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Het begrip ‘succulent’ is ons allen bekend. Of de uitdrukking 
duidelijk is, is wat anders. Want steeds meer blijkt dat er planten tot 
de succulenten gerekend worden die ons tot nu toe onbekend waren. 
Neem nu eens de caudiforme planten. Gordon Rowley heeft met zijn 
boek over deze groep de wereld geopend voor de succulente stengel- 
knollen. Een aantal liefhebbers hebben zich op de caudex-achtigen 
gestort en de groep is nu redelijk populair. Een recent boek van Urs 
Eggli over succulenten heeft de aandacht gericht op enkele nieuwig
heden. Nooit geweten dat er in de heidefamilie ook succulenten 
zaten (Sphyrospermum). Van anderen wordt wel eens sporadisch 
gepubliceerd zoals Uncarina, Streptocarpus of Brighamia, maar 
bekend is anders.
Het probleem in deze is dat heel veel planten wateropslagweefsel 
bezitten. En dat is het kenmerk van een succulent, gewoonlijk 
aangevuld met de voorwaarde dat zij in (sub) tropische gebieden 
voorkomen. Maar strikt genomen vind ik ijsbergsla of een komkom
mer al aardig succulent. Tot op heden is voor de niet-cactussen het 
boek van Jacobsen als leiddraad gebruikt voor de definitie van 
succulent. Alleen planten die in dit werk voorkwamen, werden als 
succulenten beschouwd.
Dat boek is verouderd, maar een beter naslagwerk hebben we nog 
steeds niet. Het staat eenieder vrij om als succulentenliefhebber alles 
te kweken wat er maar enigzins saprijk uitziet. Al is het zeekraal, in 
feite ook een succulent gewasje, dat ik al jaren in leven houd met 
zout water. Nog nooit bij iemand anders gezien.
Dan hebben de cactusliefhebbers het maar gemakkelijk. Één familie, 
met pakweg 2000 soorten of minder. Dat is te doen. Of beter ge
zegd, dat kan nadelig werken voor de avontuurlijk ingestelde hob
byisten.
In veel liefhebberskasjes, zowel van cactussen als andere vetplanten, 
ontmoet ik steeds weer ongeveer dezelfde soorten. Een beetje van 
dit, een beetje van dat. Misschien zijn de succulentenliefhebbers een 
beetje conservatief en houden ze niet al te veel van experimenten. Of 
zijn er niet voldoende verschillende soorten te krijgen? Ik zou het 
resultaat wel eens willen zien in de gemiddelde succulentenkas als 
iedereen eens tien hem of haar onbekende soorten zou bestellen en 
opkweken. Het moet dan mogelijk zijn dat niet alleen de specialisten 
onder ons de wat onbekendere soorten in hun kas te krijgen.
Het kan nog, zaaien in 1995, en dan nu maar eens wat anders.

Ben Groen
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EEN WITBLOEIENDE VORM VAN
MATUCANA MADISONIORUM

Rob Bregman

Als men, zoals in kwekerijen 

gebeurt, grote hoeveelheden zaden 

tegelijk uitzaait, wordt de kans groot 

dat er iets bijzonders tussen zit.

Matucana madisoniorum is een bij liefheb
bers zeer bekende plant vanwege zijn 
karakteristieke uiterlijk en zijn prachtige, 
willig verschijnende, grote, rode bloemen. 
Onlangs is in de kwekerij van Steven 
Brack in de USA een witbloeiende vorm 
opgedoken. Via Peter Melis en Henk de 
Looze is daarvan materiaal in ons land 
terecht gekomen. De afgelopen zomer 
hebben de planten gebloeid. De hiervan 
gemaakte dia vormt een goede aanleiding 
om deze nieuwe vorm aan u voor te stel
len. Het betreft hier waarschijnlijk een 
mutatie, een foutje van de natuur waardoor 
de aanmaak van de rode kleurstof in de 
bloemblaadjes geblokkeerd is. Dit soort 
afwijkingen is in het algemeen zeldzaam. 
Kennelijk heeft zich een dergelijke mutatie

meer dan eens voorgedaan, gezien het feit 
dat deze wit bloeiende vorm al door zaad 
is te vermeerderen. Dat kan, zoals bekend, 
alleen als men wit met wit bestuift; wit 
met rood levert doorgaans een geheel rood 
bloeiende generatie op.
Als we het over wit-bloeiende Matucana’s 
hebben, denken we natuurlijk direct aan 
M. huagalensis, de enige wit-bloeiende 
soort in het geslacht. Het begint er steeds 
meer op te lijken dat deze plant eveneens 
een witte mutant is, en wel van M. inter
texta. Alles (zaden en planten) wat als M. 
huagalensis wordt aangeboden, bloeit rood 
en is dus M. intertexta.
Uitgaande van de mutatie-hypothese is het 
bijzondere van M. huagalensis dat het 
verschijnsel zich in de natuur heeft voorge
daan en zich daar heeft kunnen handhaven. 
Tot nu toe is Lau vermoedelijk de enige 
geweest die zo’n wit-bloeiende populatie 
(bij toeval) heeft gevonden.
De “witte madisoniorum” zal naar ver
wachting spoedig opduiken in de zaadlijs
ten van de kwekers. De kweekwijze is, 
mogen we aannemen, gelijk aan die van 
zijn rode familielid. De kweek uit zaad is 
gemakkelijk, alleen moet men ‘s winters 
oppassen voor te lage temperaturen. Vei
ligheidshalve niet onder de 5"C, zou ik 
zeggen. In de zomer verlangt de plant veel 
warmte. Enten is beslist niet nodig.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam. 3



AIZOACEAE
Eric Piens

Een bijdrage over de bekende mid- 

dagbloemfamilie met de bespreking 

van Aptenia, een van de minder 

succulente geslachten van de 

familie.
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Aptenia cordifolia. Foto's van de schrijver 
Foto uit de verzameling (nov. '93)

Wat een naam, wat een woord!
Een moeilijk en toch bijzonder woord. Het 
is ‘exuberant’ (= ook een moeilijk woord 
voor ‘overvloedig’) voorzien van zeven 
klinkers en telt nochtans slechts negen 
lettertekens. In het woord kerststronk 
begroeten wij een eclatante (=schitterende) 
tegenstelling van een elf-letterwoord met 
slechts twee klinkers.
Ik maak me de bedenking dat vreemdelin
gen het toch moeilijk moeten hebben met 
onze samengestelde woorden als ‘kerst- 
straat’ enzovoorts. Ook een computer kan 
deze woorden op verschillende manieren 
splitsen doch vaak foutief. Idem in het 
Frans met woorden waarin ‘y’ (Griekse i) 
voorkomen.
Ik ben er mij terdege van bewust dat we 
succulentenliefhebbers zijn en ik wil hier 
geen taallesje opvoeren. Daar zijn allerlei 
commissies mee bezig. Trouwens ‘exube
rant’ en ‘eclatant’ dat we regelmatig in 
radio-interviews of bij talkshows op de 
buis zien en horen, moest ik óók eenmaal 
opzoeken in ‘de Dikke’ (van Dale red.). 
Echte liefhebbers laten zich absoluut niet 
afschrikken door woorden als Aizoaceae 
dat we zouden kunnen vertalen met eeuwig 
levende plantenfamilie (naar het Griekse 
aizoon = eeuwig leven). Ze weten goed, 
hoe vreemd de naam ook mag zijn, dat er 
veelal schitterende zaken bij horen qua 
planten en vooral bloemen. Tegenwoordig 
wordt er meer gesproken over Mesem- 
bryanthemaceae. Nog zo’n vloek! Het is 
de eerste maal dat ik het woord zonder 
spelfouten heb geschreven. Uitspreken 
zonder één hapering lukt nog steeds niet. 
Misschien ben ik scherper met de pen, dan 
rap van tong. In de liefhebberij heeft men



Mesembryanthemum nodiflo- 
rum op Fuerteventura in mei 
1992

het gewoonlijk over ‘mesems’ waar éénie
der zijn voordeel mee kan hebben. De 
mesems zijn een complex geval. Als men 
er Das Sukkulentenlexikon van Jacobsen 
(1981) op naslaat, stelt men vast dat het 
boek uit twee delen bestaat. Het eerste 
deel gaande van Agave tot Zygophyllum 
(een struikje op de Canarische eilanden) is 
goed voor 379 bladzijden. Het tweede deel, 
uitsluitend over mesems, is 266 bladzijden 
groot.
Kortom, het is een gigantische familie die 
momenteel 125 geslachten herbergt in 
2000 soorten. De sleutel tot de geslachten 
is zeven pagina’s lang. Moest ik verplicht 
worden dit uit het hoofd te leren, dan denk 
ik liever gif in te nemen. Idem...wat de 
sleutel (ook zeven bladzijden) betreft voor 
het geslacht Lithops.
Mesembryanthemaceae worden algemeen 
‘middagbloemen’ genoemd, wat evenwel 
ook met de bekende korrel zout dient 
geslikt te worden. De naam stamt inder
daad uit het Grieks: mesembria= middag 
en anthemon = bloem. Zo’n 125 jaar 
geleden toen men de naam heeft bedacht 
waren er minder soorten dan heden ten 
dage. Nu weten we dat er zowel voormid
dag-, namiddag-, avond- en zelfs nacht- 
bloeiers bij zijn. Sommige soorten hebben 
bloemen die bestendig geopend blijven tot

ze verwelken.
Te Uppsala, in de beroemde Zweedse 
universiteit waar Carolus Linnaeus werd 
gevormd, was er een ‘bloemenuurwerk’, 
gemaakt door ene Johann Jakob Dillenius 
(1687-1747) waarbij enkele mesems als 
‘uuraanduiders’ waren uitgekozen.
Glottiphyllum linguiforme (L.) N.E. Brown 
bloeide tussen zeven en acht uur, Mesem
bryanthemum crystallinum Schwantes 
tussen negen en tien uur en M. nodiflorum 
L. Bolus tussen tien en elf uur. Het zeven- 
uurplantje is mij onbekend. Het wordt zeer 
zelden in verzamelingen aangetroffen. Het 
heeft tongvormige bladeren en bloeit geel 
als de 60 andere glottiphyllums, zij het dat 
de gele bloemen allerlei nuances kunnen 
hebben. De familie der Mesembryanthema
ceae heeft zoals gezegd 125 geslachten. 
Eén ervan is Mesembryanthemum, waartoe 
M. crystallinum behoort. Dit nietige ding 
heb ik op de Canarische Eilanden bij 
miljoenen gezien. Hoe klein het plantje 
ook is, hoe groter de clusters kunnen zijn. 
Het ‘ijsplantje’ oorspronkelijk uit Namibië, 
komt verwilderd voor tot in Californië. Het 
gedijt waar het niet vriest. De blaadjes zijn 
met kliertjes bedekt die als kristallen 
schitteren in het zonlicht, wat aanleiding is 
geweest voor de naamgeving.
In vroegere jaren werd op de Canarische
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Eilanden soda uit de plantjes getrokken. M. 
nodiflorum werd in kleur afgedrukt in 
Ca.Ve.Ka.. 6 (8): 117, 1993, als illustratie 
van mijn artikel over Fuerteventura.
We gaan nu over tot bespreking van een 
geslacht uit de grote mesemfamilie.

Aptenia N.E.Br.
A. cordifolia (L. f.) Schwantes
Naamsverklaring:
De naam ‘Aptenia’ werd afgeleid van het 
Griekse apten wat zoveel als ‘vleugelloos’ 
betekent. N.E. Br. staat voor Nicolas 
Edward Brown (9-7-1849 tot 25-11-1934) 
een Engelse botanicus die leefde en werkte 
in Kew (met zijn fameuze tuinen). Hij was 
vooral bezig met de Aizoaceae en had ook 
goede kennis van de Araliaceae (klimopfa- 
milie). Hij gaf verschillende geschriften uit 
waaronder in 1931 het boek Mesem- 
bryanthema samen met A. Tischer en Mia 
C. Karsten. Wie zich bezighoudt met 
Lithops en Conophytum zal beslist de naam 
Tischer tegenkomen.
Minder bekend is wellicht Mia C. Karsten. 
Nochtans is het een bijzondere vrouw.
Reeds in 1929 wijdde zij in Succulenta een 
artikel aan Welwitschia mirabilis Hooker. 
Ik heb haar leren waarderen bij het samen
stellen van een 70 jaar tellend Succulenta-

register dat ik heb gemaakt en uitgegeven 
onder de titel ‘SUCCULENTA 70’. Onder 
die duizenden stukjes en artikelen vond ik 
van haar bijdragen vanaf 1921 tot 1942, 
waarna zij is uitgeweken naar Zuid-Afrika. 
In de jaren dertig maakte ze reeds reizen 
naar zuidelijk Afrika. Stel je even voor wat 
dat betekende om te reizen, zo’n 50 à 60 
jaar geleden. In 1930 publiceerde ze reeds 
over ‘Succulenten onder zuidelijke hemel’. 
In de jaren 1941-42 verschenen er maar 
liefst 15 stukjes van haar hand onder de 
titel: ’Zuid-Afrikaansche succulente reis
herinneringen’. De beide net genoemde 
titels werden ook uitgegeven in boekvorm 
en zijn op eenvoudige aanvraag bij de 
Succulenta-bibliotheek te bekomen. Ik was 
echter niet de enige in Gent, die van haar 
bestaan afwist. Er zit hier in de buurt een 
fervent literatuurverzamelaar die ook van 
M.C. Karsten wat wist te vertellen (in 
verband met haar pennevruchten). Op 
zekere dag, tijdens een gemoedelijke 
doordeweekse keuvel kwam deze fantas
tische vrouw in ons gesprek. Geen van ons 
beiden wist iets van haar, na haar vertrek 
kort na de oorlogsjaren in 1947. Tot in 
december 1990 een 'In Memoriam’ ver
scheen in Succulenta over mej. Mia C.
Karsten. Overleden in Kaapstad op 20 april

Aptenia cordifolia
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1990 in de gezegende leeftijd van 88 jaar. 
Ze was secretaresse van Succulenta van 
1927 tot 1933. Ook redactrice van de 
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde. Ze wist waarover ze het 
had in haar artikelen, getuige van de plaats 
die ze wist te veroveren tussen andere 
bekende schrijvers en co-auteurs als Ti- 
scher en Brown.
Citaat:”Haar laatste levensjaren waren 
eenzaam, slechts omringd door enkele 
vrienden. Haar liefde voor Kirstenbosch 
was zo groot, dat ze haar as liet verstrooien 
tussen de door haar bewonderde succulen
ten”.
Misschien denkt u lezer, dat ik een heel 
stuk ben afgeweken. Kan best, toch vond 
ik het de moeite dit deeltje geschiedenis te 
verwoorden. Ik meen dat een vrouw als 
M.C. Karsten zeker zou mogen worden 
vereeuwigd door een plant naar haar te 
noemen.
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes is 
door twee botanici beschreven. Later wat 
meer over hen. In de nederlandstalige 
literatuur wordt het plantje wel eens ‘baby 
zonneroosje groeiend aan kustwoestijnen’ 
genoemd. Het zijn lage, kruipende, nauwe
lijks succulente planten met frisgroene 
bladeren van 2,5 cm lang, bloemen 1 cm 
diameter. Men kan ze onder de halofyten 
(zoutminnende planten) rangschikken. 
De cultuur levert geen problemen op, toch 
is dit grondbedekkend kruipend plantje 
bepaald niet moeders mooiste. Bij ons in 
pot gekweekt, wordt het uiteraard een 
hangsoort. De plant kan gerust de tuin in 
tot bij het invallen van de vorst. De stengel 
wegsnijden of stekken nemen voor het 
volgend jaar is een must. Bloeien doet het 
zeker en dat in tegenstelling tot Carpobro- 
tus (hottentottenvijg). Het zijn gemakkelijk 
te kweken plantjes die hun geringe verzor
ging ruimschoots vergoeden met mooie 
stervormige (composietachtige) bloemen.

Men ziet ze niet of weinig in verzamelin
gen, om hun eenvoud qua verzorging. 
Andere daarentegen hebben als moeilijke 
(en ook wel eens weinig bekoorlijke) 
planten meer aantrekkingskracht, doch 
vaak ten onrechte.
Een mooie foto kan men aantreffen in het 
Mesem Study Group Bulletin Vol. 8 nr. 3 
van juli 1993. In een rotstuintje kan het 
plantje van een rotsblok naar beneden 
afhangend zijn weg zoeken. Indien je het 
aanplant in de tuin, de potrand dan boven
gronds houden. Aptenia cordifolia zal dan 
pollen vormen, ruim voorzien van roze tot 
purperrode bloemen.
De bloeitijd is van juli tot september. In de 
winter in een koude kas houden; vermeer
deren door stekken of zaaien. Het geslacht 
telt helaas slechts twee soorten.
A. cordifolia groeit, zoals in het begin 
gezegd in de kustwoestijnen van Zuid- 
Afrika (ook in Transvaal). De andere soort, 
A. lancifolia L. Bolus, groeit in Transvaal, 
in het district Pietersburg. De eerstge
noemde soort is bij liefhebbers het best 
bekend, evenals de bonte vorm ervan: A. 
cordifolia cv. Variegata, die echter méér 
purpere bloemen heeft.
De naam ‘cordifolia’ stamt van L. f. 
(Linnaeus filius), dit is de zoon van de ons 
allen bekende grote botanicus Carl von 
Linné of Carolus Linnaeus. Hij had evenals 
zijn vader een leerstoel aan de universiteit 
van Uppsala (Zweden 20-1-1741 tot 11- 
1-1783). Uiteindelijk werd de beschrijving 
van de soort vervolledigd door Gustav 
Schwantes die in onze eeuw werkte (18- 
9-1881 tot 17-11-1960 Kiel). Naar hem 
werd het conophytum-achtige geslacht 
Schwantesia door Moritz Kurt Dinter 
(10-6-1868 tot 16-12-1945) opgesteld.

Verlorenbroodstraat 27, 9820 Merelbeke Gent 
(België)
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HET GESLACHT THELOCACTUS
Br. & R. -1

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

Inleiding.
Het is al weer ongeveer tien jaar geleden 
dat door vijf leden van de Algemene 
Studieclub van Succulenta (die inmiddels 
helaas ter ziele is) een werkgroep Thelo- 
cactus werd gevormd. Het was aanvanke
lijk de bedoeling om, in navolging van de 
Matucana studieclub, een aantal artikelen 
voor Succulenta te schrijven waarin alle 
soorten zouden worden besproken, iets wat 
dus lijkt op een monografie. Echter, de 
publicatie van een revisie van het geslacht 
Thelocactus in Bradleya 1987, geschreven 
door de Amerikaanse botanicus Ted An-
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Extreem fors uitgegroeide Thelocactus bicolor-vorm, gefo
tografeerd in een tuin op Tenerife. Dia W. Alsemgeest

derson, maaide een groot deel van het gras 
voor onze voeten weg en sindsdien leed de 
werkgroep nog slechts een sluimerend 
bestaan. Drie jaar geleden werd het plan 
opgevat om onze arbeid toch op de een of 
andere manier naar buiten te brengen en er 
werd besloten tot het schrijven van enkele 
overzichtsartikelen over Thelocactus.
In deze eerste aflevering zullen we U laten 
kennismaken met dit populaire cactusge
slacht en zullen enkele algemene zaken 
betreffende “Thelo’s”, zoals ze kortweg 
door de liefhebbers worden genoemd, 
besproken worden. Daarna zullen we in 
een aantal afleveringen de soorten groeps
gewijs aan U voorstellen.
Thelocactus is een naar verhouding klein 
geslacht van 10 tot 20 soorten, afhankelijk 
van welk soortbegrip men hanteert. Backe- 
berg onderscheidde in 1966 19 soorten; 
hiervan zijn er door Anderson slechts 9 
gehandhaafd. Na 1966 is er één nieuwe 
soort bijgekomen (T. lausseri in 1986) en 
bovendien wordt Hamatocactus setispinus 
tegenwoordig ook als een Thelocactus 
beschouwd, zodat Anderson op 11 soorten 
uitkwam. Wij zullen ons niet mengen in de 
oeverloze discussies hoeveel soorten er nu 
werkelijk recht van bestaan hebben, nog 
los van het probleem of deze vraag 
überhaupt te beantwoorden is. Het lijkt ons 
zinniger om de zaken wat practischer aan 
te pakken en het over de planten te hebben. 
Hamatocactus setispinus laten we daarbij 
(voorlopig) buiten beschouwing.
De meeste Thelocactus-soorten groeien in 
Noord- en Midden-Mexico. Slechts één 
soort (T. bicolor) overschrijdt de grens met



de USA en komt ook in Zuid-Texas voor. 
Klimatologisch en geografisch behoren de 
meeste groeiplaatsen tot de Chihuahua- 
woestijn. Ze liggen op hoogtes tot 2300 m 
boven zeeniveau. De planten groeien in 
minerale, kalkrijke bodem met een alka
lisch karakter (pH ca. 8), wat voor cactus
sen nogal uitzonderlijk is.
Over bestuiving en zaadverspreiding is 
weinig tot niets bekend. De bloemken- 
merken wijzen op bestuiving door insecten. 
Welke insecten dat zijn, is ons onbekend. 
De verspreiding van de zaden gebeurt 
waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
door regenwater, gezien het grote drijfver- 
mogen van de zaden en het feit dat de 
vruchtrijping in de regentijd plaatsvindt.

Systematiek
In 1898 gebruikte Karl Schumann als 
eerste de naam Thelocactus voor een 
ondergeslacht van Echinocactus.
In 1922 werd Thelocactus als geslachts
naam voorgesteld door Britton en Rose 
voor 12 verwante soorten uit het geslacht 
Echinocactus. Als typesoort voor het 
nieuwe geslacht werd T. hexaedrophorus 
(Lem.) Br. & R. aangewezen. Deze keuze 
was nogal ongelukkig omdat deze soort 
een weinig “typische” Thelocactus is en 
bovendien niet de eerst beschreven soort is. 
Deze eer komt toe aan T. leucacanthus, die 
al in 1837 door Zuccarini als Echinocactus 
leucacanthus werd beschreven. Tegen
woordig wordt Thelocactus ingedeeld bij 
het tribus Cacteae, de groep waarin alle 
bolvormige Noordamerikaanse geslachten 
door Buxbaum werden samengebracht. De 
geslachten die wat verwantschap betreft het 
dichtst bij Thelocactus staan, zijn Gymno- 
cactus, Neolloydia en Turbinicarpus. 
Thelocactus is, voor zover bekend, kruis
baar met Leuchtenbergia en Ferocactus.

Thelocactus bicolor fa. de Monglova/Coahuila. 
Dia W. Alsemgeest

Kenmerken van Thelocactus
Zoals veel cactusgeslachten is ook Thelo
cactus moeilijk van andere geslachten af te 
grenzen. De vegetatieve kenmerken kunnen 
sterk variëren, niet alleen tussen verschil
lende soorten maar ook binnen één soort. 
Sommige planten hebben bij voorbeeld zo 
veel dorens dat er amper nog iets van het 
plantelichaam is te zien, terwijl andere 
slechts enkele dorens per areool bezitten. 
Er zijn zelfs doornloze vormen bekend. 
Thelocactus betekent “tepelcactus”, 
hetgeen betrekking heeft op de tepel
vormige knobbels op de ribben. Ook dit 
kenmerk kan sterk variëren en is bij lange 
na niet van toepassing op alle soorten, 
zeker niet op de typesoort T. hexaedrop
horus die juist brede, platte ribben bezit. 
De generatieve kenmerken (bloem, vrucht, 
zaad) bieden meer houvast voor het 
karakteriseren van het geslacht Thelocac-

9



tus. Vooral de combinatie van een aantal 
van zulke kenmerken bepaalt of we met 
een Thelocactus te maken hebben of niet. 
Thelocactus kan als volgt worden omschre
ven:
- Plant bolvormig tot ovaal, vrij groot 

wordend, soms spruitend. Areolen naar 
binnen toe uitlopend in een korte groef 
waaruit de bloemen verschijnen.

- Bloem uit de kop van de plant verschij
nend, vrij groot, trechtervormig met korte 
bloembuis. Ovarium beschubd en onbe
haard.

- Vrucht ovaal, groenachtig, droog, bij het 
aanhechtingspunt ringvormig open
scheurend.

- Zaad vrij groot (ca. 2 mm lang), zwart, 
met een groot rond hilum. De micropyle 
is gelegen op de hilumrand of net 
daarbuiten aan de rugzijde van het zaad. 
Het embryo is peervormig; tegen de 
kiembladen bevindt zich een kleine 
hoeveelheid kiemwit (perisperm).

Er zijn nog andere kenmerken die typisch 
zijn voor Thelocactus maar die echter niet 
altijd even duidelijk in alle soorten naar 
voren komen. Zo vormen veel soorten 
grote paarse bloemen die opgebouwd zijn 
uit nogal “slordige” bloemblaadjes met 
een zijdeachtige glans, waardoor men ze

direkt als een Thelocactus herkent.
Een aantal kenmerken die we bij Thelocac- 
tussen aantreffen, zien we ook bij andere 
Noord-Amerikaanse geslachten. Dit is in 
onderstaande tabel samengevat.

kleine bloem met gestreepte bloemblaadjes: 
T. conothelos en T. lausseri 
Echinofossulocactus

areool met korte groef: 
alle soorten Thelocactus 
Glandulicactus, Echinomastus, Ancistro- 
cactus en Ariocarpus

areool met nectarklieren:
T. bicolor en T. leucacanthus
Ferocactus, Hamatocactus, Coryphantha, 
Sclerocactus, Glandulicactus en 
Echinomastus

vrucht beschubd, ringvormig aan de basis 
openscheurend:
alle soorten Thelocactus
Leuchtenbergia

Zaadstructuur en soortengroepen
De zaden van Thelo’s zijn nog betrekkelijk 
primitief gezien de plaats van de micropyle

Thelocactus rinconensis/ 
phymatothele-vorm. Dia 
Rob Bregman
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Typische Thelocactusvrucht, 
beschubt en ringvormig 
openscheurend.
Dia Rob Bregman

buiten het hilum en door de aanwezigheid 
van perisperm, kenmerken die bv. bij 
Pereskia’s en Opuntia’s ook voorkomen. 
Tussen de verschillende Thelocactus- 
soorten kunnen we een aantal verschillen 
in de zaden waarnemen, verschillen die 
veel konstanter zijn dan bv. de verschillen 
in habitus. Deze verschillen in zaadken- 
merken kunt U met een loupe of zelfs met 
het blote oog al waarnemen.
Op grond van de zaadstructuur hebben we 
de Thelocactus-soorten in een aantal 
soortengroepen verdeeld die de onderlinge 
verwantschappen weerspiegelen.
Op deze wijze kunnen we Thelocactus als 
volgt indelen:
1. T. leucacanthus en verwante soorten
2. T. tulensis
3. T. hexaedrophorus en verwante soorten 
4. T. rinconensis en verwante soorten 
5. T. bicolor en verwante soorten
6. T. conothelos en verwante soorten

Ter vergelijking zijn in bijgaande SEM- 
foto’s de zaden van elke zaadgroep afge- 
beeld. De voornaamste verschillen zijn te 
vinden in de structuur van het zaadopper- 
vlak en van het hilum.
T. leucacanthus (Fig. 1-2) vormt langwer
pige zaden met platte cellen. De dwars-

wanden hiervan vormen opstaande richels 
zodat een netstructuur ontstaat. Het hilum 
is naar verhouding klein en weinig ver
diept. De micropyle bevindt zich buiten het 
hilum.
De zaden van T. tulensis (Fig. 3-4) hebben 
eenzelfde celstructuur als die van T. leuca
canthus maar hebben een zeer groot hilum. 
Bovendien bezitten de zaden een geelwit 
uitsteeksel (restant van de navelstreng) aan 
het hilum dat mogelijk als lokmiddel voor 
mieren dient.
T. hexaedrophorus (Fig. 5-6) heeft zaden 
die ongeveer even lang als breed zijn. De 
cellen zijn eveneens plat maar de netstruk- 
tuur is minder duidelijk. Ook hier maakt de 
micropyle geen deel uit van het hilum.
De zaadvorm van T. rinconensis (Fig. 7-8) 
is nogal variabel en lijkt tussen die van T. 
leucacanthus en T. bicolor in te staan. Te 
meer daar de planten in andere kenmerken 
duidelijk verschillen van zowel T. leuca
canthus als van T. bicolor, hebben we deze 
groep apart genomen.
De zaden van T. bicolor (Fig. 9-10) zijn 
langwerpig met bolvormige cellen. Het 
hilum is verdiept; de zaden hebben meestal 
een diepe basale holte. De micropyle ligt 
op de hilumrand of net binnen het hilum. 
T. conothelos (Fig. 11-12) heeft zaden die
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Van elke zaadgroep is een overzicht (links) en een detail van het oppervlak (rechts) afgebeeld.
De overzichtsfoto's (vergroting ca. 45 x) tonen de zaden in zijaanzicht, rugzijde rechts, waarbij in Fig. 1 en 3 (resp. T. 
leucacanthus en T. tulensis) de micropyle duidelijk te zien is.
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vaak breder zijn dan lang. De cellen van de 
testa zijn uitgegroeid tot puntige uitstulpin
gen. De positie van de micropyle is net als 
bij T. bicolor op de rand van het hilum. 
Voor alle duidelijkheid, deze indeling is 
volstrekt arbitrair en heeft absoluut geen 
systematische betekenis. Wel is het zeer 
waarschijnlijk dat soorten met een gelijke 
zaadvorm nauw verwant zijn. We gebrui
ken deze zaadgroepen dus als middel om 
ons verhaal in op zichzelf staande hoofd
stukken te verdelen.

Kweek
Thelocactussen zijn gemakkelijk te kweken 
en zijn mede daardoor bij uitstek geschikt 
voor beginnende liefhebbers. Ze houden 
van een zonnige en warme standplaats in 
de zomer en een koele maar vorstvrije plek 
in de winter. Op een beschaduwde plaats 
gedijen ze ook, maar zullen minder rijk of 
in het geheel niet bloeien. Goed afgeharde 
planten kunnen, mits droog uiteraard, zelfs 
enkele graden vorst verdragen. Tijdens de 
groei- en bloeiperiode kunnen ze gerust 
vrij veel water krijgen, vooral bij warm en 
zonnig weer. In de rustperiode of bij 
onvoldoende beluchting kunnen ze wel 
eens van de wortel raken. Het is dan vrij 
moeilijk om dan weer een gezond wortel
stelsel aan de plant te krijgen, wat boven
dien tamelijk veel tijd vergt. Een plaatsje 
in de nok van de kas bespoedigt dan vaak 
het herstel. Een aantal soorten is nogal 
gevoelig voor spint. Dit kan men behalve 
door veel frisse lucht ook voorkomen door 
veelvuldig te nevelen. Een bijkomend 
voordeel hiervan is dat de jonge dorens 
dan prachtig rood kleuren.
De groei is relatief langzaam. Sommige 
soorten kunnen vrij groot worden en zulke 
grote exemplaren zijn dan vaak tientallen 
jaren oud. Ze kunnen dus bij wijze van 
spreken een leven lang mee. Oude planten

springen er in iedere verzameling uit en 
zijn ware blikvangers.
Aan het grondmengsel worden geen bij
zondere eisen gesteld maar ze groeien het 
best in minerale grond. Aanbevolen wordt 
om, naast een flinke schep klei of leem, 
ook wat gips of kalk door de grond te 
mengen, dit laatste in verband met de 
samenstelling van de bodem op de natuur
lijke groeiplaatsen.
Het zaaien van Thelo’s is probleemloos. 
De jonge plantjes groeien bij een goede 
verzorging voorspoedig en vele soorten 
kunnen na enkele jaren al bloeien. Zaai
lingen niet al te scheutig water geven en 
voorzichtig zijn bij het verspenen, want 
anders beschadigt men het wortelstelsel en 
is verlies niet meer te voorkomen. Het 
enten van deze planten is echt niet nodig 
en wortelecht gekweekte planten, vooral 
als ze vlak onder het glas staan, worden het 
mooist. Heeft men geen geduld om Thelo’s 
uit zaad te kweken, dan kan men nagenoeg 
alle soorten voor schappelijke prijzen bij 
de kwekers aanschaffen.

Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort
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Graag bedanken we de Heer Robert Haas (Steinen- 
bronn, Duitsland) voor het leveren van zaden.
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De detailopnamen zijn gemaakt van het apikale deel van het zaad (vergroting ca. 400 x). Fig, 1-2. T. leucacanthus 
(Köhres). Fig. 3-4. T tulensis (Köhres). Fig. 5-6. T. hexaedrophorus var. Iloydii (Köhres). Fig. 7-8. T. rinconensis (Haas 17). 
Fig. 9-10. T. bicolor var. schwarzii (Haas 25). Fig. 11-12. T. conothelos var. conothelos (Haas 52).
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EEN CACTUSALBUM ALS
KLANTENBINDER

Peter Roggeveen

Pette’s N.V., Cacao- en chocoladefabriek 
te Wormerveer heeft in de jaren dertig een 
fraai plaatjesalbum over cactussen uitgege
ven.
Verkade ontdekte aan het begin van deze 
eeuw de toverformule van de aantrekkings
kracht van de albumplaatjes. Al snel 
haakten andere bedrijven in op de verza
melwoede van de klanten. Koek, choco
lade, beschuit, koffie en thee waren de 
artikelen bij uitstek om plaatjes bij te 
sluiten. De Zaanstreek stond vol met 
fabrieken die deze voedings- en genotmid
delen produceerden, en veel van deze 
fabrieken speelden ijverig in op de album- 
honger van de klanten om de verkoopcij
fers op te stuwen. Tientallen jaren bepaal
den plaatjesalbums het reclamebeleid. 
Van de chocolade-fabrikanten in de 
Zaanstreek gaf Pette verreweg het mooiste 
album uit. Fabrikant Grootes hield het in 
1917 bij een album met kiekjes van drome
rige Nederlandse landschappen, voorzien 
met al even dromerige teksten. De fabriek 
van Boon kwam in 1910 met een album 
waarin plaatjes konden worden gestoken 
van beroemde schilderijen, overigens 
zonder een letter tekst. Fabrikant De Jong 
hield het in 1910 op een sprookjesalbum 
waarin een maanmannetje de hoofdrol 
speelde, maar Pette kwam met iets dat er 
zijn mocht, een Cactus-Album.
Wanneer het precies op de markt kwam is 
onbekend, waarschijnlijk in de jaren dertig. 
Het idee is weliswaar regelrecht gepikt van 
Verkade. Zowel in uitvoering, opzet als 
formaat is het een opvallend nadrukkelijke 
imitatie van de albums van de Zaandamse 
koekfabrikant. Het was feitelijk niets meer

of minder dan plagiaat. In 1931 had Ver
kade het album “Cactussen” op de markt 
gebracht dat onmiddelijk aansloeg en een 
recordoplage bereikte van bijna 130.000 
exemplaren.
Cactussen doen het goed in Nederland, 
moet Pette gedacht hebben en de firma 
borduurde voort op het populaire onder
werp. Het album voor "cactusliefhebbers 
en hen die het willen worden” is geschre
ven door G.D.Duursma en de 132 plaatjes 
zijn van de hand van P.H.Schor. De aanzet 
tot het album over de ‘ ‘gedoomde vrien
den” wordt in het voorwoord uit de doe
ken gedaan: “De heer Pette, zelf een 
enthousiast liefhebber en verzamelaar van 
cactussen, beschouwde het als zijn ideaal 
om, tegelijk met een waardige reclame 
voor zijn chocoladefabrikaten, ook een 
passende propaganda voor zijn lievelings- 
planten te maken”. Zo werd in de jaren 
dertig op het gemoed gewerkt van de lezer. 
Geen woord over plagiaat, geen woord 
over Verkade, maar uitsluitend de zuivere 
bedoelingen van een door idealen bevlogen 
fabrikant die zijn liefde voor cactussen 
wilde delen met zijn chocolade-etende 
klanten.
Het album, gelanceerd onder de slogan 
“met Pette’s album in de hand, kweekt 
iedereen zijn cactusplant”, is een stukje 
vakmanschap, in woord en beeld. Auteur 
Duursma is er voor gaan zitten en heeft er 
een compleet naslagwerk voor de beginner 
van gemaakt waarin de geheimen van het 
zaaien, stekken, potten, verplanten, bewor- 
telen en de behandeling van mogelijke 
ziekten worden uiteengezet. Hij voert de 
lezer mee naar de schoonheid van Echino-
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cactus microspermus en prikkelbaarheid 
van de Pilocereus houlletianus. De voor
liefde van fabrikant Pette voor cactussen 
heeft een boekwerk opgeleverd met een 
bijna-wetenschappelijke uitstraling, een 
wonderlijke mix van kennis uitdragen en 
reclame voeren. Het album sloeg aan en 
ging in grote aantallen over de toonbank. 
Ook de kritieken van deskundigen waren 
lovend over de opzet, de illustraties en de 
inhoud van het album. Toch is het bij dat 
ene album gebleven. Chocolade-fabrikant 
Pette begaf zich nooit meer op het terrein 
van de plaatjesalbums. Naar het waarom 
blijft het gissen. Het album is bij verzame
laars nog steeds in trek. Het is tamelijk 
schaars en veel lastiger te bemachtigen dan 
de bekende Verkade-albums. Met een 
beetje geluk is op boekenmarkten en bij 
antiquariaten nog wel eens een compleet 
exemplaar voor een paar tientjes op de kop 
te tikken.

Opkomst en verval van het bedrijf
J.Pette Hz. gaf in 1870 de brui aan zijn 
grossierderij in blauwsel, spek, paardevlees 
en cacaopoeder aan het Hennepad te 
Wormerveer en zocht zijn heil in de choco
lade. Feitelijk had zijn zoon Hendrik hem 
op het idee gebracht. Hendrik, aanvankelijk 
schildersleerling, vervolgens sigarenmaker 
en korte tijd in dienst bij de belastingen, 
raakte zonder werk en vulde zijn vrije tijd 
met het experimenteren met cacao in de 
keuken. Het lukte hem om cacao in vaste 
vorm te gieten en aldus ontstonden al 
spelenderwijs de eerste flikjes. Die vondst 
vormde het prille begin van het eerste 
fabriekje aan de Marktstraat. Behalve het 
onder de knie krijgen van het fabricage
proces vormde de afzet aanvankelijk een 
probleem. Dag en nacht was de oprichter 
in touw om klanten in de provincie te 
werven. Niet op de fiets, maar lopend. Zijn 
werkdag zag er als volgt uit: voor dag en

dauw op pad, over Wormer naar de Beem- 
ster, dan naar Purmerend en ‘s avonds 
weer de lange weg naar huis. Die route 
wisselde hij af met een vroege boottocht 
naar Amsterdam om vervolgens te voet 
langs de dorpen in de omgeving te gaan en 
via Monnikendam, Volendam en Edam 
weer naar Wormerveer te koersen. De 
inspanningen bleven niet zonder gevolgen. 
Het bedrijf, later omgedoopt tot De Arend, 
boerde uitstekend, breidde in 1899, 1901 
en 1903 het fabriekscomplex uit en zette in 
1907 een grote, nieuwe chocoladefabriek 
neer, in 1917 gevolgd door een grote 
cacaofabriek. De zonen Hendrik en Dirk 
die hun vader na diens dood in 1889 
hadden opgevolgd waren ondernemers met 
een vooruitziende blik. Al in 1899 zagen 
zij electriciteit als de krachtbron van de 
toekomst en schaften ondanks alle scepsis 
een gasmotor van 25 pk aan om electrici
teit op te wekken voor het machinepark. 
Hendrik Pette was ook op politiek terrein 
aktief. In 1905 werd hij in de gemeente
raad van Wormerveer gekozen en vijf jaar 
later bracht hij het tot wethouder. Hij was 
tevens medeoprichter en financier van 
“Ons Huis”.
In september 1920 stond het bedrijf in de 
schijnwerpers door een grote staking van 
het personeel. Gesteund door de vakbonden 
wilden zij hun looneis van 35 gulden per 
week kracht bijzetten door de andere 
Zaanse cacaofabrieken te mobiliseren. 
Maar de staking sloeg niet over. Een 
maand later werd de staking beëindigd. 
Het diamanten jubileum van het bedrijf 
werd op 15 april 1930 uitgebreid gevierd 
met een receptie in de Nieuwe Sociëteit en 
een feest voor het fabriekspersoneel. 
Omdat rangen en standen in die tijd met 
zorg in ere werden gehouden kreeg het 
kantoor- en reizigerspersoneel een afzon
derlijke feestavond aangeboden. Dagblad 
de Zaanlander strooide handenvol lof over
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de jubilerende firma uit, die werd omschre
ven als * ‘een der belangrijkste chocolade- 
industrieën van ons land, die voor het 
welzijn van de Zaanstreek en van Wormer- 
veer weer in het bijzonder “van zoo groote 
waarde is”. Hoewel chauvinistisch, waren 
die woorden niet ongegrond. Pette had 
vierhonderd man fabriekspersoneel in 
dienst, 35 man aan kantoorpersoneel en 
vertegenwoordigers, bezat een eigen 
sportvereniging, en exporteerde naar de 
Balkan, Rusland, België, Frankrijk, Enge
land, Denemarken, Amerika, Afrika, Japan, 
China, Egypte en Nederlands-Indië. Naast 
chocolade bestond de produktie uit borst
plaat, marsepein, bonbons, hagelslag, 
nougat en cacaoboter.
De firma Pette komt de eer toe de choco
lade uit de luxe sfeer te hebben gehaald.

Chocolade werd een betaalbaar produkt en 
een “gewoon” voedingsprodukt door de 
aanpak van Hendrik Pette die het motto 
“goed en goedkoop” in praktijk bracht 
met produkten als O’Heintjes, O’Co’tjes, 
zevencents hazelnootrepen en tiencents- 
repen. Maar in de crisisjaren van de jaren 
dertig was het gedaan met de afname van 
de chocolade. Behalve de kelderende afzet 
vormde de onberekenbaarheid van de 
wereldcacaomarkt een onzekere factor. In 
mei 1937 sloot het bedrijf de poorten en 
stond het personeel op straat. Het bedrijf 
werd daarna op 2 juli van dat jaar in zijn 
geheel overgenomen door de Wormer- 
veerse cacao- en chocoladefabrikant Boon.

Jaspersstraat 80b 1504 GJ Zaandam.

TIJDSCHRIFTEN

KAKTUSY, Jaargang 28, 1992
Nr. 1. Geopend wordt met een artikeltje over 
Matucana aurantiaca. Uhlmann start met een 
artikel dat alle soorten en variëteiten binnen het 
geslacht Lobivia opnieuw classificeert; met 
literatuurverwijzingen.
Riha gaat in op de herkomst en cultuur van 
Orostachys iwarenge. Soehrensia korethroides is 
het onderwerp van Uhlmann. Chvastek bericht over 
zijn ervaringen met en in de Tehuacan Valley.
Pavlin sluit dit nummer af met een artikel over 
zuilvormige cactussen.
Nr. 2.
Nr. 3. Riha geeft enkele cultuurtips voor lidcactus- 
sen. Gratias bespreekt Dudleya ingens, D. brittonii 
en D. pulverulenta. Stuchlik stelt de verzameling 
van Hans Till voor. Uhlmann sluit zijn Lobivia- 
serie af. Riha wijdt enige woorden aan Mammilla
ria uncinata. Chvastek wijdt een artikel aan Fritz

Schwarz en de naar hem benoemde Mammillaria 
schwarzii. Riha sluit dit nummer af met een artikel 
over Echeveria elegans var. hernandensis.
Nr. 4. Baborak schrijft informatie bij de voorplaat, 
een afbeelding van Mammillaria meridiorosei.
Gratias behandelt de cultuur van Kedrostis. Mazel 
haalt feiten aan over de gebroeders Klaboch, 
natuuronderzoekers en -verzamelaars uit het einde 
van de vorige eeuw. Parodia purpureo-aurea is het 
onderwerp dat Veverka behandelt. Klikar breekt 
een lans voor Wilcoxia en Arrojadoa. Pavlin rondt 
zijn serie over zuilvormige cactussen af met een 
artikel over behaarde en bewolde zuilen. Riha sluit 
af met een artikel over Euphorbia greenwayi.
Nr.5. Veverka meent dat Gymnocalycium denuda
tum cv Jan Suba bijna niet meer voorkomt in onze 
verzamelingen en bericht over de historie van deze 
cultivar. Richterova verhaalt over haar cactusreis 
door zuidelijk Californië. Chvastek beschouwt
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Mammillaria nejapensis en gaat in op de verwant
schap met M. karwinskyana. Bij Fiker bloeide 
Paridia echinus in de vensterbank en hij vond dat 
de moeite waard om daarover te schrijven. Baborak 
stelt Neoporteria castanea voor. Riha doet het
zelfde met Ariocarpus fissuratus var. hintonii. Het 
laatste artikel is gewijd aan Yucca carnerosana en 
andere succulente planten uit haar groeigebied. 
Nr. 6. Sida gaat in op de scheidslijn tussen Rebutia 
en Lobivia, mede aan de hand van overwegingen 
van vroegere auteurs. Richterova gaat verder met 
haar verslag over haar reis door Zuid-Californië en 
Nevada. Veverka bespreekt Parodia grandiflora, 
een nomen nudum voor planten gevonden tussen 
Andalgala en Belen. Riha gaat in op de nomencla- 
torische problemen rond de soort die o.a. bekend 
staat als Glandulicactus uncinatus. Blazicek 
behandelt het probleem van het juiste gietwater. 
Riha sluit het nummer af met een artikel over 
Echeveria gigantea.

KAKTUSY, Jaargang 29, 1993
Nr. 1. geopend wordt met een artikel over Homalo- 
cephala texensis. Berka bericht over Frailea 
castanea. Kunte en Snicer denken terug aan het 
vinden van Ariocarpus fissuratus var. hintonii. 
Gratias stelt Stapelia gettleffii voor, hetgeen Klikar 
doet met Matucana ritteri. Koupelka vermeldt een 
zaadverzameling. Klikar sluit af met Bolivicereus 
samaipatanus.
Nr. 2. Op de voorplaat is afgebeeld Pelecyphora 
strobiliformis, waarover ook het artikel van Riha 
handelt. Berka gaat in op Frailea pygmaea var. 
dadakii. Kunte en Snicer berichten over het vinden 
van Escobaria henricksonii. Zvonicek probeert een 
discussie los te weken over de taxonomie. Stuchlik 
stelt Notocactus scopa var. machadoensis voor. 
Bouma gaat in op de cultuur van Mammillaria 
hernandezii. Chvastek bericht over zijn ervaringen 
in de Barranca de Metztitlan.
Nr. 3. Zachar en Verdusco vertellen over hun 
ervaringen in de Sierra de la Paila. Berka gaat 
uitvoerig in op Frailea matoana en F. melitae. 
Gratias laat de lezer meegenieten van Crassula- 
miniaturen. Veverka beschrijft Parodia weberiana.

Baborak gaat in op Pyrrhocactus catamarcensis en 
de rechtvaardiging van het geslacht. Chvastek 
bericht over de planten die hij rond de Mexicaanse 
stad Concepcion del Oro aantrof. Aandacht voor 
het feit dat zowel Subik als Mazel 70 jaar zijn 
geworden. Het voorlaatste artikel gaat over 
Neolloydia knuthiana. Klikar sluit af met een 
opstel over Matucana intertexta.
Nr. 4. Veverka bespreekt Parodia sanguiniflora 
var. violacea. Op zijn reis door Mexico ontdekte 
Chvastek Gymnocactus ysabelae en bericht over 
deze plant. Zachar schrijft over de planten in de 
omgeving van Rio Verde, waaronder Mammillaria 
albata. Nog een bericht over groeiplaatsen geeft 
Riha met zijn artikel over Ariocarpus scapharos- 
trus. Gratias sluit zijn artikel over Crassula- 
miniaturen af. Jan Suba en zijn zoons worden 
voorgesteld door Koupelka. Horacek schrijft over 
zijn tocht door Baja Californië. Riha sluit af met 
een artikel over Aloe variegata.
Nr. 5. Dohnalik opent met een artikeltje bij de 
voorplaat, een afbeelding van een Soehrensia. 
Chvastek schrift over een paar Agaven die hij zag 
in Mexico. Milt gaat nogmaals in op de oude 
geschiedenis rond Gymnocalycium horstii en G. 
buenekeri. Veverka gaat in op de taxonomische 
plaats van Parodia WR 634. Baborak wijdt een 
artikel aan Thelocephala krausii. Chvastek bericht 
welke planten hij vond rond het dorp Charco 
Blanco, SLP.
Nr. 6. Op de voorkant een afbeelding van Pyrrho
cactus occultus; Baborak schrijft er een artikel 
over. Chvastek bericht over andere belevenissen op 
zijn reis door Mexico, nu een doornloze Echino
cactus horizonthalonius. Milt gaat in op Gymnoca
lycium castellanosii en de later gevonden planten 
die tot deze soort behoren. Koupelka stelt de pas 
beschreven Ariocarpus bravoanus voor. Stuchlik 
wijdt een artikel aan Sulcorebutia vizcarrae en 
Riha stelt Pachypodium bispinosum voor. Kunte en 
Simerda waren op de groeiplaats van Obregonia 
denegrii en berichten daarover. Klikar gaat in op 
het geslacht Sulcorebutia en in ‘t bijzonder S. 
frankiana. Riha sluit af met artikel over een 
bijzondere cactus, Schlumbergera opuntioides. 
Ludwig Bercht
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BOLIVIA-HERINNERINGEN - 2
Frank Vandenbroeck

Na een lange rit op de Boliviaanse alti- 
plano waren we bij het vallen van de 
avond in het stadje Uyuni aangekomen. 
Het plaatsje ligt oostelijk van het uitge
strekte gelijknamige zoutmeer (Salar de 
Uyuni) in zuidwestelijk Bolivia op een 
hoogte van 3.660 m. We hadden die dag 
ongemeen veel cactuspopulaties kunnen 
bewonderen, allemaal soorten die thuisho
ren op de hoogvlakten van het Andesge- 
bergte. Vooral de talrijke exemplaren van 
Parodia maassii en de witbehaarde zuil- 
vormen van Oreocereus trollii en Oreoce- 
reus celsianus hadden een diepe indruk op 
ons gemaakt. Ook waren we een hoog
vlakte gepasseerd met zwaar en dichtbe- 
doornde vormen van een geelbloeiende 
Lobivia pentlandii.
Uyuni is een verstild stadje met een hoofd
zakelijk indiaanse bevolking. Tot onze 
verrassing blijkt er een zekere toeristische 
activiteit te heersen: alternatieve ‘ ‘avon
tuurlijke’ ’ gringos hangen rond het hotel. 
We vernemen dat ze naar de Laguna 
Colorada trekken, zowat 400 km zuidwes
telijk van Uyuni vandaan. Deze door algen 
roodgekleurde lagune ligt zeer afgelegen, 
is moeilijk bereikbaar en is een pleister
plaats voor verschillende flamingo-soorten. 
In een uiterst eenvoudig restaurantje 
vinden we iets te eten, evenwel zonder 
vork of mes, maar dat krijg je in een 
Macdonald’s evenmin.
De volgende dag lopen we na het ontbijt 
even naar de markt. Hoe rustig en stil 
verloopt alles in zo’n stadje. Wonder hoe 
ook hier, zo ver van de “beschaafde” 
wereld, zoveel voorhanden is. Uyuni blijkt 
het dienstencentrum te zijn voor het im
mense gebied rond de “salar”. Er zijn

scholen, een ziekenhuis, een telefooncen- 
trum. De hoofdstraat is aantrekkelijk 
aangelegd met een klokketoren, zitbanken, 
perkjes waarin ontroerend moeizaam 
loofboompjes groeien. De mensen genieten 
ook echt van de povere schaduw die ze 
bieden. We hadden afgesproken met een 
jongen - een zekere Ricardo - dat hij ons 
naar de Isla Pescado, een “eiland” mid
denin de “salar” zou gidsen. Op het 
afgesproken uur blijkt hij echter spoorloos. 
We gaan tanken en vragen de weg naar de 
“salar”. We moeten naar Colchani rijden, 
een dorpje dat leeft van de zoutontginning, 
en daar een gids zoeken. Op weg daarheen

Oreocereus trolli op de altiplano van zuidwestelijk Bolivia 
Foto’s van de schrijver
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Gezicht op de Salar de 
Uyuni vanaf Isla Pescado. 
Op de voorgrond exempla
ren van Trichocereus 
eremophilus

vragen we nogmaals informatie aan een 
voorbij fietsende jongeman die als student 
meteen spijbelt (zo blijkt later) en als gids 
met ons meerijdt. Hij studeert in Uyuni 
voor onderwijzer en woont aan de overkant 
van het zoutmeer in het dorp Bella Vista 
aan de Chileense grens. Het dichtstbij
zijnde grotere centrum voor de mensen van 
zijn dorp is de Chileense stad Iquique aan 
de Stille Oceaan. Vele dorpelingen zoeken 
daar werk. Een reis naar Iquique betekent 
een afdaling van meer dan 3000 meter! Via 
een goede piste bereiken we na zowat 20 
minuten Colchani, een grotendeels verla
ten, zeer armoedig dorp. Dan rijden we de 
eindeloze, witte vlakte op, aan alle kanten 
alleen maar zout! We moeten 117 km over 
de zoutvlakte rijden om de eilanden te 
bereiken. Onwezenlijk is deze tocht: de 
salar is werkelijk een totaal-woestijn, hier 
kan niets leven, misschien alleen wat 
zoutminnende bacteriën. De vlakte is 
verblindend wit en doet pijn aan de ogen. 
Onze gids vertelt dat de salar soms onder 
water komt te staan en dat er dan reusach
tige omwegen gemaakt moeten worden om 
de overkant te bereiken. Over de zoutkorst, 
die in merkwaardig regelmatige zeshoe
kige, door krimpkloven gescheiden vlakken 
verdeeld is, lopen hier en daar autosporen.

Op aanwijzing van de student volgen we 
zo nu en dan zo’n spoor, maar gaan uit
eindelijk onze eigen weg. En dan naderen, 
heel traag, zwarte vlekken: eilandjes in de 
zoutwoestijn. Door de trilling van de witte 
horizon lijken ze in de lucht te hangen. We 
“landen” op de Isla Pescado, een kalkfor
matie door lava bedekt en omringd door 
zout. Het eiland is zo genoemd omdat het 
de vorm van een vis zou hebben. Tot onze 
verbazing is het hele eiland bedekt met 
schitterend uitgegroeide exemplaren van 
een ruige uiterst dicht goudgeel bedoornde 
zuilcactus. De meeste planten blijven 
enkelvoudig zuilvormig en vormen slechts 
zelden een of meer zijtakken. De planten 
doen mij onmiddellijk denken aan Tricho
cereus atacamensis, een imponerende 
zuilcactus die ik jaren tevoren had leren 
kennen oostelijk van San Pedro de Ata- 
cama in noordoost Chili. Niet zo onbegrij
pelijk dus dat deze planten hier zouden 
voorkomen daar de afstand in vogelvlucht 
tussen beide gebieden slechts zo’n 250 km 
bedraagt. Vele planten zijn in bloei. Ritter 
beschrijft in deel II van zijn werk 
“Kakteen in Südamerika” de soort Tricho
cereus eremophilus, waarvan hij het groei- 
gebied legt in de grensgebieden van Chili 
en Bolivia op een hoogte van nabij de
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4000 m. Het groeigebied en de beschrij
ving van deze planten komt overeen met 
de vormen op de Isla Pescado. Ritter 
verwijst naar de nauwe verwantschap van 
deze planten met Trichocereus atacamensis 
en verantwoordt de nieuwe soortbeschrij
ving o.a. met het feit dat Trichocereus 
eremophilus in een veel extremer klimaat 
groeit dan T. atacamensis.
Of T. eremophilus als een aparte soort dan 
wel als een ecotype van T. acatamensis 
kan beschouwd worden, is waarschijnlijk 
slechts een kwestie van zienswijze.
Na een karige lunch maken we een zwerf
tocht over het rotsige eiland. Als enige 
andere cactussoort vinden we Cumulopun- 
tia pentlandii v. dactylifera, eveneens zeer 
dicht bedoornd en in bloei. Ook groeien er 
enkele xerofytische struikjes. Het wemelt 
er van de vliegjes, er zijn vogels, we 
schrikken een vizcacha op. Wel verwon
derlijk, al dat leven hier! De terugtocht 
naar Uyuni verloopt veel vlugger dan de 
heenreis: het vervreemdingseffect is min
der groot en daarom lijkt alles vlugger te 
gaan. Men kan zonder slipgevaar over deze 
witte vlakte rijden. Dat is wel even wennen 
voor ons: het lijkt wel sneeuw en ijs. We 
zijn moe van de hitte en het felle licht als 
we terug in Uyuni aankomen.
De volgende dag vertrekken we vol goede 
moed naar Atocha, in zuidoostelijke rich
ting, een voor ons volslagen onbekend 
gebied. De weg loopt door eenzame “alti- 
plano’ ’ en is aanvankelijk goed maar hij 
blijft steeds zuidwaarts lopen, terwijl we 
volgens de kaart zuidoostwaarts moeten. 
Op een gegeven moment zien we twee 
“indios” op de weg en stoppen om infor
matie te vragen over de te volgen richting. 
Het blijken mensen te zijn van een vracht
wagen met pech die al uren op weg zijn 
naar Uyuni om hulp te zoeken. We geven 
ze wat water en iets te eten. Volgens hen 
zijn we op de juiste weg. Na een heel eind

Massabestand van Trichocereus eremophilus op Isla 
Pescado.

rijden zien we inderdaad hun vrachtwagen 
staan. Er slapen een aantal mensen onder: 
de passagiers van de vrachtwagen. Sommi
gen kijken ons hoopvol aan maar de mees
ten slapen gelaten verder. Een aantal 
kilometers verderop komen bij enkele 
huisjes twee kerels op ons toegelopen en 
geven een teken, dat ze willen meerijden. 
Ook zij blijken passagiers te zijn van de 
gestrande vrachtwagen en willen terug naar 
Atocha. We nemen een van hen mee wat 
slechts mogelijk is door het herschikken 
van de bagage achterin. De man zit met 
opgetrokken knieën bovenop onze slaap
zakken. Even later zou blijken dat we blij 
mochten zijn met het opnemen van deze 
man. De piste wordt nu zienderogen 
slechter. Hier en daar blijkt duidelijk dat 
de weg hersteld wordt of in aanleg is, maar 
over hele afstanden is de piste onduidelijk
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of slecht, soms zanderig, dan weer modde
rig of met kloven. Mettertijd is er nauwe
lijks nog een weg zichtbaar, vaak moeten 
we het verloop van de piste maar raden. 
Onze passagier kent tenminste “ongeveer” 
de richting.
Het land is totaal verlaten: een immense 
met struikjes begroeide hoogvlakte met aan 
de horizon golvende bergketens. Plots 
komen we vast te zitten in een schijnbaar 
ondiep moddergat dat we gemakkelijk 
hadden kunnen vermijden. 
Onbedachtzaamheid of overmoed? Het 
chassis van de auto heeft zich behoorlijk 
diep ingegraven in de kleffe gladde mod
der. Het blijkt geen eenvoudige zaak 
hieruit los te komen: stenen en takken 
onder de wielen, chassis uitgraven... Een 
indiaanse herderin duikt plots uit de einde
loosheid op en vertelt in het quechua dat er 
vandaag misschien nog een vrachtwagen

langskomt die ons eruit kan helpen. Onze 
passagier vertaalt dit blijmoedig. Na twee 
uur zwoegen komen we eindelijk los. Onze 
passagier slaat een kruis: “Gracias a 
dios!” Alsof deze ervoor iets tussen zat. 
Wij zaten ondertussen helemaal onder de 
modder.
Door schitterend bergland zetten we de 
moeilijke tocht verder voort. Na veel 
bochten, rivierbeddingen, kloven en nog 
meer modder bereiken we Cerdas, een nest 
van een dorpje. Overal genieten we van 
prachtige uitzichten. Rond 16.00 u berei
ken we uiteindelijk Atocha, een verrassend 
groot stadje na de vele uren eenzaamheid. 
Onze passagier neemt afscheid na ons nog 
de nodige “bolivianos” (Boliviaanse 
munt) te hebben afgebedeld voor het 
bekostigen van zijn avondmaal.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen.

Zoutwinning in de Salar de 
Uyuni
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De Calumordoos.

In den laatsten tijd wordt in Duitsche tuinbouwbladen veel ophef gemaakt 
voor de Calumordoos, welke, volgens een ontvangen prospectus voor het 
zaaien en aan den groei brengen van jonge vetplanten bijzonder geschikt is. 
Naar aanleiding van tot ons gerichte vragen deelen wij hier mede dat het 
ronde glazen potten op pootjes zijn, ongeveer gelijk aan ronde zaaipannen 
met rechtopstaanden rand, waarop een eveneens glazen bolvolmig deksel 
past. In den opstaanden rand van den pot en het deksel bevinden zich een 
viertal insnijdingen, welke voor luchtverversching dienen. Door het deksel 
heen en weer te schuiven kunnen deze luchtgaten kleiner gemaakt of geheel 
gesloten worden. De doozen zijn 15 c.M. wijd en 11 c.M. hoog, zoodat 
enkele der kleinste cactuspotsjes, z.g. “vingerhoeden” met stekjes er 
gemakkelijk ingezet kunnen worden. Ook kan men de doos met aarde vullen 
en hierin zaaien of planten. Voor waterafvoer dienen een drietal gaatjes in 
den bodem, welke, wanneer men de doos met potjes vult voor aanvoer van 
frissche lucht zorgen. Om vroeg in het voorjaar stekjes spoedig te doen 
bewortelen, is de Calumordoos ongetwijfeld zeer geschikt. Wij hebben op 
soorgelijke manier dikwijls teere soorten in een half met aarde gevuld 
inmaakglas aan den groei gebracht, wat ook goed gaat. Wij komen hierop 
later wel eens terug.

De Calumordoos wordt in den handel gebracht door de Vetplantenkweeker 
Heinrich Kaiser te München (Tengstrasse 16). De prijs bedraagt 12 Mark per 
stuk, met 100 % valutatoeslag, terwijl de verzendkosten bovendien voor 
rekening des ontvangers zijn.

Mochten er onder onze lezers zijn die uit eigen ondervinding iets omtrent 
het gebruik van Calumordoozen kunnen mededeelen, dan zullen wij dit 
gaarne vernemen.

G. D. D.
Succulenta 2e Jaargang nr 4, 3 april 1920
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MIJN CACTUSHOBBY
Jannie Hoogvliet-Blok

Het begon in het jaar 1975, ik was pas 
getrouwd en had veel kamerplanten, dat 
vond ik fijn. Maar in een klein flatje is het 
allemaal gauw vol. Ik kwam een paar keer 
per jaar bij een oom van m’n man en die 
had een cactuskasje, ik vond het altijd zeer 
interessant. Vele uren bracht ik met hem 
door in het kasje en iedere keer kreeg ik er 
een paar mee naar huis. Maar ik had 
weinig ruimte en de slaapkamerramen 
werden volgezet met stekjes. Ook met de 
knopjes ging het niet goed, bloeien deden 
ze zelden, maar ik hield vol. ‘Je zult ook 
wel eens een kasje krijgen’, beloofde m’n 
man.
In 1979 verhuisden we en hadden ineens 
een tuin, die ik graag wilde, en m’n man 
bouwde er zelf een houten kasje. Zodra het 
kon gingen er wat cactussen in; ongeveer 
25 plantjes. Ik werd sterk aangemoedigd 
door onze oom en als hij kwam, bracht hij 
steeds stekjes mee. Ook kocht ik regelma
tig een paar planten, want het was zo leeg 
in het kasje vond ik.
Ik moest lid worden van de cactusclub, zo 
zei mijn oom, en er werden adressen

opgezocht. Ik zit in een andere regio dan 
hij zat. Ook nam hij me mee naar z’n 
vriend de heer Rubingh, oud-voorzitter van 
Succulenta, die had een prachtige grote 
kas.
Iedereen vond ik aardig, waar ik als begin
neling ook kwam, je kreeg altijd wat 
stekjes mee. Ik bezocht trouw de cac
tusclub, en m’n hobby groeide uit tot een 
leuke verzameling. Namen blijf ik altijd 
wat moeilijk vinden, maar ik heb er lol in 
en dat is belangrijk.
Ongeveer zes jaar geleden ben ik gevraagd 
secretaresse te worden, en ik zei dat ik dat 
niet kon, daar ik niet zoveel over de hobby 
kan vertellen, maar met de hulp van de 
anderen lukt dat wel.
Onze oom is intussen overleden, en ik 
mocht de mooiste planten komen uitzoe
ken, ze hebben een speciaal plekje in de 
kas.
Ook ik deel stekjes uit aan anderen die 
graag iets willen hebben, en ik hoop ook 
dat ze er net zo blij mee zijn als ik in het 
begin.

M.Oosteromstraat 7 3262 GH Oud-Beijerland.
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VERENIGINGSNIEUWS - 1

AAN DE LEDEN VAN SUCCULENTA

CONTRIBUTIEBETALING1995

Met het decembernummer heeft U, aangehecht, 
een acceptgirokaart voor de contributiebetaling 
1995 ontvangen. Mocht U door alle feestdrukte 
vergeten zijn de betaling te regelen, wilt U dit dan 
nu nog per omgaande doen? De penningmeester 
ontvangt Uw contributie graaag voor eind februari, 
daarna gaan de aanmaningen de deur uit. Dit is 
voor de penningmeester zeer vervelend en het 
spaart U een hoop werk en (onterechte) irritatie.

Het bestuur nodigt de leden uit tot bijwoning 
van de Algemene Ledenvergadering op 22 april 
1995 in “De Salentein”, Putterstraatweg 7-9 te 
Nijkerk.
Het programma van deze bijeenkomst is als volgt: 
12.00-13 .00 uur Plantenruilbeurs; boekenbeurs en 

verkoop verenigingsartikelen.
13 .00-16.30 uur Vergadering, de agenda wordt in 

het volgende nummer van het Vere- 
nigingsnieuws gepubliceerd.

16 .30-17.30 uur vervolg plantenruilbeurs; boeken
beurs en verkoop van verenigingsar
tikelen.

Wij rekenen op Uw aanwezigheid.
Het bestuur van Succulenta.
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ROUTE RESTAURANTDE SALENTEIN

Restaurant "de Salentein" 
Putterstraatweg 7-9 
3862 RA NIJKERK 

tel. 03494-54114 
fax. 03494-62018
ROUTE AANDUIDING:

- afslag Nijkerk/Puttcn

- borden richting Putten volgen

- bij rotonde Beerencamperweg - 
Putterstraatweg naar links, 
richting Putten

- inrit P-terrein "de Salentein" 
né 700 meter

2 km van Rijksweg A28 Amersfoort-Zwolle

PLANTENRUILBEURS BIBLIOTHEEK

Om de Algemene Ledenvergadering van Succu
lenta een groen tintje te geven, zal op 22 april 
1995 een planten ruil beurs gehouden worden. 
Deze beurs zal een uur vóór - en een uur na de 
vergadering plaatsvinden.

De spelregels zijn eenvoudig. Ieder lid neemt 
maximaal 30 planten mee (bij voorkeur meerdere 
geslachten/soorten). Verkopen is verboden, er 
wordt uitsluitend geruild. De deelname is voor 
eigen rekening en risico.

Graag willen wij de interesse voor deelname 
peilen en wij verzoeken U dan ook Uw voorne
men tot deelname telefonisch te melden bij Peter 
Knippels, tel.: 01820-37364.
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WIJZIGINGEN
Het secretariaat van de afdeling Groningen is 
overgegeaan in de handen van de heer W. ten 
Hoeve, Watermolendijk 2, 9761 VH Eelde. tel.: 
05907-95523
De heer ten Hoeve deelde mede, dat het telefoon
nummer van de secretaris van Friesland is gewij
zigd. Dit telefoonnummer is thans 05114-51966. 
Mede namens de afdeling Friesland bedankt voor 
deze opgave!

De bibliotheek is uitgebreid met enkele boeken. 
Het betreft hier een schenking van de heer P. 
Wagenaar Hummelinck. Wij zijn zeer blij met 
deze waardevolle boeken en de heer Wagenaar 
Hummelinck wordt dan ook hartelijk bedankt.

(De uitleennummers staan tussen haakjes aangege
ven)
(256)Howard Scott Gentry; Agaves of Continental 

North America, 1982.
(SP-13)William Trelease; Agave in the West 

Indiens, 1913.
(Nummers met het voorvoegsel SP worden alleen 
op speciale voorwaarden uitgeleend)
(261)N.L. Britton and J.N. Rosé; The Cactaceae

Vol. 1 en 2, heruitgave in 1963 van de oorspron
kelijke uitgave van 1923.

(262)N.L. Britton and J.N. Rose; The Cactaceae 
Vol. 3 en 4, heruitgave in 1963 van de oorspron
kelijke uitgave van 1923.

De originele uitgave van 1923 is alleen onder 
speciale voorwaarden te leen. Door deze gift is nu 
voor iedereen een exemplaar te leen. Het schenken 
van boeken aan de bibliotheek vindt nog maar 
sporadisch plaats. Mocht U boeken in Uw bezit 
hebben, waarop U uitgekeken of uitgelezen bent, 
dan bewijst U Succulenta in het algemeen en de 
bibliotheek in het bijzonder een enorme dienst met 
een schenking.

Nieuw aangeschaft zijn de boeken:
(263)B. Burr en D. Supthut; Artenschutz bei Suk- 

kulenten, Schumannia 1, 1994.
(264)R. en K. Preston-Mafham; Cactussen 

geïllustreerde encyclopedie, 1993.
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AKTIE MEXICO

In het decembernummer heeft de heer Charles 
Glass U geïnformeerd over de actie “In stand 
houden door te kopen”. Heeft U Uw goede voor
nemens voor 1995 in deze nog niet waargemaakt, 
dan kunt U dit werk nog steeds steunen.. Voor 
details zie Succulenta, december 1994 pagina 282 
e.v.

DIABEZITTERS OPGELET

Het komt de laatste tijd vaker voor, dat de redactie 
op zoek is naar illustratiemateriaal. Dit kan zijn 
voor artikelen of wel op aanvraag van uitgevers, 
tijdschriften of andere groenverenigingen. Lang 
niet altijd kunnen wij aan de specifieke vraag 
voldoen. Wij zouden dan ook graag zien, dat leden 
met een redelijk aantal dia’s in hun bezit hun hulp 
aanbieden bij het vinden van geschikt materiaal. 
Leden, die hieraan willen meewerken en beschik
ken over eeen redelijk aantal dia’s van één of 
enkele plantensoorten, van planten uit een bepaald 
gebied of planten met een bepaalde vorm van 
succulentie (Bijv, stronk knol-, bladsucculenten 
etc.) worden verzocht zich te melden bij de redac
tie (tel. 08389-17551). U zult het er echt niet druk 
mee krijgen, doch U voegt wel extra waarde toe 
aan Uw diaverzameling.

LEDENADMINISTRATIE

Bij het verzenden van het decembernummer is een 
bijzonder vervelende computerstoring opgetreden, 
waardoor er een onbekend aantal zaken misgegaan 
is. Mocht U hiervan hinder hebben ondervonden, 
dan biedt het bestuur hiervoor haar excuses aan. 
De zaak is temeer vervelend, omdat op vrijwel 
hetzelfde tijdstip de overdracht van de ledenbe
standen van de oude - naar de nieuwe ledenadmi
nistrateur plaats vond. Het is niet uitgesloten dat 
enkelen Uwer daar onaangenaam mee geconfron
teerd worden. Bedwing dan Uw boosheid en laat 
het ons even weten. Wij doen er alles aan de 
zaken zo spoedig mogelijk in het reine te brengen.

GOUDEN PEN 1994

Een commissie, bestaande uit de heren P. Knippels 
(namens het bestuur), T. Pullen (namens de redac
tie) en J. Essers (namens de leden) heeft de vol
gende nominatie opgesteld voor de GOUDEN 
PEN 1994 in alfabetische volgorde:

1. S.K. Bravenboer. “De Grasheuvelbijeenkom- 
sten”; febr.nr. pag. 81/84.

2. J. Essers, “En dan krijgt men een stekje”; 
febr.nr. pag. 72/74.

3. F. Hochstatter, “Revisie van het geslacht Pedio- 
cactus”; pag. 131/142, pag. 204/212.

4. A. Lau. “De geheimzinnige ravijnen van de 
Sierra Huichol in Nyarit”; juni nr. pag. 99/102.

5. J. Pot, “Sulcorebutia purpurea"; aug.nr. pag. 
170/175.

6. A. van der Snee, “Cactuszoeken voor begin
ners”; augustus nr. pag. 158/166.

7. S. Theunissen, “Enkele kritische noten bij de 
consensus van Hunt en Taylor”; oktober nr. pag. 
219/223.

8. F. Vandenbroeck, “Cerro Acahay, De Magie van 
Taltal en Boliviaherinneringen 1”; pag. 13/15, 
pag. 147/152 en pag 277/281.

9. D.J.van Vliet, “Notocactus towards a consen
sus”; april nr. pag. 87/93.

Wij verzoeken de leden om hun waardering voor 
de, naar hun mening, beste drie artikelen tot uiting 
te brengen.
Zij kunnen dit doen door 3 punten te verdelen 
over de 3 (of minder), naar hun smaak beste, 
artikelen en wel als volgt: art. x 3pt of art x 2 pt 
en art y 1 pt of art. x,y en z ieder 1 pt.
Uw punten kunt U inzenden via de diverse afde- 
lings secretariaten of rechtstreeks aan Succulenta, 
Richard Burtonstraat 1, 1325 KK ALMERE.

De nominatie is dit jaar bijzonder gevarieerd en 
bevat zeker voor ieder lid wel iets. UW MENING 
WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD. De 
uitslag wordt op de Algemene ledenvergadering in 
April bekend gemaakt.

LET OP
In maart verschijnt het boek Gymnocalycium, A 
collector's guide by JOHN PILBEAM.
Het is de bedoeling, dat dit boek in April tegen 
actieprijs voor SUCCULENTA leden beschikbaar 
komt. Wacht op het aprilnummer van ons blad!
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BEZITSVERBOD WILDPLANTEN

Op 7 november 1994 werd door het bestuur op het 
CITESbureau in den Haag overleg gepleegd over 
het komende bezitsverbod van planten uit het 
wild. Ook de in het decembernummer gepubli
ceerde artikel werd hier besproken. Vanuit het 
CITESbureau is toegezegd, dat door hen een 
vervolg en verdere toelichting op het artikel zou 
worden gegeven.
registratie inzenden.Deze reactie is op de valreep 
nog ontvangen, doch te laat om nog in Succulenta 
te worden opgenomen Wij zullen deze reactie in

het aprilnummer van Succulenta publiceren.
In deze reactie wordt de verwachting uitgespro
ken, dat de wet medio februari 1995 in werking 
zal treden. Een van de gevolgen van de inwerking
treden zal zijn, dat de in Uw bezit zijnde planten, 
die uit het wild afkomstig zijn geregistreerd 
dienen te zijn, waardoor de wet niet op deze 
planten van toepassing is. Wilt U in verband 
hiermede niet wachten tot het aprilnummer, dan 
kunnen leden vanaf 15 februari een opgave van al 
de in Uw bezit zijnde wildplanten aan de secreta
ris ter registratie zenden. (Niet bestemd voor de 
handelaren, hiervoor komt een aparte regeing!)

AFDELINGSACTIVITEITEN- 1

Achterhoek
9 feb. Jaarvergadering en naamgeveing.
9 mrt Trudy Wehlman met een lezing over 

rotsplanten
13 apr. Praktijkavond, voorbereiding ten

toonstelling
E.N.O. gebouw. Woerdseweg .Groenlo,20.00 uur.

Amsterdam.
Amsterdam vergadert de 3e vrijdagavond 20.00 
uur in het Amsterdams Natuur- en Milieueducatie- 
centrum.Plantage Middenlaan 2e(bellen), Amster
dam.

Arnhem.
9 febr. diavoordracht door W. Alsemgeest 

over het kweken van moeilijke 
cactussen.

9 mrt dia's van eigen leden.
13 april voorjaarsverloting.
Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin- 
dorp",achter het pand Floralaan 18,Wagenin- 
gen,20.00 uur.
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Brabant-België.
24 febr. Louis Van De Meutter over Trips in 

de succulentenwereld.
31 mrt Luc Vandecaveye over Cultuurtips.
28 apr. Albert Goossens over Bolivia.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw.de Bavaylei 
116,1800 Vilvoorde,20.00 uur.

Delfzijl e.o.
Delfzijl vergadert de le donderdag, 19.30 uur in 
de Groene Weide.Snelgersmastraat 15.Appinge- 
dam.

Dordrecht e.o.
9 febr. Zaaien, plant raden, plantverloting. 

Wat te doen rond onze hobby.
9 mrt Fotografie in onze hobby door Frans 

Noltee
13 apr. Van Kaapstad naar Lüderitz door 

Frans Noltee.
Biesboschcollege v.h. De Christelijke
MTS.Prof.Waterinklaan 45,Dordrecht,19.30 uur.

Drenthe.
Drenthe vergadert de le woensdag 20.00 uur
in Hotel Koopman.de Palz 7,Beilen.

Eindhoven.
Eindhoven vergadert de 2e maandag om 20.00 uur 
in Wijkgebouw ‘t Slot.,Kastelenplein 167,Eindho
ven,

Flevozoom.
20 febr. H. Krijnen over zijn reis naar 

mexico.
20 mrt Thema-avond "zaaien en verplanten "
apr. beurs/tentoonstelling.
24 apr. Ben Zonneveld over Sempervivum

en Jovibarba's.
Groen van Prinstererschool,Verkeersweg 51,Har
derwijk, 19.30 uur.

FrysISn.
Fryslan vergadert de 2e dinsdag om 19.30 uur in
Zalencentrum Tivoli.Huizumerlaan 59,Leeuwar- 
den.

Tuinbouw.de
Koopman.de


AFDELINGSACTIVITEITEN - 2

Gooi-en Eemland.
9 feb. Lezing F.R. de Groot over Notocac- 

tussen
9 mrt Lezing Chel Jamin over Zuid Afrika. 
Kleine zaal van Goede Herderkerk,Simon Stevin- 
weg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilversum, 
20.00 uur.

Gorinchem-Den Bosch.
Gorinchem/den Bosch vergadert de 2e maandag 
20.00 uur in Heiberg De Prins Hoogstraat 50, 
Berlicumof zaal Zidewinden, Julianastraat 1, 
Sprang Capelle.

Gouda e.o.
16 feb. Robert Mayer over Mexico en zijn 

vele succulenten.
16 mrt Ruurd van Donkelaar over Sulawesi 

1994 (onder voorbeh.)
25 mrt Bezoek aan de kassen van de Fa. 

Edelman.
20 apr. Ruil- en praatavond met hoofdonder- 

weip zaaien en enten.
’t Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda, 20.00 uur.

‘s Gravenhage e.o.
‘s Gravenhage vergadert de 3e maandag 20.00 uur 
in de Pius-X Kerk,Hengelolaan/hoek Zonne- 
oord,Den Haag.

Groningen.
16 feb. Lezing door Henk de Looze.
10/12 mrt tuinshow Martinihal.
16 mrt Vergadering en kasbezoek bij de fa. 

Bronsema.
6 apr. Lezing door Ben Zonneveld over 

Vetplanten (samen de afdelingen 
Delfzijl en Drenthe in Appingedam).

Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72, Groningen. ,19.30 uur.

Haarlem
Haarlem vergadert de 3e dinsdag 20.00 uur in de 
Kantine Stadskweektuin, Kleverlaan 9. Haarlem.

Den Helder e.o.
den Helder vergadert de 2e zaterdag, 13 .45 uur in 
het Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster”,Pasteurstraat 6,Den Helder.

Hoeksche Waard
Hoeksche Waard vergadert de 2e donderdag, 
20.00 uur in het Natuur Educatief Centrum,bij de 
Rijkshaven,Numansdorp.

Kennemerland
Kennemerland vergadert de laatste donderdag 
20.00 uur in de Kantine "Turnvereniging Sant
poort”, De Weid 22, Santpoort.

Leiden
16 feb. Lezing door John Jagerszky over 

Adenium en Pachypodium.
16 mrt Albert Goossens over Lobivia's.
20 apr. B. Zonneveld en J. Huizer over het

enten van planten.
Berlagestraat 2,Leiden,20.00 uur.

Nijmegen
7 febr. Robert Mayer over de eigen verza

meling.
7 mrt Dia’s van leden,plant van de maand: 

Echeveria.
4 apr. Jos Vrenken over de Echinocerei en 

ik.
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19, 
Nijmegen

Noord-en Midden Limburg
24 febr. Dialezing door F. Maessen: Peru, 

deel 1
24 mrt. Dialezing door h. de Looze over

Mountain States.
28 apr. Doe-avond
Zaal van de kanovereniging "de Viking”, Viking- 
weg l,Venlo, 20.00 uur

Rotterdam e.o.
Rotterdam vergadert de laatste maandag 20.00 uur 
in de bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, 
Rösener Manzstraat 80. Rotterdam.

Tilburg.
13 feb. Thema-avond.
13 mrt Thema-avond
10 apr. Walther Dams over Tuinen en col

lecties in Europa.
Kasteelhoeve, Hasseltstr 256, Tilburg, 20.00 uur.

Utrecht e.o.
9 feb. Jaarvergadering ,Cock Grootscholten 

met dia’s van planten uit eigen 
verzameling.

13 apr. Lezing door Ludwig Bercht over 
Gymnocalicium.

Buurthuis Ravelijn_H.Graaflandstraat 2a, Utrecht.
20.00 uur.
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Voorne-Putten en Rozenburg
13 feb. Praatje over zaaien, stekken en 

enten.
13 mrt. Avond verzorgd door Nico Uilen

broek.
10 apr. Lezing door Henk Krijnen over 

Mexico.
Het Trefpunt. Burg. v.d. Blinklaan 5, (Vierpolders 
Gem Brielle), 19.30 uur.

West-Brabant
18 febr. Quiz, dia's en foto's.
18 mrt Lezing door W. Alsemgeest.
15 apr. Lezing door Hr. van de Hoeven.
Café rest. “Marktzicht’', Markt 50, Etten-Leur, 
14 .00 uur

West Friesland
Geen gegevens bekend.

IJsselstreek,
IJsselstreek vergadert de laatste vrijdag 20.00 uur 
in Autodistribution van Rijn. Manegestr 3, Deven
ter.

Zaanstreek
3 febr. Jaarvergadering.
3 mrt Hr. de Looze met de lezing “Desert 

Beauties”.
kantine van de sporthal De Springplank, Saenre- 
damstraat 34, Assendelft, 20.00 uur.

Zeeland,
Zeeland vergadert de laatste vrijdag 19.30 uur in 
de Thomaskapel aan de Vrijlandstraat, Middel
burg, 19.30 uur.

Zuid Limburg
7 feb. Lezing door W. Daams, kris-kras 

door de succulentenwereld
7 mrt Lezing door A. Liekens over cactus

sen en fotografie.
4 apr. Praktijkavond, tevens beurs, alleen 

voor de afdeling.
Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert, 
19.30 uur.

Zwolle
21 feb. De wilde flora van Kreta, dialezing 

door Ton Pullen.
28 mrt Wiebe Bosma houdt een lezing over 

"stinkende schoonheden", cultuur en 
verspreiding van stapelia-achtigen.

25 apr. Jos Vrenken over Echinocereus. 
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs. Prinses Margrietstraat 2, 
Zwolle, 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Grusonia
10 febr. Arizona door Freddy Lampoo.
10 mrt Chili in de lente door Albert Goos- 

sens. (In zaal Vijverhof te Tielt)
14 apr. Tuinen en kwekers in Engeland door

Paul Shirley.
29 apr. Ruilbeurs.
Zaal Don Bosco te Torhout, tenzij anders is aange
geven, 20.00 uur.

Leuchtenbergia.
17 feb. Babbelvergadering met dia’s uit de 

oude doos.
10 mrt A. Beukelaers over Mammillaria.
14 apr. M. Olivier over rotstuinen en vijver

aanleg.
Dienstencentrum. Schoolstraat 44 te Schilde, 20 
uur.

OPEN DAGEN

Datum Tijd Naam, Adres, Woonplaats Type verzameling

23/28 mei 10-18 uur Yvonne Reynders; D’Eike 17; Halle-Zoersel, België gemengd
23/28 mei 10-18 uur J.en R. van Geyte; Berkemei 3; Halle-Zoersel, België gemengd
2 juli 9 uur GRUSONIA onbekend
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EVENEMENTENKALENDER

1995

22 april
Algemene ledenvergadering van Succulenta in 
de "Salentijn” Putterstraatweg 7-9, 3862 RA 
Nijkerk.

23 april
De afdeling Zaanstreek houdt haar cactussen- en 
vetplantenbeurs in de kantine van de sporthal “De 
Springplank”, Saenredamstraat 34 te Assendelft. 
(Bereikbaar vanaf Amsterdam A8 tot het einde. 
Via N 246 naar de N203. Richting (Krommenie) 
Assendelft. Over de spoorwegovergang de Dorps
straat. 2e straat rechts is de Saenredamstraat. Voor 
tafelreservering opgeven (voor 1 april) bij J. 
Rozemeijer, tel. 02982-4260. De zaal is open om 9 
uur, de beurs begint om 10 uur.

23 april
De afdeling Tilburg organiseert een plantenbeurs 
in de “Kasteelhoeve”, Hasseltstraat 256 te Til- 
burg.Aanvang 10 uur. toegangsprijs fl 1,=. De 
tafelhuur bedraagt fl 5,= per meter. Handelaren 
kunnen om 9 uur terecht.
Inlichtingen: Huub van Helderen, Cornelis de 
Vriendstraat 31, 5041 GL Tilburg. Tel. 013- 
352747.

6 en 7 mei
Beurs van de afdeling Haarlem tezamen met het 
evenement “ Natuurlijk Tuinieren” van Natuur en 
Milieu van de Stadskweektuin te Haarlem.

20 mei
Ook dit jaar organiseert de afdeling Gouda weer 
haar jaarlijkse cactusbeurs in Zalencentrum "De 
Brug”, Dunantlaan 1 te Reeuwijk Brug. Het is een 
ruime zaal met goede parkeergelegenheid. De zaal 
is bereikbaar vanaf de Al 2 via de afslag Reewijk, 
vandaar zal voor bewegwijzering gezorgd worden. 
Wie via Goua komt neemt de Bodcgraafse straat
weg totaan de Raadhuisbrug en volgt dan de 
wegwijzers.
De tafelhuur bedraagt: 1 meter fl 5,=; 2 meter fl 
10,=; 3 meter fl 17,50 en 4 meter fl 25,=. Tafelre- 
serveringen zo spoedig mogelijk bij Herman 
Busser; tel. 01820-29135.

21 mei
Leuchtenbergia organiseert van 10- 20 uur een 
tentoonstelling cactussen, vetplanten en andere 
hobby’s in de Schoolstraat 20 te Schilde - België.

25 mei
Grote cactustentoonstelling en beurs van de afde
ling Achterhoek in en om het ENO gebouw aan 
de Woerdseweg te Groenlo (achter de Grolsch 
brouwerij). De openingstijd is van 10 tot 17 uur en 
de toegang is gratis. Info: Mw. Heijnen, Kuipers- 
weg 9, 7107 BC Winterswijk. Tel. 05430-64314.

10 juni
Beurs van de afdeling Amsterdam in samenwer
king met de firma Ubink.

10 juni
De afdeling Leiden organiseert een cactusbeurs in 
de Hortus te Leiden.

10 juni
7e Vlaamse Plantenbeurs van 10 tot 18 uur in de 
gemeentezaal te Lotenhulle, België.

2 september
Cactusmarkt van de afdeling Nijmegen in het 
Kolpinghuis.

17 september
Leuchtenbergia organiseert een internationale 
plantenbeurs in de Schoolstraat 20 te Schilde - 
België.

14 oktober 
voorlopige datum algemene ledenvergadering 
SUCCULENTA

1996

20-21 april
VRIJHOUDEN T.B.V.weekend incl. algemene 
ledenvergadering SUCCULENTA
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DIVERSEN

VLAAMS-NEDERLANDSE INTER-EUPHOR- 
BIA-RING
Naar analogie van de Canadese en Amerikaanse 
initiatieven, die wereldwijd lopen en over allerlei 
succulente en non-succulente geslachten handelen 
is in het Nederlandse taalgebied een collectieve 
correspondentie over het geslacht Euphorbia 
opgestart. Zonder een kopie te willen zijn van die 
twee , overigens uitstekende, “round robins" wil 
de Vlaams-Nederlandse Inter-Euphorbia-ring, 
gestart onder het peterschap van Jaap Keijzer, een 
eigen gezicht krijgen door een eigen manier van 
werken, eigen doelstellingen en eigen resultaten. 
Een zestal mensen - de eersten van een hopelijk 
grote groep - hebben zich voorgenomen om via 
ringbrieven een geregeld contact met elkaar te 
hebben. In eerste instantie worden vragen en 
problemen van elke deelnemer beantwoord en 
opgelost. Het is ook de bedoeling om planten en 
zaden te ruilen. Verdere ideeën worden uitge- 
werkt.
Mensen die interesse hebben om mee te doen of 
inlichtingen willen kunnen 's avonds na zevenen 
bellen met André van Damme, tel. nr 03-384 38 
65 (België) of vanuit Nederland: 00-3233843865 
of schrijven naar Jacobslaan 13, B-2980 Zoersel.

Propagandamateriaal, boekenverkoop 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)

- 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.

PLANTENCENTRALE

Doel van deze instelling 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 toege
zonden krijgen, waarin ongeveer 12 soorten plantjes. (1 pakje per jaar, maximaal 3 jaar lang).

Toezending volgt na 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-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 allen tijdens vorstvrij weer)opsturen naar 
onderstaand adres. De portokosten worden vergoed (Graag gironummer 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
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VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 2/1995 moeten vóór 27 februari 
worden opgestuurd aan mevr.J.M.Smit-Reesink. 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom.
Alleen advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Te koop: 3 jarige planten van Euphorbia bipleuri- 
folia en 2 jarige planten van Euphorbia obesa.
P.C.Dirven, Frans Halsstraat 22, 4715 BX Rucp- 
hen. Tel. 01654-1675.
Gevraagd: Jaargangen Succulenta 78, 79, 80. 81 
en jaargangen 64 en eerder. H.Wijnants, 9452 VA 
Nijlande. Tel. 05924-2134.
Startende hobbyist zoekt boeken die (specifiek) 
caudiforme planten behandelen. Coen Boonen. 
Havikstraat 20, 6591 TW Gennep (Noord Lim
burg). Tel. 08851-18206.
Gevraagd: Lithops, Flowering Stones, van Des- 
mond Cole; Acorn Books. 1988. Jan Vandorpe.
Titecastraat 56, 8200 St.-Mischiels Brugge, 
België. Tel. 050-392250.
Te koop gevraagd: Kweekbakken op stroom, 
boeken over cactussen, cactussen, stekjes, kweek- 
matten op stroom. W.Talsma, Treubstraat 6, 2221 
AL Katwijk.

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

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
IndeE.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. MembershipSecretary

MrP. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Kants 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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UHLIG

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

CLICHÉFONDS
Zoals gebruikelijk geven wij een overzicht van de 
soorten waarvan op 7 januari nog voldoende zaad 
aanwezig lijkt.
Anders dan vorige jaren vermelden wij alleen de 
soorten die (vrijwel) geheel zijn uitverkocht.
Op dit moment neemt de stroom bestellingen nog 
niet erg af. Dat betekent dat naar alle waarschijn
lijkheid tegen de tijd van verschijnen van Succu
lenta nog een aantal soorten uitverkocht zal zijn. 
Betaal Uw bestelling dus pas na ontvangst van 
zaden en rekening; of geef ruim voldoende vervan
gers op.
Vanaf het moment van verschijnen van deze lijst 
kunt U van alle aanwezige soorten ook 5 porties van 
ƒ0,60 bestellen voor ƒ2,50 of 5 porties van ƒ2,50 
voor de prijs van ƒ10,-. Bedenk U wel dat deze 
korting alleen geldt bij bestelling van 5 porties van 
één soort 1
U kunt U bestelling plaatsen via het bestelformulier 
bij de zaadlijst van December. U kunt ook de

gewenste soorten en hoeveelheden vermelden op 
een vel papier en dat aan mij zenden. Vermeld 
wel steeds naam en adres en of U tevoren betaalt 
of na ontvangst van zaden en rekening. Vermel
ding van Uw administratienummer bespoedigt de 
afwerking !
Het minimumbedrag van Uw bestelling bedraagt ƒ 
7,50 (+ Portokosten). Bestellingen voor een klei
ner bedrag worden niet behandeld.
De volgende soorten zijn (vrijwel) uitverkocht : 
ARI 01, 05 t/m 07, AST 01, 02, 08, 12; COP 01 
t/m 08; COY 07, 10; ECA 04; ECC 14, 37, 38, 77; 
ECF 05; ECM 03; ENC 01; ESC 07; FRA 05; 
GYC 04, 07; GYM 05, 16, 18; LER 01; LOP 01, 
03; LOX 01, 02; MAL 019; MAT 12, 15; MEL 
12; MIL 03, 04; NBE 04; NCH 08, 16; 21; 33, 50; 
NEG 01; NEL 01; ORO 01; ORT 01; PEL 02, 03; 
PIL 01; PYR 07; ROC 05; SCL 05; SOL 01; THE 
06, 17; TUR 03 t/m 09, 13 t/m 17; UEB 01; AG 
08; AN 20; AO 07; AR 01, 02; BO 02; CN 11, 12, 
17, 19, 27, 29, 31; GI 04; GL 01, 02; LE 02; LI 
52; LM 01 t/m 03; OP 01; SE 01, 05; TA 01, 06; 
TI 02, 05;TR01; VA 02, 03.
Van alle gemengde soorten is nog voldoende zaad 
aanwezig. Van het geslacht Turbinicarpus wordt U 
verzocht geen porties van 10 soorten voor ƒ5,- 
meer te bestellen, omdat we daar geen 10 verschil
lende soorten meer van in voorraad hebben. 
Tenslotte nog enkele fouten die gesloppen zijn in 
de vermeldingen op de zakjes zaad. Op zakjes met 
de opdruk LHO 01 dient U te lezen LOH 01; en 
op de zakjes met opdruk MAS 03 dient U te lezen 
MAS 01.
Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets 
Geuldersedijk 2 
5944 NH Arcen

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) f40,- per jaar (jeugdlid 20,- p.j.)

Naam:...................................................................................................................................... geb.datum . .
Adres....................................................................................................................................................................
Postcode Woonplaats................................................................................................ Handtekening

12



EEN MAATJE TE GROOT ...?
7. Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backebg.

Ton Pullen

In sommige cactusparken in Zuid-Europa 
komen exemplaren van deze soort voor, 
die ruimschoots langer dan een meter of 
zes zijn. In Monaco staan zelfs exemplaren 
van 10 meter hoog, maar dat is eigenlijk 
nog niets: in de natuur kunnen deze plan
ten een hoogte van 12 meter of meer 
bereiken, sommigen spreken zelfs over 15 
meter en dat is pakweg een huis van 5 
verdiepingen hoog!
Het spreekt vanzelf, dat zulke enorme 
zuilen voor ons liefhebbers, die voor het 
houden van cactussen afhankelijk zijn van 
een kasje, vele maatjes te groot worden. 
Zelfs het hebben van jonge planten is niet 
erg opwindend, omdat wij daar nooit een 
bloem in zullen ontdekken.
De onderhavige soort is al een oude be
kende, dat kan ook haast niet anders. Een 
plant met dergelijke afmetingen zie je niet 
gemakkelijk over het hoofd.
Al in 1828 werd deze soort onder de naam 
Cereus polylophus door de Candolle 
beschreven. In 1845 plaatste de bekende 
Salm-Dyck deze plant in het geslacht 
Pilocereus, terwijl Britton & Rose in 1909 
de naam Cephalocereus polylophus intro
duceerden. Backeberg tenslotte stelde in 
1938 het geslacht Neobuxbaumia ( ver
noemd naar de Oostenrijkse cactuskenner 
Franz Buxbaum, die leefde van 1900 - 
1979) op en plaatste onze plant hierin. 
De geslachtsnaam is hiermee verklaard. De 
soortsaanduiding polylophus betekent 
veelribbig.
Dat klopt ook wel, want oudere planten 
kunnen tot 50 en soms meer ribben bezit
ten, terwijl het plantelichaam dan een 
doorsnede van 30 cm kan bereiken bij een

hoogte van, zoals al gezegd, 12 meter of 
meer. De areolen staan op onderlinge 
afstanden van 6 - 8 mm en zijn in de 
nieuwgroei voorzien van witte wol. Er is 
slechts één middendoren per areool, terwijl 
het aantal randdorens ongeveer 7 bedraagt. 
De bedoorning is goudgeel, met bruine 
punten, de dorens worden plusminus 2 cm 
lang. De bedoorning valt op de oudere 
areolen later gemakkelijk af. De bloemen 
zijn rood, de bloembuis is voorzien van 
behaarde schubjes. De vruchten zijn be- 
doornd.
Deze soort is afkomstig uit Mexico.

Neobuxbaumia polylopha.
Costa I Llobera, Barcelona Spanje, 7 mei 1993. 
Foto's van de schrijver
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Neobuxbaumia polylopha.
Costa i Llobera, Barcelona Spanje, 3 mei 1993

Cultuurplanten dienen zonnig en warm 
gekweekt te worden, ook de wintertem- 
peratuur mag niet beneden de 10 graden 
dalen.
Bijgaande foto’s zijn gemaakt in de cactus
tuin Costa i Llobera in Barcelona op 3 mei 
1993.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen

“TOWARDS A NEW CONSENSUS”
Frank Vandenbroeck

Naar aanleiding van de tekst van de heer 
Theunissen “Enkele kritische noten bij de 
consensus van Hunt en Taylor” in Succu
lenta oktober 1994, graag even de vol
gende bedenkingen.
Op gevaar af te worden aangezien als 
advokaat van de duivel, meen ik evenwel 
te mogen stellen, dat de heer Theunissen 
de zaak al te emotioneel benadert. Dit is 
begrijpelijk: zoals bekend is de heer Theu
nissen nauw verbonden met Internoto, een 
vereniging van Notocactusliefhebbers die 
door de nieuwe opvattingen van Hunt en 
Taylor in haar bestaansgrond vesten wordt

aangetast en wellicht "Interparodia” zal 
moeten gaan heten. Ook door de heer Van 
Vliet werd in dit tijdschrift, niet zonder 
emotionele gronden, voor het behoud van 
het geslacht Notocactus gepleit.
Toen ik in het begin van de zeventiger 
jaren interesse begon te krijgen voor 
cactussen werd ik, zoals ieder beginnend 
liefhebber, geconfronteerd met een schier 
onoverzichtelijk veld van namen dat met 
het verstrijken der jaren steeds maar aan
groeide en chaotischer werd. In de tachti
ger jaren maakte ik kennis met de werken 
van Friedrich Ritter die hoofdzakelijk op
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veldervaringen waren gestoeld en kreeg ik 
bovendien de kans talrijke reizen te onder
nemen naar de natuurlijke groeigebieden 
van de planten. Ik begon hierdoor een 
inzicht te krijgen in de natuurlijke variabi
liteit en vormenrijkdom van de planten. 
Het is een natuurlijke zaak dat een liefheb
ber zijn object van liefhebberij met een 
zekere emotie benadert: daarvoor is hij 
immers “liefhebber. Cactussen zijn reeds 
vele decennia door liefhebbers gekoesterd 
en vertroeteld: een van de gevolgen hier
van was ondermeer dat omwille van elk 
afwijkend haarplukje of bijkomend stekel
tje een mooi klinkende naam werd bedacht. 
Ook mogen we niet vergeten dat aan de 
cactusliefhebberij altijd een “verzamel- 
aspect’ ’ is verbonden geweest. Iedereen 
weet dat in de optiek van de verzamelaar 
het motto geldt: hoe meer verzamelobjec
ten hoe meer vreugd. Dus ook hier vinden 
we een stimulans tot namengeverij. Om 
klaarblijkelijke redenen spelen hierbij 
verzamelaars en handelaars onder één 
hoedje.
Een reactie hiertegen was dan ook wense
lijk.
De laatste jaren is er vanuit Engelse hoek 
een tendens op gang gekomen om paal en 
perk te stellen aan de wildgroei van namen 
en deze terug te brengen naar aanvaardbare 
proporties. De heren Hunt en Taylor zijn 
daarvan ongetwijfeld promotoren. Deze 
botanici hebben in bepaalde sectoren van

de cactus-taxonomie reeds heel wat "orde 
op zaken gesteld” waardoor de zaak wat 
overzichtelijker wordt. Het is in vele 
gevallen een echte verademing vast te 
stellen dat schoon schip wordt gemaakt van 
hele reeksen belastende, dubieuze en 
verwarring scheppende namen. Zo be
werkte Hunt o.m. het geslacht Mammilla
ria, Taylor de geslachten Melocactus en 
Echinocereus. Men zou kunnen stellen dat 
botanici de zaken rationeler behandelen of 
althans minder emotioneel benaderen dan 
liefhebbers. Vandaar ook de kloof die 
gaapt tussen beiden. Het is trouwens zo dat 
vele zgn. gespecialiseerde werkgroepen 
van liefhebbers er veelal niet in slagen 
enige “orde op zaken te stellen” en dat 
hun activiteiten vaak uitmonden in het 
publiceren van nog maar eens nieuwe 
namen.
Ik heb geen kijk op de samenstelling of de 
werking van het IOS. Dit is ook mijn zorg 
niet en ik wens geen oordeel uit te spreken 
over de werking van deze organisatie. Ik 
hoop alleen dat er spoedig een einde komt 
aan de groteske wirwar van plantennamen 
in de cactuswereld. Dit komt uiteindelijk 
iedereen ten goede.
Daarom zou ik niet zomaar, zoals de heer 
Theunissen doet, de lijst van Hunt en 
Taylor van de hand wijzen. Hij is mogelij
kerwijs een stap in de goede richting.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen België
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TALINUM, EEN LEGENDE
ONTZENUWD

Robert Maijer

De auteur biedt met het onder

staande artikel zeer lezenswaardige 

zelf verzamelde informatie aan over 

Talinum.

Een ‘must’ voor de liefhebber van 

andere sukkulenten, die iets wil 

weten over dit geslacht dat niet in 

de boeken staat.

„’Kasonkruid’, zorg ervoor dat je het niet 
in huis haalt!”. Dat zijn veel gehoorde 
reacties die loskomen bij het noemen van 
de naam Talinum, een geslacht uit de 
posteleinfamilie (Portulacaceae). Toch 
ondervind ik veel genoegen bij de kweek 
van diverse soorten, het zijn dankbare 
plantjes die je zorg gedurende de hele 
zomer belonen met een rijke bloei. De 
oorzaak van bovengenoemd ‘vooroordeel’ 
is één soort, Talinum paniculatum, die zich 
spontaan buitengewoon gemakkelijk 
uitzaait. Een andere soort daarentegen, 
Talinum caffrum uit Afrika, heeft ook een 
slechte naam, niet door z’n neiging tot 
woekeren, maar juist door de over het 
algemeen slechte kieming van de zaden. 
Zo nu en dan echter kan massale kieming 
optreden. De oorzaak daarvan is me nog 
niet duidelijk.

Het geslacht Talinum
Binnen de familie der Portulacaceae 
vinden we verschillende succulente verte-
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Talinum species uit Zim
babwe

genwoordigers. Het bekendst is waar
schijnlijk het geslacht Anacampseros met 
een groot aantal soorten uit zuidelijk 
Afrika en enkele uit Zuid-Amerika en 
Australië. Minder bekendheid geniet het 
geslacht Talinum, dit omvat meer dan 
vijftig soorten waarvan de meeste in 
Noord- en Zuid-Amerika groeien. Een 
aantal knolvormende soorten komt uit 
Afrika. De meeste zullen we in onze 
collecties zelden of geheel niet tegenko
men, deels door gebrek aan bekendheid en 
deels doordat ze niet of nog maar kort in 
cultuur zijn. De laatste jaren zien we echter 
steeds meer soorten binnen ons bereik 
komen door de reizen naar de standplaat
sen die liefhebbers van deze planten regel
matig ondernemen.
Dat vele talinums wel degelijk de moeite 
waard zijn hoop ik met dit artikeltje aan te 
tonen.
Niet alle Talinum species zijn echte succu
lenten, toch weten ze de droogte doel
treffend te trotseren. Sommige doen dit 
door middel van ondergrondse knollen of 
wortelstokken, andere met verdikte 
stammetjes. In de rustperiode sterven de 
bovengrondse delen af.
Wanneer we Talinum in het voorjaar 
uitzaaien dan kunnen we bij vele soorten al

in de zomer de eerste bloemen verwachten, 
de Afrikaanse soorten komen meestal pas 
in het tweede jaar in bloei. Bloemen 
kunnen roze, purper, wit of geel zijn en in 
afmeting variëren van vijf millimeter tot 
ruim twee centimeter. Bij een aantal 
soorten worden de dunne bloemstengels 
zo’n 20 cm lang, bij andere soorten ver
schuilen de bloemen zich bijna tussen de 
bladeren.
Talinum species komen op het Ameri
kaanse continent voor in: Alabama, Ari- 
zona, Arkansas, Colorado, Delaware, 
Georgia, Kansas, Nebraska, New Mexico, 
Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, 
Texas, Utah, Virginia, Washington, 
Argentinië, Mexico en het eiland Isla de 
Guadalupe.

Afrika
De in Afrika groeiende soorten vormen 
zonder uitzondering een knolvormige 
wortel, de bekendste is Talinum caffrum 
die bloeit met twee centimeter grote, helder 
gele bloemen. De bloemen die gedurende 
een aantal maanden bijna dagelijks blijven 
verschijnen worden meestal gevolgd door 
vruchten met grote zwarte zaden.
Bij aanvang van de rust sterven de stengels 
af, de van nature onder-grondse maar in
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cultuur vaak bovengronds gehouden knol 
vormt in het voorjaar weer nieuwe sten
gels. Talinum amotii, T. carinatum, T. 
crispatulum en T. esculentum hebben 
soortgelijke licht- tot donkergele bloemen, 
mogelijk zijn dit allemaal standplaatsvor- 
men van Talinum caffrum. Talinum portu- 
lacifolium behoudt tijdens de rust wel zijn 
takken en bloeit als enige met grote roze 
bloemen.

Amerika
Verreweg de meeste Talinums komen voor 
in Noord- en Zuid-Amerika. Binnen dit 
grote gebied komen we veel verschijnings
vormen tegen, van hoogsucculente minia
tuurtjes tot struikvormen met nauwelijks 
succulente bladeren.
Vooral de kleinere soorten zijn geschikt 
voor onze collectie, over het algemeen 
stellen ze geen speciale eisen en doen het 
prima tussen onze andere planten.
In het najaar, na de bloei en de rijping van 
het zaad, verdrogen de bladeren en gaan de 
planten in rust.
Veel van de Amerikaanse soorten hebben 
van nature met lage temperaturen te ma
ken, op een paar uitzonderingen na kunnen 
ze in de kas, zonder verwarming en droog 
overwinteren. De ondergrondse delen

blijven leven, deze lopen meestal in maart 
al weer uit, we kunnen dan weer water 
gaan geven. De planten starten dan snel 
met de aanleg van al dan niet succulente 
blaadjes.
De bloeiwijzen komen tussen de blaadjes 
te voorschijn. De soorten met niet 
succulente bladeren, waartoe naast T. 
paniculatum ook T. diffusum en T. spathu- 
lum behoren, bloeien eindstandig. Vanaf 
mei begint de bloei. Bij sommige soorten 
openen de bloemen zich rond het middag
uur, bij andere pas aan het eind van de 
middag. Over het algemeen blijven de 
bloemen slechts enkele uren open. Het is 
mij opgevallen dat op warme dagen met 
een bewolkte lucht de bloei extra rijk is. 
Talinum polygaloides (Argentinië) lijkt in 
veel opzichten op z’n Zuid-Afrikaanse 
verwanten, de planten vormen net als T. 
caffrum een naar verhouding forse knol, 
bovengronds hebben ze echter enigszins 
verhoute stengels die niet afvallen in de 
winter. Ook een opvallende gelijkenis 
vertonen de bloemen, groot en geel net als 
bij T. caffrum. De bloemen van T poly
galoides verkleuren later naar oranje en 
uiteindelijk geheel rood, dit gebeurt bij de 
afrikaanse verwanten niet. De vruchten en 
de zaden lijken op die van T. caffrum, ze

Talinum sediforme
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Talinum guadalupense in 
cultuur

zijn echter wat kleiner.
Talinum guadalupense is in onze collecties 
zeer zelden te vinden, de planten groeien 
van nature alleen in een klein gebied op 
het Mexicaanse eiland Isla de Guadalupe in 
de Grote Oceaan ongeveer 250 km uit de 
kust van Baja California. Natuuropnamen 
van deze endemisch voorkomende soort 
tonen zeer compacte planten, meestal 
zonder blad. Onder nederlandse omstandig
heden zien de planten er anders uit. De 
zaailingen kunnen in één zomer van zeer 
dunne, kwetsbare stengeltjes uitgroeien tot 
stammetjes met een doorsnede van ruim 
drie centimeter getooid met rozetten van 
blauwberijpte bladeren. Wanneer we de 
planten van bovenaf bekijken doen ze 
denken aan een Echeveria.
Van alle talinums heeft T. guadalupense 
waarschijnlijk de grootste bloemen, ruim 
twee centimeter in doorsnede, de donker
roze tot rode meeldraden steken af tegen 
de roze kroon. Ik heb waargenomen dat in 
tegenstelling tot andere talinums de bloe
men 2 à 3 dagen geopend blijven en zich ‘s 
nachts sluiten. Door de eindstandige bloei 
worden de planten gedwongen zich te 
vertakken, waardoor kleine struikjes ont
staan.

Phemeranthus (nom.prov.).
Onder het waarschijnlijk in de toekomst te 
publiceren geslacht Phemeranthus plaatst 
men Talinum-soorten met succulente 
cylindervormige blaadjes die veelal in een 
rozet of op een kort stammetje groeien. De 
planten met rozet hebben een knol met 
draderige wortels, de stamvormige hebben 
alleen een verdikte voet met een wijdver
takt draderig wortelstelsel.
De bloemen kunnen in kleur en afmeting 
nogal verschillen. Talinum calycinum 
vormt twee centimeter grote donkerroze 
bloemen, T. confertiflorum heeft witte tot 
lichtrose bloemen van ruim een halve 
centimeter, T. humile, T. parvulum en T. 
punae zijn kleine knolvormende soorten 
met gele bloemen, T. brevifolium en T. 
pulchellum, beide met een grote knol, 
vormen twee centimeter grote lichtroze 
bloemen, T. sediforme is een kleine 
bodembedekker met grote witte bloemen. 
De soorten uit deze groep komen vooral uit 
Mexico en Noord-Amerika.

Ervaringen in Mexico
Tijdens mijn recente reis door Mexico heb 
ik een goed beeld gekregen van de omstan
digheden waaronder de Talinums daar 
groeien en bloeien. Over het algemeen
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blijken de rozetvormende soorten een 
voorkeur te hebben voor schaarsbegroeide 
leemachtige grond.
Talinum brachypodium vonden we op 
steenachtige plateaus samen met juniperus, 
de blauwberijpte plantjes groeien dicht 
tegen de bodem aangedrukt en hebben een 
wijd vertakt wortelgestel dat meer weg 
heeft van een vertakte wortelstok dan van 
een knol. Wanneer de zon daalt ontluiken 
de 2-3 cm grote purperen bloemen.
Talinum aurantiacum, een knolvormende 
soort met dunne stengels, vonden we 
gedurende de hele reis van noord naar 
zuid. De planten groeien vaak in wegber
men en zijn makkelijk te vinden. Vooral 
wanneer de grote oranje bloemen open zijn 
kunnen ze al vanuit de auto gezien worden. 
Op geschikte plaatsen vonden we soms 
meerdere soorten tegelijk, zo groeide T. 
aurantiacum (grote oranje bloem) in 
gezelschap van T. brevicaule (grote purpe
ren bloem) en T. convertiflorum (kleine 
rose-witte bloemen).
T. parvulum (kleine gele bloem) groeide 
samen met T. palmeri (grote witte bloem) 
en T. multiflorum (kleine gele bloem). 
Toch hebben de soorten op één plaats vaak 
hun eigen plekje. T. palmeri groeit met z’n 
grote knollen tussen het gras, T. parvulum 
groeit in dezelfde omgeving met z’n kleine 
ronde knolletjes in rotspannen waar zich 
een dunne laag grond bevindt. T. multi
florum, die veel weg heeft van T. parvulum 
maar die zich door de bladvorm onder
scheidt, groeit in rotsspleten en met de 
wortels onder losse stenen.
Hybridisatie komt niet voor door verschil
lende bloeitijden, wanneer één soort al 
vruchten draagt begint de ander te bloeien 
of de verschillende soorten bloeien de
zelfde dag maar op verschillende tijden. 
T. aurantiacum en T. whitei groeien vaak 
in (overbegraasd) grasland, ze wortelen 
daar makkelijk en vormen grote knollen

van wel 10-15 cm.

Planten in habitat
Sommige talinums verrasten mij in hun 
natuurlijke omgeving door een geheel 
ander uiterlijk dan de planten in mijn kas. 
T. parvulum kende ik als leuke struikjes 
met frisgroene blaadjes, toen mijn reisge
noten mij de eerste plantjes aanwezen zag 
ik slechts stenen. Dichterbij gekomen 
bleken twee of drie kleine blaadjes die uit 
de grond kwamen de plant te zijn die zij 
bedoelden. Onvoorstelbaar dat water en 
mest, zaken waar onze eigen planten 
meestal geen gebrek aan hebben, zo’n 
verschil kunnen maken. Soms groeiden ze 
niet eens in de grond maar in polletjes mos 
op rotsen waar de omstandigheden 
waarschijnlijk nog ongunstiger zijn. 
Na jarenlang met de illusie te hebben 
rondgelopen dat mijn planten er redelijk 
'natuurlijk' uitzagen weet ik nu beter, maar 
toch, het oog wil ook wat en twee of drie 
blaadjes die net boven de grond uitkomen 
zijn niet bepaald oogverblindend. Zolang 
de plantjes er compact en fris uitzien en de 
bloei rijk is ben ik tevreden en dat daagt 
uit tot het zaaien van andere, soms nieuwe, 
soorten wat weer leidt tot nieuwe verassin
gen en ervaringen.
Op het zaaien van talinums en aanverwante 
geslachten hoop ik later nog eens terug te 
komen, de ervaringen hiermee lopen sterk 
uiteen. Ik heb talinums zelf altijd in het 
najaar of in het vroege voorjaar uitgezaaid 
om zo de zaden aan koude bloot te stellen, 
andere liefhebbers hebben echter goede 
ervaringen met uitzaai in het heetst van de 
zomer. Er valt dus nog veel uit te probe
ren.

Soorten
Om u een idee te geven van de omvang en 
veelzijdigheid van deze interessante 
plantengroep volgt hier een lijstje met
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soorten die in cultuur zijn of waarvan 
zaden worden aangeboden.
T. angustissimum; knol, dunne stengels, 
gele bloem
T. appalachianum; stammetje, kleine rosé 
bloem
T. arnotii; knol, grote gele bloem
T. aurantiacum; knol, grote oranje bloem 
T.brachypodium; wortelstok, kruipend, 
purper bloem
T. brevicaule; blauwberijpt blad, purper 
bloem
T. brevifolium; wortelstok, liggend, roze 
bloem
T. caffrum; knol, grote helder-gele bloem 
T. calycinum; caudex, grote purper bloem 
T. confertiflorum; stammmetje, kleine 
roze-witte bloem
T. crispatulum; knol, grote gele bloem, 
gegolfd blad
T. diffusum; knol, struikje, witte bloem
T. eyerdamii knol, struikje, roze bloem
T. greenmanii; fijne rozet, kleine gele 
bloem
T. guadalupense; rozet, blauw blad, grote 
roze bloem
T. humile; knol, rozet, gele bloem
T. longipes; tere stammetjes, wit-roze 
bloem
T. marginatum; knol, rozet, kleine gele 
bloem
T. multiflorum; kleine ronde knol, gele 
bloem
T. napiforme; knol, grote rozet, witte 
bloem
T. palmeri; knol, rozet, grote witte bloem 
T. paniculatum; knol, struikje, kleine roze 
bloem
T. parvulum; ronde knolletjes, rozetje, gele 
bloem

T. parviflorum; stammetje, rozetten, witte 
bloem
T. polygaloides; knol, dunne stengels, 
grote bloem
T. portulacifolium; lange knol, struikje, 
roze bloem
T. punae; kleine knol, rozet, gele bloem 
T. pulchellum; wortelstok, liggend, grote 
roze bloem
T. sediforme; kleine rozetjes, liggend, 
grote witte bloem.
T. spathulatum; knol, struikje, kleine 
pastelgele bloem
T. spinescens; caudex, rozetten, grote roze 
bloem
T. tenuissimum; knol, grote gele bloem
T. teretifolium; dikke voet, rozet, grote 
roze bloem
T. triangulare; knol, struikje, roze bloem 
T. validulum; knol, struikje, wit-roze 
bloem
T. whitei; knol, dunne stengels, grote 
oranje bloem

Ik hoop u met dit artikel de veelzijdigheid 
van de planten uit het geslacht Talinum te 
hebben aangetoond en dat ik uw interesse 
in deze veelal ondergewaardeerde groep 
planten heb kunnen wekken.

Dijkgraaflaan 64, 3421 XG Oudewater
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PYRRHOCACTUS STRAUSIANUS 
VAR. SANJUANENSIS COMB. NOV.

J.Lambert

De Llanos de Chita is een hoogvlakte aan 
de voet van het Andesgebergte, in het 
noordwesten van de Argentijnse provincie 
San Juan. Bij een eerste doortocht aldaar, 
in november 1983, had ik er een Pyrrho- 
cactus aangetroffen, die te zamen met 
Pterocactussen groeide, doch veel zeldza
mer bleek; hoe ik ook zocht, het bleef bij 
het enige, gefotografeerde exemplaar. In 
zo’n geval wordt de plant natuurlijk niet 
uitgegraven, doch rustig op haar plaats 
gelaten... Anderzijds bleek de plant uitge
bloeid te zijn, zodat ik ook de soort niet 
met zekerheid kon bepalen; aan de hand 
van hoe de plant er uit zag en gezien de 
vindplaats, werd echter geopteerd voor 
Pyrrhocactus cf sanjuanensis.
Spegazzini schrijft inderdaad dat het om 
een “zeer zeldzame” soort uit het droge 
gebergte van de provincie San Juan gaat. 
Sindsdien had ik me echter voorgenomen, 
bij gelegenheid nog eens de streek te 
doorzoeken, om te zien of er toch ergens 
geen ietwat beter gevulde populatie te

vinden viel. Het duurde tien jaar, doch op 
1 december 1993 was het zover en bevond 
ik me terug op de Llanos de Chita. Ditmaal 
stopte ik echter meer noordwaarts, waar de 
plantengroei nog iets hoger blijft dan 
verder in het zuiden. Pterocactussen zijn 
hier nog niet te bespeuren, doch tussen de 
Larrea-struiken treft men wel Echinopsis 
leucantha en Tephrocactus aoracanthus 
aan. En met een beetje geluk stuit men dan 
ook op de Pyrrhocactussen: gemakkelijk te 
ontwaren zijn ze niet, daar ze onder strui
ken verscholen gaan en soms midden in de 
voet van deze laatste groeien, verborgen 
tussen de verstrengelde twijgen.
Zo zeldzaam bleken ze hier ook niet, zodat 
ik er een koppel exemplaren van meenam, 
en deze met succes in de kas kon aan
passen. In de zomer van 1994 hebben ze 
reeds gebloeid. Anderzijds kwam op een 
der planten een onrijpe vrucht tot narij- 
ping. Zodoende kon er ook reeds gezaaid 
worden, en kwamen een aantal zaailingen 
tot ontwikkeling.

Zicht op LLanos de Chita 
Foto's van de schrijver
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Uiteraard maakte dit alles een grondige 
studie van de soort mogelijk, en luidt de 
volledige beschrijving als volgt: 
Planten hoger dan breed, hoogte 12 cm, 
diameter 8 cm (oudere planten kunnen tot 
20 cm hoog worden); de epidermis is 
donkergroen tot grijsgroen, het wortelstel
sel is gespreid; de schedel is weinig of niet 
ingedrukt, en bedekt met wol en jonge 
doornen; ribben 13, recht, hoog en spits, 
ingedeeld in konische, ietwat zijdelings 
samengedrukte en ineenvloeiende knobbels 
(sterker onderaan de plant); areolen lang
werpig elliptisch, 8-9 x 4-5 mm, eerst 
geelachtig wit, daarna snel overgaand naar 
grijsachtig. De bedoorning is sterk en 
afstaand; randdoornen 7-11, iets afgeplat, 
wit met bruinachtige punt; middendoornen 
5-6-(8), tot 20-25 mm lang, met ronde 
doorsnede, recht tot lichtjes naar boven 
gekromd, en met bolvormig verdikte voet, 
zwartachtig rood in het jongstadium, 
daarna grijsachtig (berijpt) rood met meer 
donker uiteinde.
Bloemen in de nabijheid van de schedel, 
trechtervormig, hoog 40 mm, diameter 45 
mm. Bloembuis met lichtbruin stekel- 
puntje, rijkelijk bezet met witte wol en een 
drietal borstelharen van dezelfde kleur met 
bruine tip. In het bovenste gedeelte van de 
bloembuis worden de schubben langer en 
bruinachtig, om geleidelijk over te gaan 
naar de buitenste bloembladeren. De 
borstelharen verlengen eveneens, tot 10 
mm. Buitenste bloembladeren lancetvor
mig, geel met brede bruine middenstreep; 
overgangsbloembladeren lancetvormig met 
een stekelpuntje, geel doorspekt met rood, 
en met een wijnrode middenstreep; binnen
ste bloembladeren eveneens lancetvormig 
met een stekelpuntje, geel met meer groen
achtige basis en licht oranje getint uiteinde. 
Meeldraden lichtgeel; helmknoppen room
kleurig; stijl geelachtig wit; stempel van 
zelfde kleur, met 10 lobben.

Pyrrhocactus strausianus var. sanjuanensis op de vind
plaats

Vrucht van ongeveer 15 mm, donkergroen, 
met witte wolplukjes aan de schubben. 
Zaden kommavormig, 1,8 x 1,2 mm; testa 
mat en ruig, zwart doch meestal overdekt 
met een bruinachtig vlies; diep verzonken, 
zijdelings gelegen hilum.

Voor wie enigszins vertrouwd is met 
Pyrrhocactussen zal onmiddelijk getroffen 
zijn door de zeer nauwe verwantschap met 
P. strausianus. Reeds in 1925 (en niet in 
1923, zoals foutief aangegeven door Rit- 
ter!) stelde Spegazzini zich de vraag of P. 
sanjuanensis soms geen variëteit van 
P. strausianus zou zijn. Als verschillen 
tussen de twee taxa haalde hij enerzijds de 
fijnere doornen aan (verwijzing naar de 
iets afgeplatte randdoornen?), en anderzijds 
de grotere afmetingen van de bloem. Dit 
laatste blijkt echter onjuist: daar waar 
zowel Schumann als Spegazzini resp. een
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Pyrrhocactus strausianus 
var. sanjuanensis, bloeiend 
exemplaar in de kas

hoogte van 15 tot 28 mm opgeven, hebben 
wij in talrijke populaties van P. strausianus 
uit de provincies Mendoza en La Pampa 
steeds bloemen waargenomen van 35 tot 
45 mm hoog, d.w.z. volledig vergelijkbaar 
met deze van P. sanjuanensis.
Afgezien van minieme kleurvariaties 
schuilt het verschil dus uitsluitend in de 
bedoorning: de iets afgeplatte middendoor- 
nen, en de talrijkere middendoornen, met 
bolvormig verdikte voet. (Bij P. strausia
nus zijn ze ook wel verdikt, doch niet 
bolvormig...)
Dergelijke geringe verschillen rechtvaardi
gen mijns inziens dan ook niet de plaats

van aparte soort, doch hoogstens die van 
variëteit.
Derhalve voer ik de volgende combinatie 
door: Pyrrhocactus strausianus var. san
juanensis (Speg.) Lambert comb. nov. 
(Basioniem: Echinocactus sanjuanensis 
Speg., Cact. Plat. Tent, 1905, p. 501).

Passendalestraat 84, B-8980 Passendale.
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Pyrrhocactus strausianus 
var. sanjuanensis, boven
aanzicht van de bloem
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LEZERS BEDANKT!
Bert Jonkers

Hierbij wil ik alle lezers bedanken die mij 
de Gouden Pen 1993 gunden voor het 
artikel ‘ ‘Marokko, een succulentenland om 
de hoek” (Succulenta 72: 55-67, 1993). 
Uiteraard verdient de redaktie een deel van 
de lof, voor de opmaak en het plaatsen van 
de vele foto’s.
De geldprijs heb ik geschonken aan het 
Conservation Fund van de British Cactus 
and Succulent Society, waarmee een 
belangrijk werk op het gebied van bescher
ming van succulenten in hun natuurlijk 
milieu wordt gefinancierd. Zo is een 
project gesponsord waarmee in 1993 ruim 
tweehonderd, uit origineel materiaal opge
kweekte, exemplaren van de in de natuur 
vrijwel verdwenen Gasteria baylissiana op 
de groeiplaats zijn uitgeplant (zie Cact. 
Succ.J.Gr.Brit. 9: 99-101, 1991; 12: 73-74, 
1994). Ook wordt de al eens uitgestorven 
gewaande mesem Saphesia flaccida nu 
geholpen met het verwijderen van geïntro
duceerde planten (o.a. Australische aca
cia’s), die de best bekende groeiplaats 
dreigen te overwoekeren 
(Cact.Succ.J.Gr.Brit. 12: 98-103, 1994). 
Recentelijk is er geld vrijgemaakt om 
Turbinicarpus ysabelae te beschermen. 
Men mag cynisch zijn over de overlevings
kansen van dergelijke met uitsterven 
bedreigde soorten, echter wanneer we 
helemaal niets doen zijn dergelijke planten 
zéker snel van de aardbodem verdwenen. 
Voor wie ook een donatie wil doen (in 
Engelse ponden, bijvoorbeeld met een 
Eurocheque) volgt hier het adres van de 
penningmeester D.J.Kirkbright, 71 Lakes 
Lane, Newport Pagnell, Bucks. MK16 
8HT, UK.
Graag maak ik hier ook van de gelegen
heid gebruik voor een aanvulling en een

rectificatie. De in mijn winnende artikel 
genoemde narcis, lijkend op Narcissus 
papyraceus (de ‘‘Paper White”), blijkt de 
endemische N. broussonetti te zijn. In 
tegenstelling tot eerstgenoemde, die een 
enorm verspreidingsgebied heeft van 
Marokko tot Griekenland, komt N. brous
sonetti alleen voor in het Atlantische 
kustgebied van Marokko, tussen Safi en 
het westelijke einde van de Anti-Atlas. 
Hiermee heeft deze narcis een vrijwel 
zelfde groeigebied als Caralluma burchar- 
dii var. maura (de variëteit van het Afri
kaanse continent).
In mijn andere genomineerde stuk “De 
bestuivers van sukkulenten” (Succulenta 
72: 168-275, 1993) is de foto van de 
Paarse honingvogel (p.274) op de kop 
afgedrukt, zoals men kan afleiden uit de 
lichtval en stand van takken en bladeren. 
Het vogeltje haalt dus inderdaad geweldige 
toeren uit om aan zijn kostje te komen!

Paarse honingvogel (Nectarinia asiatica) op Callistemon
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NIEUWE COMBINATIES IN HET 
GESLACHT SCLEROCACTUS

Fritz Hochstätter

SCLEROCACTUS PARVIFLORUS 
Clover & Jotter SSP. HAVASUPAIEN- 
SIS (Clover) Hochstatter comb. nov. 
(de Havasupai Clover’s cactus)
Basioniem: Sclerocactus havasupaiensis 
Clover, Am. J. Bot. 29:172, 1 1942 
Synoniemen:
Sclerocactus havasupaiensis var. roseus 
Clover, Am. J. Bot. 29:173, 3 1942 
Echinocactus parviflorus var. havasupaien
sis (Clover) L.Benson, Cacti of Arizona ed. 
2, 104 1950

Type: ”... (fig.1) was collected by Belknap 
jr, April 26, 1941, on top of the Supai 
Formation in Havasupai Canyon, Arizona

Clover 6404, Mich.; foto Pom 
286506. Isotype: Mich. (zonder nummer), 
US 2346047, 2346049, Pom 275262, 
311353
Type: specimen typicum legit Clover & 
Belknap jr (Clover 6403) in Havasupai 
Canyon, Arizona; isotype: US 2346044, 
2346045, Pom 275269.

Op 15 augustus 1992 is door mij onder 
nummer fh 52.2 materiaal gedeponeerd 
in het herbarium van het Institut für 
Allgemeine Botanik und Botanischer 
Garten van de universiteit van Ham
burg.

Sleutel tot Sclerocactus parviflo
rus en S. polyancistrus:
S. parviflorus ssp. parviflorus: van de 
middendorens 1-3 gehaakt en vaak nog 
twee afgevlakt, bloem rose, groen, geel 
S. parviflorus ssp. havasupaiensis: van 
de middendorens 3-5 gehaakt, bloem 
purper tot wit.
S. polyancistrus: van de middendorens 
3-5 gehaakt en meestal nog 3 papier
achtig afgevlakt, bloem purper.

Sclerocactus parviflorus 
ssp.havasupaiensis; Havasu
pai canyon Arizona
Foto's van de schrijver, tenzij 
anders aangegeven
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Ter vergelijking: 
Sclerocactus polyacanthus, 
Esmeralda Co. Nevada.

Beschrijving van S. parviflorus ssp. 
havasupaiensis:
Lichaam enkelvoudig, gestrekt bolvormig, 
5-15 (30) cm hoog, 3-7 (11) cm diameter, 
epidermis groen, vezelwortels 20-30 cm 
lang, dicht onder de oppervlakte vertak
kend; ribben 10-14, verdeeld in knobbels, 
spiraalvormig; areolen in het midden van 
de knobbels, in nieuwgroei met witte tot 
grijze wol, rond tot elliptisch, 6 mm lang, 
4 mm breed, op volwassen planten kan 
men de areolen niet meer onderscheiden; 
middendorens 4-8, karakteristiek 3-5 
gehaakt, 30-60 mm lang, rood, 2-4 flexi
bel, recht, naar boven of zijwaarts gericht, 
30-50 mm lang, roodachtig, bruinachtig, 
goudkleurig, in nieuwgroei goudkleurig; 
randdorens 4-8, 15-25 mm lang, goudkleu
rig, soms met bruine punt. Jonge planten 
zijn niet van jonge Sclerocactus polyancis- 
trus-planten te onderscheiden.
Bloem breed klokvormig, verschijnend 
rond de schedel, 10 tot 30 per bloeiseizoen, 
30-55 mm lang, 30 mm diameter, purper 
tot wit; buitenste bloembladeren afgerond, 
purper met witte rand, groenachtig, binnen
ste bloembladeren lancetvormig, gefransd, 
purper met witte of gele middenstreep, 
basis groen, 20-30 mm lang, 15 mm breed; 
stijl geel tot wit, 10-12 mm lang; stempel- 
lobben 5-8, geel tot wit, 2 mm lang;

helmdraden geel, wit, groen, 5 mm lang; 
helmknoppen geel, 1 mm lang.
Vruchten ovaal, 15 mm lang, 5 mm breed, 
groen, bij rijpheid geel tot lichtbruin, 
onregelmatig openscheurend.
Zaad geknobbeld, zwart tot roodbruin, 
1,5-3 mm lang, 1,5 mm breed, hilum 
lateraal, ovaal, zeer samengedrukt. 
Bloeitijd mei, vruchten rijpen in 4-5 we
ken, met in de natuur 10-50 zaden per 
vrucht. De zaden blijven verscheidene 
jaren kiemkrachtig.
Voorkomen: voor zover bekend alleen in 
de Havasupai Canyon, Arizona, in rotsig 
zandsteenterrein onder sagebrush-struiken 
in roodachtig zand op 1700 m hoogte. 
Begeleidende succulente flora Agave 
utahensis var. kaibabensis, Yucca sp. en 
Opuntia sp.

Clover, die de planten voor het eerst in 
1940 ontdekte, bericht van overeenkomsten 
met Sclerocactus parviflorus, maar duidt 
ook op vele verschillen. Op dezelfde 
groeiplaats vond Shaffer in 1941 planten 
waarvan de zijwaarts gerichte randdorens 
meestal langer waren dan de naar onder 
gerichte dorens. In 1942 volgde de nieuw- 
beschrijving als Sclerocactus havasupaien
sis te zamen met een var. roseus; als type 
werd een plant genomen verzameld door
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Belknap in 1941. In 1950 volgde de ombe- 
noeming door L. Benson tot Echinocactus 
parviflorus var. havasupaiensis respectieve
lijk E. parviflorus var. roseus; evenwel 
later kwam hij tot een andere opvatting en 
plaatste beide synoniem aan Sclerocactus 
parviflorus. Wel merkte hij op dat het 
weinig beschikbare materiaal onvoldoende 
inzicht gaf over de juiste rangorde.

Ruim vijftig jaar na de ontdekking van de 
eerste planten is het mij na verschillende 
vergeefse pogingen in 1992 gelukt dit 
taxon in het Havasupai-gebied in de Grand 
Canyon terug te vinden.
Het taxon vormt de overgang tussen 5. 
parviflorus en S. polyancistrus. Jonge 
planten van S. parviflorus ssp. havasu
paiensis vertonen gelijkenissen met jonge 
planten van S. polyancistrus, vooral in de 
vorm en schikking van de rand- en mid
dendorens.
De planten staan ver uit elkaar onder 
sagebrush-struiken. De groeiplaats is van 
alle kanten door bergen omgeven, waar
door het niet waarschijnlijk lijkt dat het 
taxon nog een verdere verspreiding heeft 
gevonden. De populatie is niet groot en 
verdient bescherming, alhoewel uitroeiing 
door verzamelaars gezien de bereikbaar
heid nauwelijks waarschijnlijk is.

SCLEROCACTUS WHIPPLEI (Engel- 
mann & Bigelow) Britton & Rose 
SSP. BUSEKII (Heil & Porter) 
Hocäatter nom. prov. (Busek’s 
cactus)

Basioniem:
Sclerocactus pubispinus var. sileri L. 
Benson, Cacti of Arizona, ed. 3, 23, 179 
(1969)
Synoniem: 
Sclerocactus sileri (L. Benson) Heil & 
Porter, Haseltonia 2, p. 20-46 (1994)

Sleutel tot de subspecies van S. 
whipplei:
ssp. whipplei: bloem geel, beige tot purper, 
4 middendorens, waarvan 1 papierachtig 
ssp. busekii: bloem wit, 5 middendorens 
waarvan 2 papierachtig

Beschrijving van S. whipplei ssp. 
busekii:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig tot 
gestrekt bolvormig, 4-8 cm hoog, 3-5 cm 
diameter, groen tot grijsgroen, wortelsys- 
teem vezelachtig, dicht onder de opper
vlakte vertakkend; ribben 12-14, niet altijd 
even duidelijk, knobbels 6-14 mm lang en 
breed; areolen rond tot ovaal, wit tot grijs, 
nauwelijks bewold, 3-4 mm lang en breed, 
12 mm van elkaar verwijderd, in het 
midden van de knobbels; middendorens 5, 
bruin, beige, naar boven of opzij gericht, 
gebogen, 1-2 gehaakt, 15-35 mm lang, aan 
de basis tot 1 mm dik, 2 middendorens 
papierachtig, wit tot geelbruin, aan de punt 
bruin, spits toelopend, 20-40 mm lang, aan 
de basis tot 2 mm breed; zijdorens 8-12, 
wit tot grijs, onregelmatig ingeplant, 5-15 
mm lang, aan de basis 0,5-1 mm dik; in de 
nieuwgroei zijn de dorens cremekleurig tot 
roodachtig.
Bloem buisvormig, 20-30 mm lang en 
breed, wit lichtgeel, 5 tot 10 per plant aan 
de rand van de schedel, in het bovenste 
deel van het areool, knoppen groen tot 
bruinachtig; buitenste bloembladeren met 
bruine en gele strepen, afgerond of enigs
zins lancetvormig, 12-18 mm lang, 6-8 mm 
breed, mucronaat; binnenste bloembladeren 
wit tot lichtgeel, bruinachtig, lancetvormig 
tot afgerond, 16-25 mm lang, 6-7 mm 
breed; stijl gelig tot groen, 12-22 mm lang, 
1 mm dik; stempellobben 6, gelig tot 
groen, 1-2 mm lang; helmdraden wit tot 
groenig 6-10 mm lang, helmknoppen geel, 
1 mm lang; vruchtbeginsel tijdens de bloei 
3-8 mm lang.
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Vrucht bolvormig tot ovaal, groen, bij 
rijpheid geelbruin tot roodachtig, 10-25 
mm lang en breed, onregelmatig openend 
of verdrogend.
Zaden hard, knobbelig, zwart tot licht
bruin, 2-3 mm lang en breed.
Bloeitijd mei, vruchten rijpen in 4-6 we
ken, 10-30 zaden per vrucht, zaden blijven 
enkele jaren kiemkrachtig.
Voorkomen: tot op heden alleen in de 
House Rock vallei, Navajoa woestijn, 
Coconino County, Arizona in glooiend, 
rotsachtig, zanderig terrein tussen gramma 
gras en sagebrush onder pijnbomen en 
juniperbesstruiken op 1650 m hoogte. 
Begeleidende succulente flora Pediocactus 
paradinei, Echinocereus engelmannii var. 
variegatus, Escobaria vivipara var. kaiba- 
bensis, Yucca spec. en Opuntia ssp. De 
door mij gevonden populatie draagt mijn 
veldnummer fh 52.1.

Waarschijnlijk werden de eerste planten 
van dit taxon door Siler in 1880 ontdekt in 
de noordelijke helft van de Navajoa woes
tijn in de staat Arizona. Het aanwezige 
herbariummateriaal, volgens opgave uit 
zuidelijk Utah, bestaat uit dichtbedoornde 
planten met witte papierachtige doornen; 
dergelijke planten zijn in zuidelijk Utah 
niet teruggevonden.
In de jaren zestig vonden Kirkpatrick en de 
Oostenrijker Busek in de House Rock 
vallei planten, die tot deze subspecies 
behoren. Ook Woodruff en Earle in de 
jaren zeventig en anderen in de jaren erna 
ontdekten populaties van dit taxon in de 
genoemde vallei.
Kirkpatrick bericht over een Pediocactus 
spinosior als volgt: “in some individuals 
of Pediocactus spinosior the very young 
stems up to 2.5 cm or so high have one 
type of spine, the intermediate ones up to 5 
cm or more high have another, and the 
older stems have a third type, as described

Sclerocactus whipplei ssp. busekii fh 52.1, House Rock 
Valley Coconino Co. Arizona op 1650 m.

for the species”. In een latere publicatie 
schrijft Busek over planten op de groei
plaats met tot 4 bovenste papierachtige 
dorens, waardoor ze dichter bedoornd 
lijken te zijn dan planten van andere 
groeiplaatsen met 1 papierachtige doren. 
Met vraagteken brengt hij de planten onder 
bij Sclerocactus spinosior var. sileri. 
Woodruff en Earle brengen de planten 
onder bij S. spinosior. Heil & Porter 
verheffen het taxon tot een nieuwe soort en 
ikzelf (1993) zag er een vorm van S. 
parviflorus in (het materiaal dat ik in 1989 
vond in Clark County, Nevada behoort 
volgens mij nog steeds tot S. parviflorus). 
Nader onderzoek van het materiaal, zowel 
op de groeiplaats als de uit zaad gekweekte 
planten, leerde dat het hier een overgang 
betreft tussen Sclerocactus spinosior en S. 
whipplei. De bloemen gaan, in tegenstel
ling tot andere Sclerocactus-soorten, pas
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Sclerocactus whipplei ssp busekii.
Foto genomen op 3 mei 1976 in House Rock Valley, 
Arizona door Jozef Busek.

later op de dag open; dit is typisch voor S. 
whipplei. Ook de bedoorning en het 
bloeien op al jeugdige leeftijd duidt op de 
nadere verwantschap met S. whipplei. De 
vrucht en het openen van de vrucht is niet 
afwijkend van andere Sclerocactus-soorten. 
De planten zijn vernoemd naar Josef 
Busek, die met zijn veldonderzoek in de 
jaren zeventig enorm heeft bijgedragen aan 
de kennis van Sclerocactus, Pediocactus, 
Navajoa en Toumeya.
Ten oosten van de groeiplaats van S. 
whipplei ssp. busekii ligt de Marble Ca- 
nyon, waar in de omgeving van de Colo- 
rado rivier een populatie van S. parviflorus 
is gevonden (slechts op een hoogte van 950

m, daarmee voor S. parviflorus de laagste 
hoogte). Niet ver daarvandaan groeit 
Pediocactus bradyi. Ten noorden en wes
ten van de groeiplaats, gescheiden door 
Vermillion Cliffs, Paria rivier, Paria pla
teau en Kaibab plateau, vindt men meer 
populaties van S. parviflorus en ook Pedio
cactus sileri. Ten zuidoosten van de groei
plaats vindt men verschillende populaties 
van S. whipplei.
S. whipplei ssp. busekii is op de groei
plaats slechts met moeite te ontdekken; de 
populatie is ook niet zo groot. Het gevaar 
van uitroeiing is dan ook groot.

Ter vergelijking Sclerocactus 
whipplei ssp. wipplei fh 38, 
gevonden op 6 mei 1994 in 
Navajo Co Arizona op 1600 m.
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SCLEROCACTUS SPINOSIOR SSP. 
BLANEI (Welsh & Thorne) 
Hochstatter comb. nov. (Blaine’s 
cactus)

Basioniem:
Sclerocactus blainei Welsh & Thorne, 
Great Basin Naturalist 45(3):553, 1985 
Synoniemen:
Sclerocactus schleseri Heil & Welsh, Great 
Basin Naturalist 46(4):677, 1986 
Sclerocactus spinosior var. schleseri (Heil 
& Welsh) May, Cact. Succ. J. USA 60:35, 
1988
Sclerocactus spinosior var. schleseri (Heil 
& Welsh) Hochstatter, Succulenta p. 247, 
1992
Sclerocactus blainei Heil & Porter, Hasel- 
tonia 2:20, 1994
Type: Welsh 20580 (BRY) verzameld op 
23 mei 1981 1,6 km ten noordoosten van 
Currant, Nye County, Nevada op een 
hoogte van 1617 m.

Voor de beschrijving van deze subspecies 
wordt verwezen naar de beschrijving van 
S. blainei in Succulenta 1992.

De oorspronkelijke naam Sclerocactus 
schleseri is in 1986 door Heil en Welsh 
gegeven aan planten die Schleser in 1981

ontdekte. Welsh en Thorne hadden echter 
zelf al in 1980 bij Currant materiaal verza
meld dat zij op soortrang waardeerden en 
in 1985 als S. blainei beschreven. In feite 
zijn dit dubbele beschrijvingen van vrijwel 
hetzelfde materiaal. De herbeschrijving van 
Heil en Porter in 1994 van deze planten 
kan niet erkend worden, daar S. blainei 
geldig is beschreven door Welsh en 
Thorne.

Nader onderzoek leert dat 5. blainei en de 
hier genoemde synoniemen niet de status 
van soort toekomt in vergelijking met 
andere Sclerocactussoorten. De overeen
komsten met S. spinosior zijn dermate dat 
een indeling als subspecies van S. spinosior 
gerechtvaardigd is. De verschillen in 
bloemgrootte, aantal en lengte van de 
dorens, die Heil en Porter opvoeren als 
basis voor hun afscheiding op soortniveau, 
zijn hiertoe onvoldoende.
Aan de andere kant is een nauwe verwant
schap met S. nyensis duidelijk herkenbaar. 
De naam blainei verwijst naar de voornaam 
van de echtgenote van Welsh, de eerste die 
deze planten ontdekte.

Sclerocactus spinosior ssp. blainei komt 
alleen in de staat Nevada voor, in Nye 
County en Lincoln County. Het door Heil

Sclerocactus spinosior ssp. 
blainei op de typestand- 
plaats Nye Co. Nevada op 
1600 m.
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Sclerocactus spinosior ssp. 
blainei op de typestand- 
plaats Nye Co. Nevada op 
1600 m.

en Porter afgebeelde materiaal komt over
een met mijn veldnummers fh 102, 104, 
104.5 en 106. Het materiaal dat Busek bij 
Lund, Iron County, Utah vond en dat 
overeenkomt met mijn nummer fh 69.8 
behoort tot S. spinosior ssp. spinosior.

Voor hun inbreng en hulp dank ik de heren 
Bercht, Busek, Haslinger, Metzing en 
Bertz.

Postfach 510201 D-68242 Mannheim.

Vertaling: Ludwig Bercht
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EEN BRIEF
Alfred Lau

Beste vrienden,
De gevaarlijkste weg die ik ooit bereisd 
heb, leidt naar de Sierra Obscura in Chi- 
huahua. Het lijkt of hij elk jaar meer 
vervallen raakt. Maar één of twee hout- 
transport-trucks, aangepast aan de situatie, 
durven per jaar deze tocht te maken. Elke 
keer dat wij de reis aandurven, bidden we 
en vertrouwen erop dat er zich geen cala
miteiten zullen voordoen. Het is echter een 
van de interressantste delen van Mexico, zo 
al niet van de hele wereld. Hier ontdekte ik 
in 1972 de bekende Tacitus bellus die nu 
onder Graptopetalum wordt gerekend. 
Echinocereus rigidissimus var. rubrispinus 
is ook zo’n fantastische vondst. Van de 
wanden van rotskliffen hangen tot 2 m 
lange slangachtige stengels van Echinoce
reus cucumis naar beneden.
Toen we een paar jaar geleden perziken 
aan het plukken waren in een verlaten 
boomgaard, vonden de jongens een zeer 
interressante Echinocereus scheerii met 
abrikoos-kleurige bloemen, die in de 
schaduw van eiken groeide. We verzamel
den stekken van verschillende klonen, die 
later aanzienlijke verschillen bleken te 
vertonen. Ik beschreef de plant als E.schee- 
rii var.obscuriensis en tot mijn verrassing 
produceerde een plant purperkleurige 
bloemen die helemaal niet op scheerii’s 
leken. Omdat we vaak vanuit Tesopaco de 
Sierra Obscura aandoen om zaden te 
verzamelen in de regentijd, wilde ik de 
planten ook eens in de bloeitijd bezoeken. 
Deze wens werd bewaarheid toen Dr. Peter 
Remensberger, een bioloog uit Winterthur 
in Zwitserland, mij en de jongens Alberto 
en Elias van 20 en 18 jaar oud vergezelde 
om dit vraagstuk voor eens en voor altijd

op te lossen. In de laatste week van mei 
was het land erg stoffig door het afbranden 
van de landerijen. Hoewel minder gevaar
lijk om te rijden, raakten we op een cru
ciaal steil stuk toch weer vast. Angstige 
momenten moesten we doormaken terwijl 
de jongens rotsblokken achter de wielen 
gooiden om wegglijden te voorkomen. Met 
een paar centimeter die ons van de afgrond 
scheidden, lukte het ons eindelijk om door 
te rijden.
De volgende dag zagen we tot onze teleur
stelling dat grote delen van het land waren 
afgebrand, precies die plaatsen waar Ta
citus bellus en Echinocereus rigidissimus 
var. rubrispinus groeiden. We waren te 
vroeg voor de eerste en te laat voor de 
laatste om foto’s van bloeiende exemplaren 
te nemen. Gelukkig kwamen we, waar
schijnlijk door het afbranden, deze keer 
geen ratelslangen tegen zoals de vorige 
keren. Gelukkig waren de scheerii-planten 
allen in bloei en we ontdekten veel ver
schillende kleuren en bloemvormen. Jam
mer genoeg konden we geen purperkleurig 
bloeiende plant meer ontdekken. Na zo’n 
verwoesting van de groeiplaats is het 
waarschijnlijk onmogelijk om ooit nog 
zulke planten te vinden. We bezochten ook 
nog de Sierra Huichol en de Sierra Cora 
om foto’s van E.sheerii te nemen die erg 
lijken op E.polyacanthus. Het is eigenlijk 
erg moeilijk om de grens tussen deze twee 
taxa aan te geven. Het was weer prachtig 
om de groeiplaats van een nog onbeschre
ven Pinguicula te bezoeken, die ik nooit 
echt heb kunnen kweken. Deze keer verza
melden we enige zaden die hopelijk zullen 
kiemen. De meeste Mexicaanse Pingui
cula’s hebben een rustperiode waarin je het
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Een actinomorfe vorm van Matucana intertexta. Foto van de schrijver

materiaal kunt overplanten. Deze speciale 
plant met opvallende bloemen groeit het 
hele jaar door in een nat gebied en neemt 
geen rust. Verder kan de turfachtige grond 
thuis niet nagemaakt worden. Er zijn ook 
planten uit andere families te vinden zoals 
een Nolina met hangende bloeiaren die 
zich vastklampt aan steile rotsen, een 
witbloeiende Maurandia, een kleine gele 
Scrophulariaceae die wanden bedekt waar 
water uit lekt, een witbloeiende netel etc.. 
Tijdens ons verblijf in de Sierra Cora 
zagen we een Laelia majalis met de groot
ste bloemen die we ooit bij deze soort 
waarnamen, en verder ook Lemnoglossum 
nebulosum, Epidendrum nemorale en een 
rozebloeiende Homalopetalum die ons voor 
raadsels stelde omdat hij in granietrotsen 
groeit. Ook zagen we hier een erg mooie 
grote Tillandsia met opgeblazen bloeiaren. 
Verder verzamelden we boven het huis van 
Nahum de mixteeks-indiaanse jongen, twee 
andere Tillandsia-soorten. Zijn kleinere

broer Omar wist een verborgen muur in de 
bergen op 2500 meter hoogte. Van de vele 
honderden planten waren er maar twee in 
bloei, maar nu weten we tenminste dat de 
ontdekking van Nahum van een paar jaar 
geleden, groene bloemen heeft, die tevoor
schijn komen uit donkerrode bracteeën. Dr. 
Benito Lopez met zijn vrouw Ute (een 
nichtje van ons) had ook een groeiplaats 
ontdekt die hij ons wees. Hij geeft nu les 
in de tweetalige school en helpt thuis arme 
kinderen zoals wij dat ook ons leven lang 
hebben gedaan. Hij werkt samen met zijn 
neef Adolfo, ook een van onze jongens, die 
nu burgemeester is van Santiago Nuyoo in 
Oaxaca. Het is overigens schrikbarend om 
te zien dat de eens zo weelderige bergen 
kompleet kaalgebrand zijn om hooguit een 
enkele oogst aan mais op te leveren. 
Daarna komen de regens om alle grond 
van de steile hellingen weg te spoelen. Ik 
zie het drama zich voor mijn ogen afspe
len; de laatse Mexicaanse bomen worden
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in korte tijd geveld.
Ik kan jammer genoeg het gebied in de 
Lacandon jungle in Chiapas niet betreden 
omdat het bezet is door de zapatistas. Hier 
vonden we zeldzame orchideeën zoals 
Trichopilla gullotiana waarvan we kortge
leden kiemkrachtig zaad hebben aangebo
den. Elias was er wel om zijn familie te 
bezoeken rond de paasdagen, maar de 
situatie is erg labiel. Zijn dorp is bezet 
door de rebellen en voor mij als buitenlan
der is er niet door te komen. Wat zouden 
we hier graag rondreizen in deze afgelegen 
streek. Over een paar dagen ga ik met de 
heer Fitzmaurice op reis om een opmerke
lijke Mammillaria uit de stylothelae te 
onderzoeken. Charles Glass gaat misschien 
met me mee naar de vele Mammillaria 
laui-vormen in Tamaulipas.
De groep indiaanse jongens bij ons is 
geslonken tot 12, omdat we ze terug 
moesten sturen naar hun stamhutten. We 
hopen dat ze terugkomen als de tijden weer 
beter worden. De twaalf zijn erg belangrijk 
voor ons. Rolando de Zapoteco-indiaan, 
die nu de zegsman van de groep is, stu
deert aan de universiteit. Hij spreekt vier 
talen en studeert landbouwkunde en heeft 
geleerd om orchideeën-bloemen te bestui
ven, zodat we veel kiemkrachtig zaad van 
zeldzame orchideeën beschikbaar hebben. 
Mario studeert medicijnen, Anastasio 
studeert voor tandarts, Gilberto is op een 
hogere technische school en de anderen 
ronden hun middelbare school af. Ze zijn 
vrijwel allemaal volwassen. Virgilio’s 
broer Moises is nu mijn rechterhand bij het 
vermeerderen van cactussen die we mogen 
verkopen. Hij is een superstudent, die veel 
verantwoordelijkheden aankan.
Soms voel ik me beschaamd om geld te 
vragen voor deze kinderen. Het was mijn 
plan om ze te ondersteunen door middel

van deze halfjaarlijkse brieven, maar de 
recessie heeft hieraan een einde gemaakt, 
hoewel een aantal genereuze vrienden nog 
steeds financiële offers brengt. Zonder hen 
hadden we moeten stoppen. Omdat we 
volledig afhankelijk zijn van onze vrienden 
zijn we al diegenen die reageren erg dank
baar. We hopen natuurlijk dat hun sponso
ring een permanente ondersteuning zal 
zijn. Als ik naar de dorpen reis waar de 
jongens wonen die al getrouwd zijn, voel 
ik de noodzaak om hen te helpen bij hun 
verantwoordelijke taken. Zelf bekend met 
slapen op de harde grond in een tent 
gedurende het grootste deel van het jaar, 
met havermout als ontbijt, 2 sinasappelen 
als lunch en gebakken aardappelen en een 
ei als avondmaal, schaam ik me niet om de 
zorgen en behoeften van die jongens 
kenbaar te maken. In de toekomst kan ik 
groepen plantenenthousiasten begeleiden 
naar verre uithoeken, gekweekte planten 
exporteren, orchideeën bestuiven en hun 
zaad verkopen, lezingen met dia’s houden 
in allerlei landen, mijn ervaringen uitdra
gen en artikelen schrijven. Dan zal het 
werk, dat ik nu 38 jaar doe, kunnen wor
den voortgezet, terwijl mijn vrouw Anni de 
morele en spirituele verantwoordelijkheden 
aan de jongens uitdraagt. Onze jongste 
dochter is kortgeleden getrouwd, zodat nu 
alleen nog onze zoon Alfred jr. met zijn 
vrouw en vier kinderen bij ons wonen. We 
zouden het erg op prijs stellen met u allen 
in contact te blijven. Schrijf ons dan niet 
op ons adres in Texas, maar schrijf naar 
Mexico. Het is maar een verordening om 
een Amerikaans adres te hebben.
Hartelijke groet van Alfred B.Lau.

Apartado 98 Cordoba Ver.94500 Mexico

Vertaling: Jan Jaap de Morree
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Liefhebbers beleven de hobby niet altijd op dezelfde wijze. 
Omdat ik veel meer succulenten mooi vind dan die ik maxi
maal kan verzorgen, ben ik mij gaan specialiseren. Dat is voor 
mij het geslacht Echinocereus geworden. Binnen de grote 
groep van liefhebbers van planten zijn succulenten-liefhebbers 
in feite specialist. Hoe moet je dan de succulentenliefhebber 
noemen, die zich verder specialiseert? “Superspecialist”? 
Deze “super” specialisatie bestaat uit een sterke interesse in 
één bepaalde groep planten, veelal slechts één geslacht. Hier
van wil de specialist zoveel mogelijk weten en uiteraard ook 
zoveel mogelijk planten bezitten en hijzoekt daartoe contact 
met liefhebbers, die dezelfde interesse hebben. Zo kan er een 
werkgroep ontstaan, soms zelfs een vereniging met een eigen 
bestuur, een eigen tijdschrift en een eigen contributie. Het 
gevolg is echter wel, dat men het praten over - en het en weten 
en kweken ervan - tot een exclusiviteit van de betreffende 
specialistengroep lijkt te maken en zich zo van de andere 
liefhebbers vervreemdt. Het resultaat is een informatie - en 
belangstellingsachterstand van die andere liefhebbers. Versnip
peren we de hobby zo niet veel te veel?
In onze kleine succulentenwereld zijn de bronnen schaars, dit 
of het nu bestuursleden, redacteuren of schrijvers van artikelen 
zijn. Wij hebben er steeds meer nodig en er is nauwelijks nog 
iemand te vinden. Kortom we zijn er te royaal mee! De druk 
op de bestaande functionarissen om toch vooral maar aan te 
blijven is zo groot, dat een ieder vastroest op haar of zijn stoel 
in plaats van te gelegener tijd een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Dit laatste is toch echt nodig om zaken levend te houden. 
Laten we dicht bij huis blijven. Meer gespecialiseerde bladen 
en periodieken betekenen versnippering van kopij en schrij
vers, waarbij komt dat de informatie hoofdzakelijk beperkt 
blijft tot de eigen groep lezers. De lezers van een wat breder 
georiënteerd tijdschrift als het onze blijven ervan verstoken. 
Daarmee zal tevens de aandacht van die bepaalde plantengroe
pen afdwalen en dat helpt ook de gespecialiseerde werkgroep 
niet aan nieuwe deelnemers.
Het is daarom toe te juichen, dat specialisten (ook) in Succu
lenta publiceren, zoals recentelijk met de series over Matucana 
en Thelocactus. Daar is een ieder bij gebaat!

Joop van Alten.



SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Met deze bijdrage starten wij de reeds 
aangekondigde, nieuwe serie die U als 
regel ook in de volgende nummers op deze 
plaats zult aantreffen.
Onze amerikaanse zustervereniging, The 
Cactus and Succulent Society of America 
(CSSA), heeft een ‘Research Committee’, 
een organisatie die fondsen werft en be
heert om subsidies te kunnen geven aan 
wetenschappers en bekwame hobbyisten 
voor onderzoek naar cactussen en vetplan
ten. Dit onder voorwaarde, dat die onder
zoeker zijn of haar resultaten publiceert in 
het tijdschrift Cactus and Succulent Journal 
(U.S.). Deze organisatie zou graag zien, 
dat de kring, waaruit de aanvragen komen, 
uitgebreid zou worden. Ook giften voor dit 
fonds zijn uiteraard welkom. Gegadigden 
kunnen contact opnemen met Mr. Seymour 
Linden, 1535 Reeves St„ Los Angeles,Ca 
90035, USA. Het decembernummer 1994 
van bovengenoemd tijdschrift bevat een 
tweetal nieuwbeschrijvingen, nl. van 
Sedum aytacianum, afkomstig uit Turkije, 
en Vlokia ater, een vertegenwoordiger van 
de middagbloemen, uit Zuid-Afrika. 
Overigens is een groot deel van dit num
mer gewijd aan het zaaien.
In navolging van de Engelse zustervereni
ging, die al jaren het jaarboek Bradleya 
uitgeeft, is nu ook de Amerikaanse vereni
ging zoiets begonnen. Het jaarboek heet 
Haseltonia, vernoemd naar de vroegere 
redacteur Scott Haselton. Deel 2 is inmid
dels uit, het bevat 132 pagina’s en kost 25 
dollar. Te verkrijgen via Mindy Fusaro,

566 Gepke Parkway, Des Moines, IA 
50320-6818 USA.
Ook onze Duitse zustervereniging deed een 
‘special’ het licht zien, onder de naam 
Schumannia 1. Deze uitgave telt 52 pa
gina’s en is geheel gewijd aan de bescher
ming van Succulenten. Prijs 6 DM. Deze 
brochure is te bestellen bij de DKG, Nord- 
str.30, D-26939 Ovelgönne. Gezien het 
volgnummer ‘ 1 ’ neem ik aan dat het in de 
bedoeling ligt jaarlijks iets dergelijks te 
laten verschijnen.
Het januari-nummer 1995 van KuaS bevat 
onder meer een interessant artikel over de 
nieuwe soorten Geohintonia mexicana en 
Aztekium hintonii. Ook Uebelmannia 
meninensis komt uitgebreid voor het 
voetlicht. Beide stukken zijn fraai geïllus
treerd.
Wist U dat het tot nu toe slechts enkele 
soorten omvattende Zuidamerikaanse 
cactusgeslacht Eriosyce sinds vorig jaar, 
dank zij ene meneer Fred Kattermann, 
uitgebreid is met vele soorten, die tot 
dusverre tot Pyrrhocactus, Islaya, Horrido- 
cactus, Neochilenia, Neoporteria of het 
omstreden geslacht Rodentiophila gerekend 
werden?
De Heer Kattermann verdeelt het geslacht 
Eriosyce in een aantal secties en subsecties. 
In de naamgeving van deze groepen is de 
naam van de geslachtofferde geslachten 
weer terug te vinden. Bent U ook zo 
benieuwd hoe lang de reacties vanuit Kew 
op zich zullen laten wachten?

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.
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MESEMBRYANTHEMUMS
Jan Enderink

Het is lang geleden, dat er regelma

tig aandacht werd besteed aan de 

geslachten die behoren tot de 

Mesembryanthemums, kortweg 

mesems genoemd. De eerstko

mende tijd wil ik deze planten wat 

meer in het zoeklicht plaatsen, wat 

ze mijns inziens wel verdienen. 

Immers, deze groep planten vraagt 

niet veel ruimte. Bovendien bloeien 

ze meestal als onze stekelige vrien

den voor het grootste deel na hun 

bloei aan de rusttijd toe zijn.

Er is en zal ook waarschijnlijk wel een 
verschil blijven in benaderen van ons aller 
hobby. De een zal het wetenschappelijk en 
de ander gevoelsmatig beoefenen. Tot de 
laatste groep heb ik me steeds het meest 
aangetrokken gevoeld en ik heb geen 
klagen over de resultaten. Er zullen onge
twijfeld liefhebbers zijn die hierover hun 
hoofd schudden, maar discussie en reactie 
is mogelijk bij verschil van mening. 
Belangrijk is dat er opnieuw aandacht 
wordt besteed aan de mimicry-planten. In 
de jaren ‘77/78 werd hier ruim aandacht 
besteed aan deze planten, in ‘83 en ‘88 nog 
wel eens maar daarna sporadisch.
Als liefhebber van zaaien wil ik dan ook 
graag met dit onderwerp beginnen. Als 
zaaibed gebruik ik gezeefde potgrond 
vermengd met scherp zand, niet gestoomd, 
niet ontsmet, in potjes van 4 cm , volgezo
gen met leidingwater (regenwater geeft 
over het algemeen wat eerder algengroei). 
Zaaien en in een kamerkasje geplaatst, te 
zamen met cactussen, kapje erop en afdek
ken met een krant of schermdoek en boven
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Zaailingen van 27-02-'94, 
gefotografeerd op 21- 
09-'94. Foto's van de 
schrijver



Foto van zaailingen, gezaaid 
op 27-02-'94 en gefotogra
feerd op 21-09--94

de verwarming in de kas een plaatsje 
zoeken met een temperatuur tussen de 20° 
en 25°C. Na 2 tot 3 dagen komt vrijwel 
alles boven de grond in tegenstelling tot 
cactussen, waar dit moment na ongeveer 
veertien dagen ligt. Na opkomst is het goed 
te kijken wat er moet gebeuren, bij weinig 
zon wat meer licht geven en bij veel zon 
oppassen dat de plantjes (die nauwelijks 
meer dan een druppel water zijn) niet 
verbranden. Zo langzamerhand ook begin
nen met luchten zodat de planten gedron
gen blijven. Met verspenen begin ik zeer 
vroeg, vaak al bij een formaat van minder 
dan 2 mm. Ik zaai als regel op zaainummer 
(b.v. 9401 = jaar + volgnummer), na het 
verspenen komt hierbij geslachtsnaam en 
soortaanduiding, eventueel ook een veld- 
nummer. Dat is belangrijk om de namen

van de planten goed te leren kennen en de 
verschillen in ontwikkeling van de planten 
onderling vast te stellen. Het oude etiket 
blijft in het zaaipotje, bij het verspenen is 
in de aarde gewerkt en komen er nog wel 
eens plantjes op. Het geheel goed in de 
gaten houden en ZIEN wat nodig is (water- 
gift, temperatuur, lichtintensiteit). Verspe
nen gebeurt in bakjes van 18 bij 25 cm, 
goed voor zo’n 250 plantjes, onderin zijn 
gaatjes geprikt om het geheel te kunnen 
drenken. De kleine planten blijven meestal 
een jaar overstaan doch dit is geen regel. 
Een volgende keer wil ik graag ingaan op 
de verschillende geslachten, hopelijk tot 
uw genoegen.

Lange Wal 28, 7271 AN Borculo.
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MAMMILLARIA LONGIMAMMA
Theo Heijnsdijk

Deze opvallende cactus is bij bijna ieder
een bekend, zij het vaak onder de naam 
Dolichothele longimamma. Ik heb de 
indruk dat deze bekendheid grotendeels te 
danken is aan de vele cactusboeken die 
deze ‘oude bekende’ afbeelden. Je vindt 
Mammillaria longimamma makkelijker in 
een boek dan in een verzameling. 
De plant werd door de Ierse botanicus 
Thomas Coulter in centraal Mexico gevon
den en in 1828 door de in Parijs werkzame 
Zwitserse systematicus de Candolle be
schreven. De soort werd in korte tijd 
geliefd en veel gekweekt.
De tuberkels (tepels) staan losjes bij elkaar 
en ze zijn zeer lang, tot 7 cm. Hieraan 
dankt de plant zijn soortnaam longimamma 
(= lange tepels). Op het einde van de 
glanzend groene, weekvlezige tuberkels 
staan de 9-10 buigzame randdoorns enigs
zins stervormig uit. Ze zijn tot 2 cm lang 
en wit tot bleekgeel. Meestal is er 1 mid- 
dendoorn, tot 2,5 cm en lichtbruin met
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Mammillaria longimamma op de vindplaats. 
Foto Chel Jamin

donkere punt. Soms ontbreekt hij maar er 
kunnen er ook 3 zijn.
De oorspronkelijke vindplaats is in de staat 
Hidalgo (centraal Mexico) bij de canon de 
los Venados op 2000 m hoogte. De plant 
weet zich met zijn knolvormig verdikte 
wortel uitstekend vast te houden op de 
kalkrotsen waar hij meestal onder struikge
was groeit. De plant verdedigt zich tegen 
eventuele diervraat door een hoog gehalte 
aan alkaloïden die de plant een bittere 
smaak geven. Op latere leeftijd gaat de 
plant flink spruiten en zodoende worden 
kussens gevormd.
Zoals bijgaande natuuropname laat zien 
komt de plant ook op de kale rotsen voor. 
De foto is in april 1989 gemaakt door 
C.Jamin op de weg van Pachuca naar 
Metztitlan (weg 105), ongeveer 12 km van 
laatstgenoemde stad.
Dat de plant zo geliefd werd, heeft onge
twijfeld te maken met de schitterende 
citroen- (of kanarie?) gele bloemen die wel 
tot 6 cm in doorsnede worden en die al aan 
jonge planten verschijnen. Door anderen is 
al vaker opgemerkt dat de meeldraden vaak 
op merkwaardige wijze om de stamper 
heen gedraaid zijn. Ook op bijgaande foto 
van een bloeiende plant is dat te zien. De 
geelgroenige zaadbessen worden tot 2 cm 
lang, soms worden ze roodachtig. De zaden 
zijn zwart.
In 1898 voerde Karl Schumann, een be
roemd systematicus in Berlijn, de naam 
Dolichothele in voor de groep weekvlezige 
Mammillaria’s met knolwortel en langge
rekte tuberkels met lange buigzame doorns. 
Hierin werden weer grootbloemige (macro- 
floridae) zoals D. longimamma en klein- 
bloemige (microfloridae) zoals D. campto- 
tricha onderscheiden. In 1951 ging Bux-



Bloeiende Mammillaria 
longimamma in cultuur. 
Foto Theo Heijnsdijk

baum, een al even beroemde Oostenrijker, 
nog verder en hij gaf aan de kleinbloemige 
Dolichotheles weer de nieuwe geslachts
naam Pseudomammillaria.
Tegenwoordig worden ze weer allemaal in 
het aloude (1812) geslacht Mammillaria 
ondergebracht en dat is wel zo gemak
kelijk. De oudjes doen het weer best. 
Overigens is de naam Dolichothele afge
leid van het griekse dolikos (= lang) en 
thele (=tepel) zodat we de tamelijk onzin
nige benaming langtepelige langtepelcactus 
krijgen voor Dolichothele longimamma. 
In het beroemde Verkade album, dat 
berucht is om zijn ‘verhollandste’ namen 
als “gekerfde egelkogelcactus”, “naaldige 
topbloemcactus” of “kortdoornige schijn- 
egelcactus”, kregen ze dit toch niet uit de 
pen en ze kozen verrassend voor de bena
ming “sterretjescactus”, ongetwijfeld 
vanwege de stervormig aanliggende rand- 
doorns. Toch roept de plant bij mij geen 
enkele associatie op met een ster. Deze 
benaming zou veel beter passen bij planten 
als Mammillaria heyderi of Mammillaria 
schiedeana.
Wat de cultuur betreft zijn bijna alle 
boeken het eens: kleihoudende grond, een 
ruime pot voor de dikke penwortels, in de 
zomer tegen de felle zon beschermen en

tamelijk vochtig houden in de groeitijd. 
Ook geschikt voor vensterbankcultuur. 
Vanwege het weekvlezige karakter is de 
plant zeer gevoelig voor spint. Regelmatig 
nevelen werkt preventief, maar bij een 
aantasting dient snel ingegrepen te worden 
met een van de bekende middelen. 
Vermeerdering door zaaien maar ook 
afnemen van spruiten is goed mogelijk. Zij 
die graag experimenteren kunnen ook 
afzonderlijke tuberkels stekken of enten. 
Daar de plant nogal variabel is, zijn er 
nogal veel variëteitsnamen in de omloop 
gekomen. De beroemde cactuskwekerij van 
Haage in Erfurt voerde voor de eerste 
wereldoorlog al 10 variëteiten. De meeste 
verdienen hooguit de status van forma. 
Variëteitsnamen die we ook nu nog wel 
tegenkomen zijn de var. giganthothele, met 
slankere, spits toelopende tuberkels, de var. 
globosa die meer kogelvormig groeit en tot 
12 randdooorns heeft en de var. uberifor- 
mis met kortere dikke tepels, slechts onge
veer 4 randdoorns en geen middendoorn. 
De laatste is ook wel als afzonderlijke 
soort beschreven. Rest mij nog te vermel
den dat er ook een cristaatvorm in de 
omloop is.

Maasdijk 11, 6629 KD Appeltern
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ZES JAAR CACTUSSEN KWEKEN IN 
DE ONVERWARMDE KAS

Jos Huizer

Gedwongen door de omstandighe

den op een volkstuinencomplex 

besloot de auteur om cactussen 

zonder verwarming te gaan kweken.

Zoals iedereen die veel zelf zaait, kwam ik 
in 1988 ook voor de keuze te staan: stop
pen, uitbreiden of specialiseren. Omdat ik 
eigenlijk geen echte specialisatie heb 
(behalve dan Echinocereus), en zaaien veel 
te leuk vind, heb ik gekozen voor uit
breiden. Dit moest dan wel ergens anders 
gebeuren, daar onze achtertuin al be
hoorlijk bezet was door mijn kas. De meest 
voor de hand liggende plaats was het 
volkstuinencomplex bij ons in het dorp. 
Een probleem zou echter de verwarming 
worden, daar er op het complex geen 
aardgas of elektriciteit was aangelegd. Bij 
een proef met een gaskachel en flessegas 
bleek de kas niet vorstvrij te kunnen 
worden gehouden. Bovendien was de fles 
al binnen vijf dagen leeg. Wat nu? Goede 
raad was duur. Ik besloot daarop, na het

lezen van een artikel van Ewald Kleiner, 
om mijn cactussen zonder verwarming te 
kweken. Dit artikel is gebaseerd op de 
ervaringen van de afgelopen zes jaren. 
Om zonder verwarming te kweken zijn er 
een aantal regels, die moeten worden 
opgevolgd om de kans op succes zo groot 
mogelijk te maken.

Luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid in de herfst en de 
winter moet zo laag mogelijk zijn. Hier
voor is het noodzakelijk dat de grond in de 
kas wordt gescheiden van de grond buiten 
de kas. Daartoe moet een laag grond van 
30-50 cm. uit de kas worden geschept, 
waarna in het ontstane gat een goede 
kwaliteit vijverfolie wordt gelegd. De 
grond gaat dan weer terug in de kas. Op 
deze manier droogt de grond uit en geeft in 
de herfst en winter geen vocht meer af aan 
de lucht. De luchtvochtigheid blijft op deze 
manier laag, omdat de luchtvochtigheid 
dan alleen nog maar bepaald wordt door de 
verdamping van de planten en de natuur
lijke luchtvochtigheid. Bij vorst, waarbij de 
luchtvochtigheid laag is, daalt de lucht
vochtigheid in de kas ook naar de waarde, 
die overeenkomt met die van buiten.

Luchten
Het hele jaar door moet er gelucht worden, 
om zoveel mogelijk vocht kwijt te raken. 
Alleen bij vorst van meer dan 3°C of bij 
een windkracht van meer dan 7 wordt het 
luchtraam gesloten. Dit moet geen nok- 
raam zijn, maar een raam op de lange of 
kopse kant. Dit om inregenen te voorko
men.
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Watergeven
De planten krijgen pas tussen half april en 
eind mei, afhankelijk van het weer, water. 
Vanaf eind augustus/begin september staan 
de planten weer droog. Op deze manier 
drogen de planten voldoende in om ook 
een vroege vorstinval te overleven. Dit 
indrogen wordt door het luchten mogelijk 
bespoedigd.

Isolatie
Er moet worden voorkomen dat bij strenge 
vorst de kou van buiten de kas indringt. 
Om dit te voorkomen worden er platen van 
50 cm breed en 5 cm dik piepschuim, 
gewikkeld in plastic om binnendringen van 
water te voorkomen, aan de randen van de 
kas aan de binnenkant in de grond ingegra
ven. De losse randen van de vijverfolie 
worden hier overheen gelegd (zie tekening) 
en eventueel bevestigd aan de grondbalk. 
Om de warmte in de kas in de winter zo 
lang mogelijk vast te houden, moet de kas 
van binnen geïsoleerd worden met noppen
folie. Deze blijft bij mij overigens zitten. 
Ook de droge grond en de tegels op de 
vloer van de kas houden warmte vast en 
geven warmte van de ondergrond af aan de 
lucht.

Zelf zaaien
Een aantal planten behoort tot de 
“randgevallen” wat vorstbestendigheid 
betreft, en deze moeten zelf worden ge
zaaid, zodat lage temperaturen de zwakkere 
planten uitselecteert. Bij eigen zaaisel zijn 
de aantallen en daardoor de variatie groter, 
zodat er wat meer planten kunnen overblij
ven. Bovendien is zelf zaaien natuurlijk 
veel leuker. Dit zaaien moet wel in de 
verwarmde kas of in huis worden gedaan, 
daar jonge zaailingen beslist niet tegen de 
lange droogteperiode bestand zijn. Bij een 
leeftijd van ongeveer twee jaar kunnen de 
zaailingen in het voorjaar in de onver-

Tekening: schematisch overzicht van de onderrand van de 
kas

warmde kas worden geplaatst. De zaailin
gen kunnen dan nog een seizoen groeien 
voordat ze hun eerste onverwarmde winter 
in gaan.

Nadelen
De belangrijkste nadelen van kweken 
zonder verwarming zijn de beperking van 
het aantal te kweken soorten en de verkor
ting van het groeiseizoen. In jaren met een 
slecht voorjaar en/of een slechte zomer 
staan mijn planten soms tien maanden per 
jaar droog.

Voordelen
De belangrijkste voordelen zijn uiteraard 
het ontbreken van stookkosten en de betere 
bloei bij soms uitgesproken slechte 
bloeiers. Ook is bij mij de wolluis verdwe
nen. Die houdt wellicht niet zo van vorst. 
De volgende soorten hebben bij mij ten
minste één, maar meest meerdere winters 
overleeft. Overleven is hier de winter 
overleven en groeien (en bloeien) in de 
zomer. De temperatuur daalde daarbij in de 
kas soms tot minus 6,5°C. Buiten was het 
toen minus 13°C. In de winter van 1993- 
1994 daalde de temperatuur in de kas tot 
minus 4°C. Overigens is er bij mij geen 
enkele soort geweest, die als soort (alle 
individuen dus) de winters niet heeft
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overleeft. Van sommige soorten zijn er 
verliezen geweest, maar die zijn er in de 
verwarmde kas ook.

Soorten die in aanmerking komen: 
Acanthocalycium: alle soorten.
Ancistrocactus: brevihamatus en scheeri. 
Waarschijnlijk zijn alle soorten vorstbe
stendig.
Astrophytum: myriostigma. Waarschijnlijk 
zijn, op A. ornatum na, alle soorten vorst
bestendig.
Cleistocactus: tarijensis.
Coryphantha: o.a. asterias, bergeriana, 
chihuahensis, compacta, cornifera, echinus, 
gladiispina, longicornis, maiz-tablensis, 
obscura, potosina, radians en sulcata. 
Waarschijnlijk zijn alle Coryphanta's uit 
Midden- en Noord-Mexico en de V.S. 
vorstbestendig.
Echinocereus: alle soorten, behalve: barthe- 
lowianus, brandegeei, ferreirianus v. 
lindsayi, grandis, leucacanthus, ochote- 
renae, sciurus (maar wel v. floresü), 
scopulorum, subinermis en websterianus. 
E. pentalophus en berlandieri kunnen er 
wel tegen, maar worden er niet fraaier op. 
Voor mooie planten moeten deze eigenlijk 
in de verwarmde kas worden gehouden. 
Echinofossulocactus: o.a. crispatus, dichro- 
acanthus, lamellosus, multicostatus, en 
pentacanthus. Waarschijnlijk zijn alle 
Echinofossulocacti: vorstbestendig. 
Echinopsis: o.a. ancistrophora, aurea, 
bridgesii, calorubra, eyriesii, herbasii, 
kermesina, mirabilis, multiplex, obrepanda, 
rhodotricha, silvestrii. Waarschijnlijk zijn 
alle Echinopsissen, zelfs die uit Zuid- 
Brazilië, vorstbestendig.
Ferocactus: acanthodes, echidne, hamata- 
canthus, histrix, latispinus!, pilosus, viri
descens en wislizenii. Een aantal F. latispi
nus kregen wel vlekken, maar dat kregen 
ze in de verwarmde kas (minimaal +8°C), 
waar er een aantal stonden, ook. Misschien

zijn de vlekken door een andere oorzaak 
ontstaan.
Gymnocactus: gielsdorfianus, horripilus, 
roseanus. Waarschijnlijk zijn alle Gymno- 
cacti vorstbestendig.
Gymnocalycium: andreae, baldianum, 
bruchii, cardenasianum, carminanthum, 
gibbosum, horridispinum, mazanense, 
moserianum, nidulans, ritterianum. Waar
schijnlijk zijn vrijwel alle Argentijnse 
soorten vorstbestendig.
Lobivia: te veel om op te noemen. Waar
schijnlijk zijn ze allemaal vorstbestendig. 
Lophophora: williamsii 
Thelocactus: alle soorten.
Trichocereus: o.a. huascha, pachanoi, 
randalii, spachianus, schickendantzii, 
vatteri. Waarschijnlijk zijn alle 
hooggebergte soorten vorstbestendig. 
Turbinicarpus: vele soorten (de nieuwere 
zoals T. swobodae en T. hoferi heb ik nog 
niet uitgeprobeerd).
De bovenstaande lijst is nog lang niet 
compleet. Sommige soorten van de ge
slachten Austrocactus, Ariocarpus, Cleisto
cactus, Escobaria, Mammillaria, Matucana, 
Notocactus, Opuntia, Parodia, Pediocactus, 
Rebutia en Sclerocactus (en andere) zullen 
waarschijnlijk ook vorstbestendig zijn, 
maar deze heb ik nog niet uitgeprobeerd. 
Een klein aantal planten lijdt niet zo zeer 
door de kou, als wel door de lange droog- 
teperiode. De haarwortels sterven dan af, 
en de plant komt na de winter moeilijk aan 
de groei. Hiertoe behoren bijvoorbeeld 
Echinocereus poselgeri en Leuchtenbergia 
principis. Eigenlijk moeten deze planten 
groot zijn zodat ze een flinke buffer heb
ben, voordat ze worden uitgeprobeerd in de 
onverwarmde kas. Op die manier hebben 
ze reserves om in het voorjaar weer nieuwe 
haarwortels te vormen. Wellicht is langer 
water geven ook een oplossing om het 
afsterven van de haarwortels te voorko
men.
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Bij de vetplanten zullen vooral Sedum en 
Crassula maar ook de mesems vorstbesten
dige soorten opleveren. Geslachten als 
Aloinopsis, Pleiospilos en Titanopsis 
schijnen goed vorstbestendig te zijn. Ook 
bij de Agaves zullen er ongetwijfeld 
vorstbestendige, kleine, soorten zijn. 
Euphorbia’s, waar ik geen ervaring mee 
heb, levert misschien helemaal geen 
vorstbestendige soorten op, terwijl ik van 
de Aloës alleen A. aristata heb geprobeerd. 
Deze soort bleef wel leven, maar verloor 
wel elk jaar zijn wortels (wellicht ook door 
de lange droogteperiode). De plant maakt 
overigens wel makkelijk nieuwe wortels. 
Het bovenstaande assortiment is gebaseerd 
op een aantal jaren ervaring, maar de 
winters waren in deze jaren betrekkelijk 
mild. Ik weet natuurlijk ook niet wat er 
van mijn planten overblijft bij een lange, 
strenge winter (bv. 1963), maar het is wel 
duidelijk dat bij zonnig winterweer, waar
bij de temperatuur in de kas overdag de 
20° C bereikt, een minimum temperatuur 
buiten van minus 18°C geen probleem zou 
moeten zijn. Pas bij bewolkt vriesweer, 
waarbij de temperatuur overdag in de kas 
amper boven nul stijgt, ontstaan verliezen

bij vooral de Zuid-Amerikaanse planten. 
Noord-Amerikaanse cactussen schijnen 
hier beter tegen te kunnen. Een goede 
isolatie of een juiste beschutte plaatsing 
van de kas kan zulke problemen helpen 
voorkomen. Mijn kas meet 3 bij 4 m en 
staat in een relatief open omgeving, waar
bij vooral de noorden- en oostenwind vrij 
spel hebben. De afkoeling van de kas gaat 
bij vorst dan ook vrij snel. Aan de andere 
kant heb ik door die relatief open omge
ving wel vrij lang zon. Ook woon ik 
tamelijk dicht bij de Noordzeekust (he
melsbreed zo’n 5 km). Het assortiment in 
de rest van Nederland zal waarschijnlijk 
variëren met de afstand naar de zee. In het 
binnenland zullen enkele “randgevallen” 
afvallen, in Zeeland zullen er misschien 
enkele bijkomen. In ieder geval liggen met 
wat uitproberen vele mogelijkheden open.

Boekenburglaan 54, 2215 AE Voorhout
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BOEKBESPREKING

Bij tweedehands-boekhandel de Slegte ligt 
momenteel het boekje ‘Flowers from 
St.Martin’, door H.E. Coomans en M. 
Coomans-Eustatia.
Het boekje bevat de gereproduceerde 
waterverfschilderijtjes van Dr. H.E. van 
Rijgersma [1835-1877], die 14 jaar op 
St.Maarten woonde.

Een zestal succulenten is opgenomen: 
Opuntia tuna, O. triacantha, O. dillenii, O. 
rubescens, Melocactus communis en Hylo- 
cereus undatus.
In totaal zijn er 58 platen opgenomen. 
Schitterend uitgevoerd! Voor nog geen 
tientje, aanbevolen!
Ton Pullen
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BORZICACTINAE
11. DENMOZA RHODACANTHA

Denmoza is een klein geslacht, afkomstig 
uit Noord-Argentinië in het gebied tussen 
de steden Salta en Mendoza. Twee soorten 
zijn beschreven; waarschijnlijk hebben wij 
hier te makem met slechts één echte soort. 
Van de stadsnaam Mendoza is de naam 
Denmoza afgeleid, simpelweg door twee 
medeklinkers om te draaien, precies zoals 
Lobivia van Bolivia is afgeleid. Men 
noemt dat een anagram.
Denmoza’s zijn hooggebergteplanten, 
groeiend op een hoogte van ongeveer 2000 
tot 4000 m op de oostelijke Andeshellin- 
gen. Het zijn langzaam groeiende, bolvor
mige planten met een dichte en forse 
bedoorning. Ze kunnen tamelijk groot 
worden. Wat deze kenmerken betreft zijn 
ze enigszins te vergelijken met de Oroya’s 
van centraal Peru (O.borchersii).
Het meest opmerkelijke van Denmoza’s is 
gelegen in de bloemen. Ze doen op het 
eerste gezicht denken aan Cleistocactus- 
bloemen, hetgeen ook de reden is geweest 
dat Denmoza in de Borzicactinae is ge
plaatst. De rode bloemblaadjes zijn

Rob Bregman

uitzonderlijk kort, ook de buitenste. Het 
lijkt wel alsof de bloemblaadjes zijn afge
knipt, waardoor de meeldraden en de 
stamper ver buiten de bloem uitsteken. De 
totale bloemlengte is ongeveer 7 cm. De 
bloem vertoont nog een ander opvallend 
kenmerk. Onder in de bloembuis, boven de 
nectarkamer, bevindt zich geen tussenschot 
(diafragma), zoals bij de meeste geslachten 
uit de Borzicactinae het geval is, maar een 
ring van wollige haartjes. De funktie is 
waarschijnlijk dezelfde, namelijk het 
voorkomen dat er van de nectar wordt 
gesnoept door dieren die geen bestuivers 
zijn. Het kan haast niet anders of ook deze 
bloemen worden door (in dit geval kortsna- 
velige) kolibries bestoven.
Lijkt de bloem van Denmoza nog enigszins 
op die van Cleistocactus, de vruchten en 
zaden vertonen aanzienlijke verschillen. 
De vrucht is niet vlezig maar droog en hol. 
Bij rijpheid scheurt de vrucht zijdelings 
open. De zaden zijn tamelijk groot, dof
zwart en worden vooral gekenmerkt door 
de diepe basale holte en de uitzonderlijk
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dikke testa.
De typesoort van Denmoza is de hier 
afgebeelde D. rhodacantha Deze plant is al 
sinds 1834 bekend toen hij als Echinopsis 
rhodacanthus werd beschreven door Salm- 
Dyck. D. rhodacantha kan een doorsnede 
van 16 cm bereiken. De ca. 15 ribben 
verlopen recht en zijn gescheiden door 
diepe groeven. Er zijn 8-10 randdorens 
van ongeveer 3 cm lengte en meestal één 
iets langere middendoorn. Deze bedoorning 
is vooral in de nieuwgroei prachtig rood 
(rhodacantha betekent met rode dorens). 
We kennen ook nog een D. erythrocephala 
die zich zou onderscheiden door de wat 
meer zuilvormige groei. Beide lijken 
zoveel op elkaar dat men ze tegenwoordig 
als één soort beschouwt, en wel als D. 
rhodacantha omdat die naam de oudste is. 
Denmoza’s worden niet vaak op beurzen 
en in plantenlijsten aangeboden. De vraag

is blijkbaar gering, vermoedelijk omdat de 
planten zo langzaam groeien. Ook de 
geringe bloeiwilligheid zal de commerciële 
waarde van de planten nu niet bepaald 
bevorderen, het is altijd weer iets bijzon
ders als een Denmoza bloeit. In dit opzicht 
valt weer de parallel op met Oroya bor- 
chersii die in cultuur ook zo slecht bloeit. 
Kennelijk kunnen de planten in ons 
(kas)klimaat zich maar moeilijk aanpassen. 
De zaden worden wel volop aangeboden en 
de kweek uit zaad is niet moeilijk. Maar 
zoals gezegd, men moet geduld hebben.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam.
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
8. OPUNTIA BIGELOVII ENGELM.

Ton Pullen

Opuntia bigelovii werd al in 1856 beschre
ven door George Engelmann (1804 - 
1884), een arts van Duitse afkomst, die in 
zijn tijd heel wat afgereisd heeft in de 
Verenigde Staten van Amerika en zich daar 
ook metterwoon gevestigd heeft. De plant 
werd door hem vernoemd naar ene dr. J. 
Bigelov (1787 - 1879), een professor uit 
Boston. Over de juiste spelling van de 
naam is enig misverstand mogelijk. Be
halve de schrijfwijze ‘bigelovii’, met een 
v, vindt men ook de schrijfwijze ‘bigelo- 
wii’, met een w.
Tegenwoordig ziet men in de kranten ook 
dikwijls verschil van mening over de

orthografie van Russische en andere bui
tenlandse namen en ik neem aan, dat dit 
hier ook het geval geweest is.
Door F.M. Knuth, een Deense cactuslief
hebber, werd de soort in het geslacht 
Cylindropuntia ondergebracht en de soort 
is nog steeds in vele verzamelingen te 
vinden onder de naam Cylindropuntia 
bigelof v)(w)ii.
In de IOS-checklist wordt het geslacht 
Cylindropuntia niet erkend en heet de plant 
dus weer gewoon Opuntia bigelovii.
De planten van deze soort worden een 
meter en meer hoog en maken korte zij- 
scheuten. De lange dorens zijn wit tot
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Bijgaande foto's zijn gemaakt in de cactustuin 'Costa i 
Llobera' op de Montjuïch in Barcelona, Spanje op 7 mei 
1993.
Foto's van de schrijver

geelachtig en geven de plant een woestbe- 
doornd uiterlijk. De bloemen zijn geel tot 
geelgroen, soms violet of violet gevlekt, en 
zijn 4 cm lang. Kleine planten in onze 
verzamelingen zullen overigens niet ge
makkelijk tot bloei komen. Het zijn wel 
decoratieve planten. Het is zelfs zo, dat de 
lange, gemeen uitziende dorens aan een 
kleine plant nog groter en woester lijken 
dan aan een relatief grote plant.
Overigens verdient het aanbeveling zulke 
planten in de kas ergens hoog achterin een 
tablet te plaatsen. Bij aanraking blijven 
delen van de plant gemakkelijk aan de 
handen vastzitten en zijn dan moeilijk te 
verwijderen.
In onze verzamelingen worden jonge 
planten van deze soort warm en zo zonnig 
mogelijk gekweekt. Het beste staan ze in 
een mineraal substraat, zonder humus. Ze 
kunnen gevoelig zijn voor te veel vocht en 
willen ook niet al te koud overwinterd 
worden. De soort is afkomstig uit het 
zuid-westen van de USA, Sonora en 
Baja-California (Mexico).

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen.
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Financieel verslag over het jaar 1919

Aan contributies kwam binnen tot 20 Dec. 1919 f 223,—
Aan advertenties - 1,-

Totaal f224,--
Uitgegeven werd

aan drukkosten „Succulenta”
„ enveloppes

„ porti verzending „Succulenta”
„ „ secretaris
„ „ penningmeester

f 113 —
- 16.65
- 16.10
- 14.975
-      2.05

Totaal f162.775
Zoodat aan kasgeld aanwezig is f 61.225

UTRECHT, 25 Dec. 1919. HAARLEM, 20 December 1919 
(w. g.) H. W. FERREE, Voorz. (w. g.) G. H. Prins, Penn.

Begrooting voor 1920.
Te innen contributies f317.225
id. advertenties -___ 8,—

f325.225
Te betalen drukkosten „Succulenta” f255.-
id. porti (totaal) - 55.225
id. enveloppes - 15,— 

f325.225
Succulenta 2e Jaargang No. 1. 9 Januari 1920
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artikelnummer: 445

EEN AARDIGHEIDJE
Gerard de Lange

Friezen zijn stug en kunnen geen carnaval 
vieren. Dit is geen stekelige opmerking, 
het is gewoon de waarheid. Wel gebeurt 
het regelmatig dat trouwpartijen en vooral 
zilveren bruiloften ontaarden in heuse 
dorpsfeesten. De lokatie voor een dergelijk 
festijn dient dan ook zeer ruim bemeten te 
zijn, anders kan het gebeuren dat de leden 
van de toneelclub, het kerkkoor of col
lega’s niet eens gezellig bij elkaar kunnen 
aanschuiven, stel je voor zeg! Nu zult u 
denken: wat hebben wij, als Succu- 
lentaleden, daarmee van doen. Welnu, lees 
en oordeel zelf.
Ruim een jaar voor onze eigen zilveren 
bruiloft hadden mijn vrouw en ik een
drachtig besloten om daar een heus feest 
van te maken met alles d’r op en d’r an. 
Een geschikte zaal (de grootste in de buurt) 
en een vlot orkest werden alvast gehuurd 
en een paar maanden later werd een zeer 
ruime oplage buitenmodel uitnodigings
kaarten verstuurd. Al met al konden we 
zo’n 270 tot 300 mensen verwachten.
Een ding zat me nog wel flink dwars. Ik 
was er nog niet in geslaagd een leuk en 
origineel “aardigheidje” te vinden dat we 
de bruiloftsgasten na het feest als bedankje 
mee konden geven naar huis. Ja, ook dat 
hoort bij de traditie.
Zelf had ik al eens met de gedachte ge
speeld om ze allemaal een klein cactusje 
mee te geven, maar ik durfde dat niet aan 
mijn vrouw voor te stellen, want zelfs ik 
had toen al door dat niet iedereen staat te 
juichen bij het ontvangen van een zwart 
plastic potje met een miezerige cactuszaai
ling. Ook voor het aantal schrok ik terug. 
Bovendien vond mijn vrouw dat dit een 
familiefeest was en dat mijn hele cactus
troep een privémanie was, die hier totaal

buiten stond. En gelijk had ze. Of toch 
niet...?
Ten einde raad besloot ik mijn broer te 
raadplegen of hij een leuk ideetje had om 
ook dit onderdeel van het feest tot een 
succes te maken, hij is namelijk nogal wat 
verstandiger en kunstzinniger dan ik. Toen 
ik, nog twijfelend, zijn tuinpad opliep naar 
de achterdeur zag ik door de licht beslagen 
ruiten dat hij nogal wat bezoek had en 
vroeg me af of dit wel het juiste moment 
was om hem lastig te vallen met zoiets 
onbenulligs als mijn probleempje. Beschei
den als ik ben, wilde ik me geruisloos 
terugtrekken maar ving toch nog ongewild 
een glimp op van, u raadt het nooit: cactus
sen!
Twee meter hoog, gemaakt van spaanplaat, 
drie stuks met een gat erin waar een ge
zicht door kon. Ik sloeg op de vlucht maar 
hoorde nog net mijn hele familie (want dat 
was het bezoek) een refrein aanheffen in 
de trant van “Wij als broers en zussen, 
zien daar overal kak tussen”. Verdorie, 
nog-eris-an-toe-zeg! Ze waren aan het 
oefenen. Voor mijn bruiloft. Over cactus
sen nog wel. Wat had mijn hobby met dit 
feest te maken....?
Woedend en overstuur rende ik naar huis 
en zei tegen mijn vrouw: Ik doe het toch! 
Maar dan meteen goed ook...! Ze schrok 
even heel erg, maar toen ze begreep dat ik 
niet met zelfmoordpogingen rondliep doch 
slechts wraakzuchtige gevoelens koesterde 
tegenover haar schoonfamilie, stond ze als 
altijd weer vierkant achter mij. Het zij zo. 
Cactussen! Ze hadden erom gevraagd, ze 
zullen ze aannemen ook...!
Stante pede maakte ik vier verschillende 
prototypen, waarvan de mooiste, een 
zeshoekig schaaltje met 3 cactusjes en twee
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vetplantjes, een lange kaars met een ge
strikt kaartje het vastgestelde budget ver 
zou overschrijden. Uiteraard werd juist dit 
model door vrouw en kinderen unaniem als 
winnaar uitgeroepen en na ampel beraad 
werd de begroting bijgesteld en het be
schikbare budget verhoogd. In de achterka
mer werden de benodigde ingrediënten 
verzameld en aldus een klein industrietje 
gevestigd; bijna 300 schaaltjes, dozen vol 
kaarsen (van Blokker), meters en meters 
rood en wit lint (Wibra), potgrond en 
afdekgrind, mooie rode vetplantjes (Special 
Plants), en bakken vol Noto’s, Mammilla
ria’s, mooie witte Cleisto’s, Myrthillo’s en 
zelfs Lithops van eigen kweek. Mijn kas 
werd radicaal geplunderd.
Hele zaaisels, die ik twee, drie jaar liefde
vol had gekoesterd en verzorgd, werden 
roekeloos aan deze wraakactie opgeofferd. 
Al ploeterend kreeg ik ook nog een lumi
neus idee: Onze trouwdag viel op 27 
december, dus kon ik op het “bedank- 
kaartje” ook nog fijn een schijnheilige 
nieuwjaarswens kwijt. Derhalve kon ik 
mijn budget nogmaals verhogen met de 
uitgespaarde portokosten. Kassa! Ha, ik 
zou ze eens wat laten zien.
Niks geen domme zaailing in ‘n zwart 
plastic “vijfje”! Nee, een luxe, artistieke 
creatie, een levend geschenk met ziel en 
allure.
In het diepste geheim werkte ik me ‘s 
avonds het apelazerus tot de gigantische 
klus was geklaard. Mijn rug deed pijn maar 
het resultaat stemde mij intens tevreden. 
Onze woonkamer leek wel een tuincen
trum. Prachtig! Een flinke hernia had ik er 
graag voor over.
Goed!.... Het feest is zeer geslaagd en de

cabareteske podiumbijdrage van mijn 
liefhebbende broers en zusters oogstte 
uiteraard een ovationeel applaus. O, o, wat 
heeft de hele familie gelachen om die 
stekelige opmerkingen over mijn idiote 
hobby! De zaal lag dubbel, maar ik heb me 
niet laten kennen en het hoongelach man
moedig gedragen. Ik kon het zelfs opbren
gen om minzaam te glimlachen en heb zeer 
sportief geapplaudiseerd.
Maar mijn wraak was zoet, zeer zoet. Flink 
na middernacht bij het afscheidnemen, 
hebben we, beleefd glimlachend alle gasten 
vriendelijk de hand geschud en bedankt 
voor hun aanwezigheid. Onmiddellijk 
daarna werden ze stuk voor stuk door mijn 
zoons triomfantelijk opgescheept met een 
cactusbak. Sommige echtparen die, quasi- 
bescheiden, vonden dat ze wel zonder een 
geschenk toe konden, ontsprongen de dans 
niet! Nee hoor, zeiden de jongens, papa 
heeft cactussen genoeg, pak aan. Niemand 
durfde het geval te weigeren. De feestzaal 
leek wel een ruilbeurs. O, wat heb ik 
genoten.
Einde verhaal...! Nou niet echt nee! Nu zes 
jaar na dato, krijg ik nog steeds telefoon
tjes van toenmalige gasten, of hun cactus
sen niet eens moeten worden verpot en.. 
wanneer ik dat even kom doen. De meest 
afzichtelijke gedrochten worden mij op 
ongelegen momenten ter renovatie aange
boden. Langgerekte vetplanten en witge- 
wolde notocactussen worden verondersteld 
na een verblijf van een weekje in mijn kas 
weer genezen te zijn. En het houdt maar 
niet op. Ik heb verloren. Ik heb niet hen, 
maar zij hebben mij te pakken. Want echt, 
dit is geen “aardigheidje” meer.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure.
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EL GUANILLO
Frank Vandenbroeck

Een van de boeiendste belevenissen van 
onze reizen door Chili is ongetwijfeld ons 
bezoek aan “El Guanillo”.
Men zal deze naam niet zo gemakkelijk op 
kaarten vinden, daar het hier gaat om een 
kleine verlaten baai, gelegen tegenover een 
klein guano-eiland aan de noordkust van 
Chili. Het Spaanse “El Guanillo” betekent 
inderdaad “klein guano-eiland”. Het 
bestaan van deze plek was mij onbekend. 
Uit de geschriften van F. Ritter blijkt 
evenwel duidelijk dat de plaats Esmeralda 
of Mina Esmeralda een interessante groei
plaats is van cactussen. Toen wij in no- 
vember-december 1990 in Noord-Chili 
vertoefden wilden wij dit gebied opzoeken. 
Esmeralda ligt een kleine 300 km noorde
lijk van de stad Copiapó, aan de Chileense 
noordkust. De weg erheen is niet meer zo 
heel duidelijk, daar de activiteit in de oude 
Esmeraldamijn, die door Ritter werd 
bedoeld, ondertussen blijkt te zijn stil
gevallen. Er bestaat nu een wirwar van 
pistes die naar allerlei meer recente mijnen 
leiden. Uit een naambord viel echter af te 
leiden dat de “Compania Minera Esme

ralda” nog actief was, maar dan in mijnen 
die naar de mooie namen luisteren van 
Mina Maria, Mina Flor, ... De piste die 
vanaf de panamericana over een afstand 
van ongeveer 30 km naar de kust leidt, 
gaat aanvankelijk door kaal woestijnge
bied. Slechts bij het naderen van de kust en 
de erbij horende nevelzone wordt een 
schaarse vegetatie zichtbaar die, de om
standigheden in acht genomen en in het 
gepaste seizoen, uitbundige en kleurrijke 
vormen kan aannemen.
Het landschap is licht heuvelig en vertoont 
alle tinten tussen wit-geel en roodbruin. De 
piste loopt afwisselend over vlakke zande
rige gebieden en tussen kale rotsformaties. 
Plots duikt vóór ons een enorm vlak 
zandterras op vol met dicht naast elkaar 
groeiende exemplaren van Copiapoa 
columna-alba. Ongelooflijk dicht staan de 
planten hier, met de koppen schuin afge
wend van de wind. Ze zijn forser en meer 
bedoornd dan bij Pan de Azùcar, een 50 
km meer zuidelijk gelegen gebied, waar 
deze soort ook massaal voorkomt. De 
verweerde delen van de planten zijn met

Een uitgestrekt zandterras 
oostelijk van Esmeralda met 
een massabestand van 
Copiapoa columna-alba. 
Foto's van de schrijver
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korstmossen begroeid. Merkwaardig zijn 
de talrijke jonge planten van slechts een 
paar centimeter doorsnee, die nauwelijks 
boven de grond uitpriemen. Vermoedelijk 
zijn deze alle tijdens eenzelfde periode van 
gunstige weersomstandigheden ontkiemd. 
Bij het overzien van deze prachtige plek 
komt er een herinnering bij me op aan een 
beeld dat ik ken van een foto. Intuïtief loop 
ik naar de auto en haal er deel III van 
Ritter’s “Kakteen in Südamerika” te 
voorschijn. En inderdaad, afbeelding 1039 
geeft een exacte weergave van het land- 
schap dat nu vóór ons ligt. Zelfs de con
touren van de heuvels kloppen helemaal. 
De foto moet dus gemaakt zijn op het punt 
waar de piste op het enorme onoverzichte
lijke Copiapoa-veld stuit. Op Ritter’s foto 
staat één laag blijvende vertakte Eulychnia. 
Ook deze plant vinden we terug! We 
zakken nu verder af naar de kust waar 
lage, dichte nevels hangen. Het begint 
zowaar te motregenen, een uitzonderlijk en 
weldadig gebeuren voor deze gebieden! De 
plantengroei staat er bijgevolg weelderig 
bij. De dag is al vergevorderd en het wordt 
killig. De piste wijkt nu noordwaarts af 
langs de kust en we zien nu grote groepen 
prachtige Copiapoa’s groeien van een soort 
die ons nog vreemd is. We besluiten in de 
eerste plaats een geschikte kampeerplaats 
te zoeken en de studie van de planten, ook 
gezien de vallende avond en het sombere 
weer, voor de volgende dag te bewaren. 
We vinden nu een kleine piste westwaarts, 
ogenschijnlijk recht afdalend naar zee. Op 
de flank van de tegenoverliggende heuvel 
kunnen we met enige moeite een primi
tieve wegwijzer ontcijferen. Witte keitjes 
op een bruine stenige ondergrond vormen 
de woorden “El Guanillo” met daarbij een 
pijl in westelijke richting. Het blijkt een 
zeer primitieve piste te zijn die door een 
smalle diepe kloof afzakt naar de oceaan. 
We komen zelfs, tot onze verbazing,

Landschap bij El Guanillo. Copiapoa longistaminea met op 
de achtergrond het kleine guano-eiland

voorbij een drassige plek waarin struiken 
van een reusachtige pitrus-soort (Juncus 
sp.) groeien die tot twee meter hoogte 
reiken. Uiteindelijk duikt vóór ons de 
oceaan op met in de verte een met witte 
guano bedekt rotseiland : El Guanillo ! Op 
het eiland zitten vooral pelikanen. Vóór 
ons ligt een groots wit strand en achter ons 
liggen heuvels met de allermooiste cactus
sen erop. Verspreide hopen van schelpen 
van allerlei “mariscos” (zeevruchten) 
verraden de periodieke aanwezigheid van 
vissers. Waarachtig een heerlijk oord ! We 
slaan de tent op tussen grote hopen Copia
poa longistaminea die overvloedig groeien 
op de hogere gedeelten van het strand. 
De volgende dag zet in met stralende 
zonneschijn. We maken vuur met de 
verdroogde restanten van afgestorven 
Copiapoa’s en drinken koffie in een sfeer 
van volmaakte sereniteit. We vertoeven in
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Detailopname van Copiapoa 
longistaminea met zijn typi
sche, uitgesproken lange 
stamina (meeldraden)

een feeërieke wereld: de eindeloosheid van 
de oceaan en de woestijn omgeeft ons 
volledig. De morgen is reeds ver gevorderd 
wanneer we uiteindelijk opkramen en deze 
heerlijke plek verlaten. We maken ons op 
om het omliggende gebied te verkennen. 
De meest nabije planten zijn de alom op

Een stukje woestijn in bloei: een Oxalis-struik in blad en 
bloem, met aan zijn voet Copiapoa longistaminea

het strand tegenwoordige groepen van C. 
longistaminea. De planten zijn door hun 
waslaag a.h.w. zilverig wit berijpt en zijn 
door hun goudgele wollige koppen, hun 
gitzwarte bedooming en perfecte symme
trie van een bevreemdende schoonheid. Ze 
komen zeer talrijk voor en achter elke 
rotspartij duiken telkens nieuwe groepen 
op. Naarmate de dag vordert en het zon
licht heviger wordt gaan er steeds meer 
bloemen open. We merken nu dat de 
soortnaam “longistaminea” (Latijn voor 
“met lange meeldraden”) goed gekozen is: 
de gele bloemkroon staat wijd open met de 
talrijke meeldraden die ver boven de 
stempel uitsteken. Sommige bloemkelken 
zijn helemaal omgeven door het bruin-gele 
vilt van de plantenkruin.
We verlaten nu het onmiddellijke kustge
bied en trekken verder landinwaarts. Direct 
opvallend zijn de grote geel bloeiende 
struiken met langwerpig opgaande takken 
en minuscule drietallige blaadjes. Hun 
silhouet en groeiwijze doen enigszins 
denken aan de Fouquieria-struiken van de 
Noordamerikaanse woestijnen, doch de 
bloeiwijze is volkomen verschillend. Bij 
nader toezien blijkt het hier om een Oxalis- 
soort (klaverzuring) te gaan, een geslacht 
dat wij in Europa alleen kennen in de vorm 
van kruidachtige planten. De dikke takken,
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Copiapoa grandiflora omgeven 
door een succulente convol- 
vulacee

kleine kortstengelige blaadjes en vermoe
delijk zeer kortstondige bloei in dit barre 
klimaat, wijzen erop dat het hier om een 
uitgesproken xerophyt gaat. In feite zijn 
deze planten in heel het Noord-Chileense 
kustgebied wijd verspreid. Het is echter zo 
dat men ze meestal slechts waarneemt als 
zwarte droge skeletten in het landschap, 
wachtend op een verlossende regenbui die 
binnen een zeer korte tijd blaadjes en 
bloemen te voorschijn tovert. Wat wij hier 
bij El Guanillo meemaakten was duidelijk 
een stukje woestijn in bloei, mogelijk 
gemaakt door enkele dagen schaarse 
neerslag. Op de grillige zandsteenhellingen 
staan groepjes Copiapoa grandiflora. Ze 
hebben een blauwig grijs plat bolvormig 
plantenlichaam met een warrelige bedoor- 
ning en vormen losse groepen. Ze bezitten 
niet de symmetrische schoonheid van C. 
longistaminea en helaas blijkt de door hun 
soortnaam beloofde “grootbloemigheid” 
niet in vervulling te gaan, want geen 
enkele plant vertoont sporen van bloei. De 
planten zijn vaak omgeven door een merk
waardige uitgesproken succulente plant van 
de familie der Convolvulaceae (winde- 
plant-familie) met prachtige blauwpaarse 
bloemen. De bladeren van deze plant zijn 
dik en sappig en scheiden bovendien een 
kleverige welriekende stof af. Dit blijkt

geen uitzonderlijk verschijnsel bij succu
lente planten. Het deed me onder meer 
denken aan bepaalde Aeonium-soorten op 
de Canarische eilanden die zich eveneens 
kenmerken door een kleverige welriekende 
stof op de rozetvormige bladeren. Moge
lijkerwijs draagt deze kleverige stof bij tot 
het beperken van het vochtverlies via het 
blad. Alleraardigst in deze ruige omgeving 
zijn de talrijke groepen paarse lelies die uit 
de woestijnbodem priemen. Na wat regen 
hebben deze woestijnen heel wat in petto! 
Verderop, meestal op de kruinen van 
kleine heuvels, stuiten we op grote groepen 
minuscule, geheimzinnige grijzig wit 
bedoornde miniatuurcactusjes. Een apart 
kopje heeft een doorsnee van ongeveer 1 
cm. Tot onze vreugde blijken we hier voor 
Copiapoa laui te staan. Deze plant werd 
pas in 1980 door Diers beschreven en 
schijnt door Ritter nooit te zijn gevonden, 
althans hij maakt er geen melding van. Bij 
nader onderzoek van de plantjes blijkt dat 
onmiddellijk onder het lichaampje een 
smalle hals met uitloper zit waarop zich 
een nieuw kopje kan ontwikkelen. Onder 
de wortelhals zit een 2 à 3 cm lange ver
dikte wortel. Op dezelfde heuvelkruinen, 
samengroeiend met deze minuscule Copia
poa’s, vinden we een andere kleine Copia- 
poa-soort met grijs tot bruin-rood planten-
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Een Thelocephala esmeraldana verraadt zich door zijn 
bloem. Deze mimicry-plant zit meestal verborgen onder de 
kiezel

lichaam. De planten zijn forser dan C. laui, 
zijn weinig bedoornd en zitten zo diep in 
de grond dat ze meestal volledig of half 
bedekt zijn met kiezel of stof. Het blijkt 
hier om een voor ons onbekende Copia- 
poa-soort te gaan. Een andere plant die 
hier een verborgen bestaan leidt en zich 
slechts nu en dan noodgedwongen door 
zijn bloemen verraadt is de kleine Thelo- 
cephala esmeraldana. We hadden het 
geluk enkele bloemen van deze plant 
boven de grond te zien priemen en konden 
dus deze soort nader bekijken. De planten- 
lichamen zijn onzichtbaar door kiezel en 
stof en normaal onvindbaar. Als men rond 
de bloemen het substraat verwijdert komen 
de bruin-grijze plantelichamen te voor
schijn. Verwonderlijk genoeg bleken we al 
vlug een geoefend oog te hebben want we 
vonden naderhand een groot aantal van 
deze kleine mimicry-planten waarvan de

meesten zich evenwel verraadden door 
bloemknoppen, bloemen of vruchten. 
Samengroeiend met deze Thelocephala 
vinden we een kleine sierlijke geelbl- 
oeiende Oxalis met fijne smalle blad
slippen. In onze speurtocht naar de onoog
lijke cactussen stuiten we op nog een 
andere in het verborgene levende plan
tensoort: een bruingrijze doornloze ietwat 
weekvlezige in de grond teruggetrokken 
kleine bolvorm : mogelijkerwijs Pyrrho- 
cactus occultus, gewis een plant met een 
toepasselijke naam. We vinden slechts één 
exemplaar, wat in feite niet verwonderlijk 
is. Pyrrhocactus occultus zou volgens de 
literatuur slechts in een zeer beperkt gebied 
voorkomen nml. rond Las Breas, ten 
oosten van Taltal. Dit gebied ligt in vogel
vlucht ongeveer 60 km verwijderd van de 
plek waar we ons toen bevonden, voor 
planten geen onoverkomelijke afstand. 
Tenslotte vinden we iets lager, meestal aan 
de voet van zandheuvels, enkele exempla
ren van de zwaar bedoornde Pyrrhocactus 
taltalensis, een plantesoort die weliswaar 
een groot verspreidingsgebied heeft, maar 
slechts zeldzaam schijnt voor te komen. 
Na deze ongetwijfeld boeiende en succes
volle speurtocht trekken we via een kleine 
piste noordwaarts verder langs de kust. We 
hopen zo eventueel de baai van Cifuncho 
te bereiken, die een 40-tal km verder 
noordelijk ligt. We zien onderweg reus
achtige exemplaren van Copiapoa co- 
lumna-alba. Sommige planten bereiken 
hier een hoogte van één meter, wat voor 
deze soort beslist uitzonderlijk genoemd 
kan worden. Enkele schaarse exemplaren 
van Eulychnia saint-pieana vertonen hun 
zeer typische kortkelkige witte bloemen. 
De hele bloem zit als het ware verpakt in 
een dicht wollig omhulsel. Onverwacht 
daalt de piste af naar zee en staan we voor 
een verlaten mijn: een houten keet, lege 
vaten natriumcyanide en enkele uitge-
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droogde poelen met korsten van een 
blauw-groene stof Zou het hier om een 
verlaten goudwasplaats gaan?
Daar er geen piste verder noordelijk blijkt 
te lopen, keren we om en besluiten we 
zuidoostelijk van El Guanillo ons geluk te 
beproeven. We passeren terrassen waar C. 
columna-alba en C. longistaminea samen 
groeien. Het is een mooi gezicht: de 
solitaire zuilen van C. columna-alba tussen 
de grote groepen van C. longistaminea. We 
passeren opnieuw het “Ritter”-veld en 
nemen lukraak een piste die in zuidoostelij
ke richting blijkt te lopen. Naarmate we 
ons verder van de kust verwijderen wordt 
de woestijn steeds levenlozer. We trekken 
door uitgestrekte bruin-gele zandvlakten 
met aan de horizon lage golvende zand
heuvels. Hier en daar groeit een blauw
paars bloeiend struikje van de familie der 
Compositae (samengesteldbloemigen) 
voorzien van harde stekelige bladeren. 
Merkwaardig is het hoe zulke planten hier 
kunnen aarden. In de verte duiken nu 
geïsoleerde zwartbedoornde kortzuilige 
cactussen op. Ze contrasteren fel met hun 
geel-bruine omgeving. Wanneer we de 
planten nader bekijken blijkt het om plan
ten te gaan van het Copiapoa columna- 
alba type, maar zeer dicht en zwaar be- 
doornd met pikzwarte stekels. Vermoede-

De karakteristieke bloeiwijze van Eulychnia saint-pieana: 
de brede, korte bloemkelk is bijna volledig omgeven door 
een wollig omhulsel

lijk staan we hier voor planten die Ritter 
beschreef onder de zeer toepasselijke naam 
Copiapoa melanohystrix. We bevinden ons 
hier trouwens op de typevindplaats van 
deze soort. Ritter vermeldt dat deze planten 
aan “de rand van de woestijn” groeien, 
d.w.z. aan de grens van de zone waar de

C. melanohystrix in habitat 
aan de rand van de nevel-
zone
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kustnevels doordringen. Zoals we inder
daad konden vaststellen, verdwijnt elke 
plantengroei verder oostelijk en rest er nog 
slechts een zuiver minerale wereld. De 
piste blijkt verderop weer dood te lopen bij 
een verlaten mijn en we maken rechtsom
keer om opnieuw deze intrigerende git
zwart bedoornde cactussen te bekijken. De 
planten groeien uitermate fors uit en grote 
oude exemplaren zijn vaak behangen met 
geel-groene en oranje-rode korstmossen 
wat de planten een merkwaardig kleurrijk 
uiterlijk verleent. De planten blijken eerder 
schaars en geïsoleerd voor te komen. 
Terugkerend onderzoeken we andermaal de 
verschillende velden van C. columna-alba 
die we onderweg gepasseerd zijn. Het valt 
nu op dat deze planten een dichter en 
donkerder doornenkleed bezitten naarmate 
ze verder naar het binnenland toe groeien. 
We krijgen dan ook de indruk dat er een 
langzame overgang bestaat van de type- 
plant C. columna-alba naar C. melanohys- 
trix. Mogelijkerwijs zou dan C. melano- 
hystrix een extreme standplaatsvorm of 
ecotype van C. columna-alba kunnen zijn. 
We hebben nu alle pistes uitgeprobeerd en 
verlaten het gebied in noordelijke richting. 
We vinden onderdak in Taltal waar we in 
een restaurantje een Australische geoloog 
met een Chileense begeleider treffen. Hij is

reeds wekenlang op prospectietocht voor 
zijn bedrijf dat geïnteresseerd is in zirko- 
nium en vanadium (zeldzame metalen 
gebruikt in de spitstechnologie) in alluviale 
bodems. Hij werkt heel de kust af van 
Puerto Montt in het zuiden tot Antofagasta 
in het noorden. Een onvoorstelbare afstand. 
Hij is moe en verlangt naar huis. Hij 
vertelt dat de ambachtelijke wijze waarop 
hier koper gewonnen wordt zeer milieube
lastend is. Kleine, onafhankelijke mijn
uitbaters brengen het gesteente naar een 
centrale verwerkingsinstallatie. Die loost 
alle afval rechtstreeks in zee (dit is het 
geval in Taltal) of zelfs gewoon op het 
strand (o.a. in Chaflaral). Het is duidelijk 
dat wij op deze gang van zaken geen kijk 
hebben. Anderzijds heeft deze Australiër 
geen benul van de plantengroei van deze 
gebieden en toont hij zich uiterst verbaasd 
over het feit dat wij in deze dorre streken 
naar planten zoeken. Hoe verschillend 
mensen een stukje wereld kunnen bekijken.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen.
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Spangenberg

Een zandterras waar Copia
poa longistaminea (groepen- 
vormend) en C. columna- 
alba (solitaire zuilen) samen 
voorkomen
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ÉÉN BLAD VOOR HET NEDERLANDSE TAALGEBIED.

In de nieuwjaarswens van het bestuur voor dit jaar 
kondigde ik een serieuze poging vanuit het be
stuur aan om te komen tot één blad over succu
lente planten in het Nederlandse taalgebied. Een 
nieuwe poging na al zoveel mislukte.
We zijn dus secuur te werk gegaan. Als gespreks
partners in België hebben we gezocht naar diege
nen die daar verantwoordelijk zijn voor de uitgave 
van "Cactussen, Vetplanten en Kamerplanten". 
Als gesprekspartner in Nederland benaderen we U 
- leden van Succulenta - langs deze weg. Het 
bestuur stelt zich voor om in de najaarsvergade
ring over dit onderwerp met elkaar te discussiëren. 
Om die discussie in te leiden volgen hier een 
aantal overwegingen en voornemens van het 
bestuur na het gesprek dat de voorzitter met die 
verantwoordelijken in België had Dat waren de 
Heren Lampo, Neut en van Hoofstadt. Het gesprek 
vond plaats op 14 januari jl

Voor alles moet duidelijk vast komen te staan 
welke voordelen voor beide partijen aan zo'n 
nauwe samenwerking zijn verbonden. Tegelijker
tijd moeten de voordelen ruim opwegen tegen de 
nadelen. Voordelen zijn: meer mogelijkheden voor

de uitgave van het blad door een stabieler, want 
vergroot, budget vanwege het bijna tweemaal zo 
groot aantal leden/abonnees en een te verwachten 
hogere kwaliteit door de uitbreiding van het aantal 
leden/abonnees en schrijvers. Daarnaast moeten 
we ons bedenken dat in het groeiende Europa het 
Nederlands een kleine taal is. Alle reden ons 
aaneen te sluiten, niet uit angst, maar omdat we 
wat te zeggen hebben. Vanuit onze manier van 
spreken: omgaan het milieu en planten. Als enig 
nadeel kan het bestuur een verlies aan identiteit 
zien. We willen dat beslist niet bagatelliseren, 
doch constateren wel dat we dan ergens bang voor 
zouden zijn, dat we zelf mede in de hand hebben. 
We laten hier in eerste instantie het financiële 
punt buiten beschouwing Het is vooral technisch 
van aard. We hebben overigens straks alle kennis 
daarover in de vereniging hard nodig. Op zo’n 
punt beslis je echter niet of je echt met elkaar in 
zee gaat. Doorslaggevend zal zijn dat we beiden 
zien dat de kwaliteit van het geschrevene en de 
discussie daarover groter is.
We moeten bedenken dat dat éne blad langzamer
hand een geschiedenis heeft. Er is sprake van - het 
moet in alle openheid worden gezegd - een zeker
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wantrouwen. Datgene wat ons te doen staat - op 
weg naar één blaft of niet - is af te komen van ons 
beider vooroordelen. Daar beginnen we toch allen 
wel genoeg van te krijgen. Daar zien we nu toch 
doorheen. Vertrouwen in eikaars kennis , belang
stelling en inzet over en voor onze planten en 
bladen en vandaar uit verder werken. Wij moeten 
ons daarbij bedenken dat in België nu één blad 
wordt uitgegeven dat volwaardig is. Geen geringe 
prestatie. Het levert ons een volwaardige partner 
op.

Vanuit het vertrouwen dat het bestuur heeft willen 
we doorgaan met de gesprekken. We doen echter 
meer. Al doende leert men zeggen we en dat 
betekent, dat we meer artikelen uit België in 
Succulenta willen plaatsen en het schrijven ervan 
waar mogelijk aanmoedigen. Dit geldt natuurlijk 
ook voor het aanbod van uit de Nederlandse kant 
naar België. Op die manier kunnen we naar elkaar 
toegroeien. Het moet nooit een halszaak worden. 
We willen de kans echter wel pakken.

K.F. Zaunbrecher

MUTATIES
De afdeling Zwolle heeft een nieuwe secretaris. 
Benoemd is de heer H.J.A. Mensink, Synago- 
gestraat 2, 8064 DM Zwartsluis, tel. 05208-68586. 
De aftredende secretaris, de heer A.B. Pullen, 
neemt thans het voorzitterschap waar.
De afdeling ‘s Gravenhage heeft een opvolger 
voor Mevr. N. Borgs benoemd. De nieuwe secreta
ris is de heer H. van Hamel, Laan van Meerder- 
voort 1116 D, 2564 AZ te ‘s Gravenhage.
De afdeling West Brabant heeft een nieuwe voor
zitter. dit is de heer C.G. Goorden, Dubbelberg 82, 
4708 DK Roosendaal; tel. 01650-12404.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is uitgebreid met onderstaande 
boeken:
265: The Euphorbia Journal Volume 9, 1994.
266: U. Eggli; Sukkulenten.
267: F. Kattermann; Eriosyce, The genus revised 
and amplified, 1994.
268: F. Noltee; Kweektabel voor Succulenten, 
1994, tweede editie.
269: Liu Ho-Yih, Systematics of Aeonium, 1989 
(overdruk).
BR-11 Bradleya 11, jaargang 1993.

VERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID
De vereniging heeft een WA verzekering afgeslo
ten. De verzekering is gesloten voor aansprakelijk
heid als gevolg van door de vereniging georgani
seerde activiteiten. De verzekeringsbasis is het 
aantal aangesloten leden. Hieruit vloeit voort dat 
voorzover anderen, niet leden aan de organisatie 
van deze activiteiten deelnemen, de afdelingsbe
sturen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de aan
sprakelijkheid of onderverzekering die hieruit 
voortvloeit.

BENOEMING HOOFDREDACTEUR
Het Bestuur heeft tot haar genoegen de heer J. van 
Alten bereid gevonden hoofdredacteur van Succu
lenta te worden.
De heer J. van Alten, thans secretaris van de 
vereniging, heeft vanuit deze functie reeds meer 
dan een jaar de vacature waargenomen. Na een 
vergeefse oproep in het oktobernummer van ons 
blad zijn als gevolg van een telefonische enquête 
een zevental leden benaderd waarna tot de benoe
ming werd besloten. Om hiërarchische redenen 
ziet het bestuur af van het voornemen, de hoofdre
dacteur voor te dragen als lid van het bestuur. De 
heer van Alten zal derhalve op de komende leden
vergadering niet meer herkiesbaar zijn. Wij wen
sen de heer van Alten succes in zijn nieuwe 
functie.

VACATURE SECRETARIS
Voor de vacature van secretaris van het hoofdbe
stuur roepen wij kandidaten op. In het bijzonder 
denken wij hierbij aan de eerste secretarissen van 
de afdelingen (die dus ook nog een tweede secre
taris hebben) , die toe zijn aan een nieuwe uitda
ging en/of anderen de kans willen geven zich in 
dit facet van de hobby te bekwamen.
Deze vacature staat ook open voor ieder lid van 
Succulenta, die meent deze functie aan te kunnen. 
Waar blijven de dames?

REGISTRATIE WILDPLANTEN
Diegenen, die wildplanten ter registratie willen 
melden , dienen dit als volgt te doen: Zend een 
opgave in tweevoud naar de secretaris. Deze 
opgave moet bevatten: naam, adres, woonplaats, 
naam planten volgens etiket (mits de plant onder 
die naam korrekt is beschreven), datum en handte
kening. Deze opgave dient vergezeld te gaan van 
een gefrankeerde, aan U zelf gerichte enveloppe. 
U ontvangt dan één exemplaar gewaarmerkt terug.
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Niet leden, die eveneens wildplanten willen 
registreren, zijn f 20,- administratiekosten ver
schuldigd. Deze administratiekosten te voldoen 
door middel van een bij te sluiten girobetaalkaart 
of eurocheque t.n.v. Succulenta, Santpoort.

Van de ingangsdatum van het bezitsverbod is nog 
niets bekend. ( Navraag bureau CITES op 27 
februari 1995). Waarschijnlijk komt dit, net als de

wet verleden jaar pas bij het begin van het zomer
reces. Het wordt dan tijdens Uw vacantie bekend. 
Daarom doet U er verstandig aan, nu reeds tot 
melden over te gaan. De secretaris zit tenslotte 
ook niet op een vacantiebaantje te wachten en er 
is bovendien een vacature voor deze functie. Tot 
een nader te bepalen datum zullen aanvullingen op 
de opgave worden geaccepteerd.

JAARVERSLAGEN - 1

FINANCIEEL JAARVERSLAG 1994

Balans per 31 december 

1994 1993

(in guldens)

Activa

Apparatuur
Clichéfonds
Verenigingsartikelen
Boekenmarkt
Vorderingen/vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen
Vooruitontvangsten
Schulden/te betalen kosten

9.066
6.612

17.477
p. m.

10.509
134.489
178.153

3.500
15.758
19.057
1.600
9.567

136-397
185.879

115.090 122.622
42.659 59.754
20.404 3.503

178.153 185.879

Toelichting

Apparatuur
Hieronder is opgenomen de aangeschafte apparatuur ten behoeve van het secretariaat, redactie en ledenad
ministratie. Afschrijving vindt plaats in 3 tot 5 jaar vanaf het tijdstip van ingebruikname.

Clichéfonds. Verenigingsartikelen. Boekenmarkt
Deze posten betreffen voorraden en vorderingen.

•
Vorderingen/vooruitbetaalde kosten
Hieronder zijn ondermeer opgenomen de te vorderen rente en vorderingen uit hoofde van advertenties.

Liquide middelen
Betreft de kas- en banktegoeden alsmede een regoed op een spaarrekening.
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1994 1993

Eigen vermogen

Algemene reserve
Saldo begin boekjaar 108.189 118.802
Af: Nadelig saldo boekjaar - 7.532 -10.613

100.657 108.189
Floriadefonds +14.433 +14.433
Saldo einde boekjaar 115.090 122.622

Vooruitontvangsten
Betreft in hoofdraak de vooruitontvangen contriburie voor het jaar 1995.

Staat van baten en lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk
1994 1994 1993

Inkomsten
Contributies 100.601 103000 102.477

Clichéfonds 5.681 5.000 9.209
Verenigingsartikelen 1.711 1.000 608

Boekenmarkt 957 200 -

Rente 5.998 8.600 0. 969
114.948 117.800 123.263

Uitgaven
Tijdschrift 88.776 88.000 92.973

Handleiding - - 12.355

Bibliotheek/diatheek 1.096 1.600 1.114
Algemene vergaderingen 2.419 3.000 6.395

Jubileum 10.941 9.000 -

Propaganda 2.023 2.000 2.628

Enquête 4.168 4.000 -

Subsidieafdelingen
Bestuur:

— . — 250

- Reizen en vergaderingen 3.729 6.000 5.641

- Porti/telefoon 5.219 4.000 5.231

. Materialen 1.500 1.200 4.830
- Rekening-Courant en incassoprovisie 300 1.000 746

- Diversen 508 500 687

. Afschrijvingen 1.901 1,500 1.026
122.480 121.800 133.876

18 Nadelig saldo 7.532 4.000 10.613
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Specificatie tijdschrift

Werkelijk
1994

Begroot
1994

Werkelijk
1993

(in guldens)

Drukwerk artikelen 43.683 45.000 52.369
Fotowerk 17.973 14.000 13.675
Drukwerk verenigingsnieuws 7.734 9.000 9.541
Ledenadministratie (ADP) 5.687 5.000 4.732
Porti 11.315 12.000 10.996
Enveloppen 6.039 4.000 2.612
Redactie/overige 1.559 2.000 2.298

94.000 91.000 96.223
Advertenties/litho' s 5.224 3.000 3.250

Toelichting
88.776 88.000 92.973

Contributies
Het teruglopende ledenaantal heeft de contributie-opbrengsten met ca f 1.900 doen dalen ten opzichte van 
1993.

Clichéfonds
De omzet (exclusief de omzet inzake de Nationale Hortusdag) is lager uitgevallen dan over 1993. Daar
naast is de levering ten behoeve van de Nationale Hortusdag tegen kostprijs geschied.

Verenigingsartikelen
Het jubileum heeft een positief effect gehad op de verkoop van de verenigingsartikelen.

Boekenmarkt
De grote belangstelling voor de verkoop en veiling tijdens de jubileumdagen heeft geleid tot een belang
rijke hogere winst dan begroot.

Rente
De daling van de rente en het lagere vermogen, als gevolg van de tekorten over 1993 en 1994 zijn de 
oorzaak van de veel lagere opbrengst ten opzichte van 1993 en de begroting.

Tijdschrift
De overschrijding van ca f 4.000 ten opzichte van de begroting inzake het fotowerk is veroorzaakt doordat 
besloten is meer foto’s op te nemen dan oorspronkelijk was begroot. De post enveloppen is hoger van
wege de aankoop in oktober 1994 van een grote hoeveelheid. Hierdoor kon een aanzienlijke korting 
worden verkregen. De voorraad is voldoende tot ongeveer eind 1995. De opbrengsten advertenties en 
litho's is hoger dan begroot vanwege een groter aanbod aan advertenties en nagekomen opbrengsten 
betreffende het jaar 1993.

Jubileum
Niet begroot waren de zaaiwedstrijd (kosten f 725) en de verstrekking van een portie zaad aan de bezoe
kers van de landelijke Hortusdag (kosten f 3.000). Enkele andere uitgaven zijn beneden de begroting 
gebleven, totaal ca f 1.800.

Bestuur
De totale bestuurskosten zijn ca f 1.100 onder de begroting gebleven en ca f 5.000 lager dan over 1993. In 
het bijzonder zijn de reis- en vergaderkosten veel lager dan begroot, daartegenover zijn de porti- en 
telefoonkosten hoger dan begroot.
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BIBLIOTHEEK SUCCULENTA
Dit verslagjaar 1994 begon met een beheerders- 
wisseling, de heer Magnin droeg het beheer over 
aan ondergetekende, er werden 28 pakketten met 
boeken verstuur met ongeveer 3 boeken per 
pakket.
Naar 8 leden werden in totaal 126 fotokopieën 
verzonden. Het adverteren in de gele paginas van 
Succulenta : leverde steeds vragen op voor een 
catalogus van de bibliotheek, in totaal werden er 
17 catalogussen gevraagd. Met dankbaarheid heeft 
de bibliotheek de boekenschenking aanvaard van 
de heer P. Wagenaar Hummelinck In het februari 
1995, nummer 1 is daar uitgebreid over geschre
ven. De Heer P. van der Puyl heeft de bibliotheek 
een overdruk van het bock Systematics of Aeo- 
nium 1989 geschonken. Ook werden er diverse 
boeken aangeschaft, in het februarinummer 1995 
heeft U daar over kunnen lezen en de laatste

aanwinsten treft U elders in dit nummer aan..
In 1991 werd de catalogus van de bibliotheek door 
de heer Magnin op diskette gezet. Tot nu toe is 
daar niet veel belangstelling voor, naar één lid 
werd een diskette verstuurd..
De staat van de boeken, ongeveer de eerste hon
derd titels zoals aangegeven in de catalogus, laat 
te wensen over. Dit probleem zal het hoofdbestuur 
worden voorgelegd. Voor ondergetekende is dit 
een verkenningsjaar geworden gezien de omvang 
van onze bibliotheek, wellicht kan in 1995 een 
beleid voor de toekomst worden geformuleerd. Uw 
mening wordt hierbij ten zeerste op prijs gesteld.

Twello 14 februari 1995.
De bibliothecaris, W.P.C.H. Bervoets.

JAARVERGADERING

AAN DE LEDEN VAN SUCCULENTA

Het bestuur nodigt de leden uit tot bijwoning 
van de Algemene Ledenvergadering op 22 april 
1995 in “De Salentein”, Putterstraatweg 7-9 te 
Nijkerk.
Het programma van deze bijeenkomst is als volgt: 
12.00-13 .00 uur Plantenruilbeurs; boekenbeurs en 

verkoop verenigingsartikelen.
13.00-16.30 uur Vergadering, de agenda wordt in 

het volgende nummer van het Vere
nigingsnieuws gepubliceerd.

16.30- 17.30 uur vervolg plantenruilbeurs; boeken
beurs en verkoop van verenigingsar
tikelen.

Er is koffie en er zijn broodjes verkrijgbaar

Wij rekenen op Uw aanwezigheid.
Het bestuur van Succulenta.

AGENDA

01 Opening.
02 Goedkeuring notulen van de vergadering van 15 

oktober 1994, gebubliceerd in het vereni
gingsnieuws van december 1994.

03 Mededelingen
04 Ingekomen stukken.
05 Verslag van de penningmeester over 1994, 

gepubliceerd in dit nummer.
06 Verslag van de Kascommissie 1994
07 Decharge van de penningmeester.
08 Benoeming kascommissie voor 1995.
09Bestuursmutaties. Aftredend zijn J. van Alten en 

P. Knippels. Beiden zijn niet herkiesbaar.
10 Rondvraag
11 Vaststellen datum en plaats van de volgende 

vergadering
12 Sluiting.

Het uitgebreide programma treft U aan in het 
februarinummer van Succulenta. Ik wijs U er 
nogmaals op, dat de boekenliefhebbers ook dit 
keer weer volledig aan hun trekken komen. In 
verband met een ordelijk verloop verzoek ik de 
leden tijdig aanwezig te willen zijn en er voor 
zorg te dragen, dat de presentielijsten bij de 
ingang van de zaal worden getekend.

Almere, 27 februari
J. van Alten, secretaris.
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Achterhoek.
13 apr. Praktijkavond, voorbereiding ten

toonstelling
11 mei Henk Viscaal met een lezing over 

eigen kas
8 juni gastspreker.
E.N.O. gebouw Woerdseweg Groenlo 20.00 uur

Amsterdam.
21 apr. Caudexplanten door de Hr Visser.
19 mei géén bijeenkomst
27 mei excursie
10 juni Beurs van de afdeling Amsterdam
16 juni Eigen leden presenteren.....
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum 
Plantage Middenlaan 2e(bellen) Amsterdam 20.00 
uur.

Arnhem.
13 april voorjaarsverloting.
3 mei voorjaarsreis naar 3 kwekers in

Duitsland.
11 mei “doe avond"
8 juni diavoordracht door Hr ter Brugge

over Namibië.
21 juni avondbezoek aan kwekerij van 

Workum.
Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuindorp'’ 
achter het pand Floralaan 18 Wageningen 20.00 
uur.

Brabant-België.
28 apr. Alben Goossens over Bolivia.
26 mei Leo Van De Weyngaard over Ma

lawi.
3 juni Busreis Oberhausen. Gerard Linssen 

en Walther Dams.
30 juni Mario olivier over Rotstuinen en 

vijvers aanleggen.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw de Bavaylei 
116 1800 Vilvoorde 20.00 uur

Delfzijl e.o.
6 apr. B. Zonneveld met “Vetplanten, 

-soorten en hybriden voor binnen en 
buiten ”

11 mei Dialezing door P. Shirley over “Een 
reis door Engeland, bezoek aan 
kwekers en liefhebbers”

13 mei afdelingsreisje
1 juni Lezing door T. Pullen over cactussen

en vetplanten
15 juni De afdeling Groningen komt kasje 

kijken.
17 juni Excursie naar kassen in Duitsland. 
Groene Weide Snelgersmastraat 15 Appingedam 
19.30 uur.

Dordrecht e.o.
13 apr. Van Kaapstad naar Lüderitz door 

Frans Noltee
Biesboschcollege v h.De Christelijke MTS 
Prof.Waterinklaan45 Dordrecht 19.30 uur.

Drenthe.
6 apr. Gezamenlijke avond met Groningen 

en Delfzijl in Appingedam
3 mei Paul Shirley over “Een reis door 

Engeland”
13 mei Gezamenlijke reis met Groningen en 

Delfzijl
7 juni Kasje kijken bij Peters in Uffelte 
Hotel Koopman de Palz 7 Beilen.

Eindhoven
heeft geen activiteiten te melden.

Flevozoom.
apr. Beurs/tentoonstelling.
24 apr. Ben Zonneveld over Sempervivum

en Jovibarba’s.
12 mei Avondbezoek bij Lubbers in Twello.
22 mei Thema-avond "Fotograferen”
19 juni Onderlinge ruilavond en bijpraten.
Groen van Prinstererschool Veikeersweg 51 
Harderwijk 19.30 uur.

Zalencentrum Tivoli Huizumerlaan 59 Leeuwar
den 19.30 uur.

Fryslân.
11 apr. S. Linssen over mini- en maxi ce

reussen.
22 apr.
6 mei
9 mei

Jaarlijks uitstapje
Cactus- en vetplantenbeurs.
Thema-avond
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Gooi-en Eemland.
6 apr. Lezing door mevr. Clazien Bouman 

over Lobivia’s.
11 mei Lezing door Henk Birkhoff over 

eigen planten.
8 juni Lezing door Henk Krijnen over eigen 

planten.
Kleine zaal van Goede Herderkerk Simon Stevin- 
weg 146,ingang Lieve de Keylaan Hilversum 
20.00 uur.

Gorinchem-Den Bosch 
heeft geen activiteiten te melden.

Gouda e.o.
20 apr. Ruil- en praatavond met hoofdonder

werp zaaien en enten.
‘t Brandpunt Turfmarkt 58 Gouda 20.00 uur

‘s Gravenhage e.o.
24 apr. Hr. ter Brugge over Z-Afrika
15 mei Lezing door Alphons Beukelaer
19 juni Praatavond met enten en dia’s van 

leden.
Pius-X Kerk Hengelolaan/hoek Zonneoord Den 

Haag 20.00 uur

Groningen.
6 apr. Lezing door Ben Zonneveld over 

Vetplanten (samen de afdelingen 
Delfzijl en Drenthe in Appingedam).

13 mei Gezamenlijk reisje naar Winco 
(Rijnsburg) en Cok Grootscholten 
(Honselaarsdijk).

18 mei Onderlinge ruilbeurs en praatavond.
15 juni Kasje kijken bij enkele leden van de 

afdeling Delfzijl.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD Elzenlaan 72 Groningen. 19.30 uur

Haarlem
heeft geen activiteiten te melden

Den Helder e.o.
8 apr. C. Jamin over “Zuid Afrika”
20 mei Excursie
10 juni Henk de Looze over “Lewisia’s en

andere alpine planten”
Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster” Pasteurstraat 6 Den Helder 13 .45 uur

Hoeksche Waard
13 apr. Quiz door Jan Magnin en Vootjaars- 

ruilbeurs
11 mei Jan Magnin vervolgt de serie over 

vetplanten “van Aloë tot Welwit- 
schia

8 juni Jaarlijkse Bingoavond
Natuur educatief centrum aan de Rijkshaven
Numansdorp 20.00 uur

Kennemerland
heeft geen activiteiten te melden.

Leiden
20 apr. B. Zonneveld en J. Huizer over het 

enten van planten.
18 mei Alfons Beukelaers over kleine ge

slachten.
Berlagestraat 2 Leiden 20.00 uur

Nijmegen
4 apr. Jos Vrenken over de Echinocereï en 

ik.
9 mei Ruilavond, plant van de

maand:Mammillaria (bloeiend)
6 juni Kasbczoek
Opleidingscentrum ‘t Vanck Energieweg 19
Nijmegen 19.30 uur

Noord-en Midden Limburg
28 apr. Doe Avond
26 mei F. Maessen over Peru, deel 2
23 juni C. Jamin over Zuid Afrika
zaal van de kanovereniging “de Viking” Viking- 
weg 1 Venlo 20 .00 uur

Rotterdam e.o.
24 apr. Lezing door A. Liekens over “Cac

tussen bekeken door ...”
bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80 Rösener 
Manzstraat 80 Rotterdam 20.00 uur

Tilburg
10 apr. Walther Dams over Tuinen en col

lecties in Europa.
8 mei André Liekens over bloeiende Lobi

via’s.
12 juni Thema-avond.
Kasteelhoeve Hasseltstr 256 Tilburg 20.00 uur
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Utrecht e.o.
13 apr. Lezing door Ludwig Bercht over 

Gymnocalycium.
11 mei Kasbezoek bij Kees v.d. Linden in 

Wijk bij Duurstede
8 juni Lezing Ch. Jamin over Tenerife 
Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a Utrecht 
20.00 uur

Voorne-Puttenen Rozenburg
10 apr. Lezing door Henk Krijnen over 

Mexico.
8 mei Lezing door Mevrouw Bouman over 

Lobivia's
?? jun. Kasbezoek Robert Mayer en Kweke

rij Lakerveld.
Het Trefpunt Burg. v.d. Blinklaan 5 (Vierpolders 
Gem Brielle) 19.30 uur

West-Brabant
15 apr. Lezing door Hr van de Hoeven.
20 mei Excursie “Uithofen kweker
17 juni Kasbezoek eigen leden.
café rest. “Maiktzicht” Markt 50 Etten-Leur
14.00 uur

West Friesland
heeft geen activiteiten te melden.

Ysselstreek
28 apr. Lezing door lid DKG over Mexico
26 mei Kijken in de tuin en kas van de heer 

Bourgogne
30 juni Uitzwermavond in Almelo/Goor.
Zaal Autodistribution van Rijn, Manegestraat 3 te 
Deventer om 20.00 uur

Zaanstreek
7 apr. Lezing door R. de Groot over het 

geslacht Notocactus.
12 mei Onderlinge avond met de onderwer

pen verpotten, verspenen, ongedierte 
en grond.

kantine van de sporthal De Springplank Saenre- 
damstraat 34 Assendelft 20.00 uur

Zeeland
heeft geen activiteiten te melden.

Zuid Limburg
4 apr. Praktijkavond, tevens beurs, alleen 

voor de afdeling.
2 mei Lezing door A. Beukeaers over zes 

geslachten
6 juni Lezing door van de Meutter over 

schadelijke ongewervelden in onze 
verzameling.

Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12 Schimmert 
19.30 uur

Zwolle
25 apr. Jos Vrenken over Echinocereus.
23 mei Onderlinge clubavond met o.a. op 

naam brengen van onbekende plan
ten.

Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs Prinses Mar- 
grietstraat 2 Zwolle 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Cactusvrienden Mol
4 apr “Bloemschikken’ door de dames 

Marina Mondelaers en Mit Belmans
2 mei "Houden van cactussen”(voor begin

ners) door de heren J. Mondelaers en 
J. Vermeersch

6 juni “Cuba"door W. Dams
Zaal: Volkshuis Rozenberg 115 Mol

Grusonia
14 apr. Tuinen en kwekers in Engeland door 

Paul Shirley.
29 apr. Ruilbeurs.
12 mei Feestvergadering, Blue sky - Red

Earth door Nico Uittenbroek.Om 
19.30 in het St Jozefsinstituut te 
Torhout.

9 juni Cuba en zijn cactussen door Walter 
Dams.

Zaal Don Bosco te Torhout tenzij anders is aange
geven, 20.00 uur

Leuchtenbergia
14 apr. M. Olivier over rotstuinen en vijver

aanleg.
20 mei Vergadering.
23 juni E. Piens over Flora van en in Tene- 

riffe.
Dienstencentrum Schoolstraat 44 te Schilde 20 
uur.
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EVENEMENTENKALENDER -1

De vermelding in deze kalender is beperkt tot 80 
woorden t.b.v. een afdeling en 40 woorden voor 
andere (groen) verenigingen

1995

13 -17 april
In de Zeelandhallen te Goes wordt de huishoud - 
en bloemententoonstelling EXPO FLORA gehou
den (10.000 m2). De afdeling Zeeland heeft op 
deze beurs een gedeelte van 175 M2 ter beschik
king gekregen en zorgt voor een grote planten- 
show, informatiestand, verkoopstand en een hob- 
bykas. Het geheel in mexicaanse stijl.
De openingstijden zijn op 13/14 april 14 tot 22 
uur; op 15/17 april 10/18 uur. De entree bedraagt 
ƒ 10,=, kinderen ƒ3.50
De Zeelandhallen zijn te bereiken via de A 58, 
afslag Goes, vervolgens de eerste afslag rechts 
(industrieterrein de Poel). Voor meer info belt U 
01105-2595.

22 april
Algemene ledenvergadering van Succulenta in 
de “Salentijn” Putterstraatweg 7-9, 3862 RA 
Nijketk. Zie de uitnodiging in het februarinummer 
en de agenda in dit nummer.

23 april
De afdeling Zaanstreek houdt haar cactussen- en 
vetplantenbeurs in de kantine van de sporthal “De 
Springplank". Saenredamstraat 34 te Assendelft. 
(Bereikbaar vanaf Amsterdam A8 tot het einde. 
Via N 246 naar de N203. Richting (Krommenie) 
Assendelft. Over de spoorwegovergang de Dorps
straat. 2e straat rechts is de Saenredamstraat. Voor 
tafelreservering opgeven (voor 1 april) bij 
J. Rozemeijer, tel. 02982-4260. De zaal is open 
om 9 uur, de beurs begint om 10 uur.

23 april
De afdeling Tilburg organiseert een plantenbeurs 
in de “Kasteelhoeve”, Hasseltstraat 256 te Til
burg. Aanvang 10 uur, toegangsprijs fl 1,=. De 
tafelhuur bedraagt fl 5,= per meter. Handelaren 
kunnen om 9 uur terecht.
Inlichtingen: Huub van Helderen, Cornelis de 
Vriendstraat 31, 5041 GL Tilburg. Tel. 013- 
352747.

6 mei
Cactus- en vetplantenbeursvan de afdeling 
Fryslân. Net als vorig jaar in de zalen van Tivoli 
aan de Huizemerlaan in Leeuwarden. Parkeren 
geen probleem en de weg wordt aangegeven. 
Openingstijden van 9 tot 15 uur. Als deelnemer 
kunt U natuurlijk eerder terecht,
De tafelbuur is ƒ 4 = per meter voor liefhebbers en 
ƒ7,50 voor handelaren.
Contactadres: A. Veenstra, Bernhardlaan 48a, 
9291 HP Kollum Tel,: 05114-51966.

6 en 7 mei
Beurs van de afdeling Haarlem tezamen met het 
evenement “ Natuurlijk Tuinieren” van Natuur en 
Milieu van de Stadskweektuin te Haarlem, Klever- 
laan 9. De beurs is open van 10-16 uur.
De kosten van deelname aan de beurs zijn ƒ 6,= 
per tafel (2 m.) per dag of ƒ 4,= p.m. Voor opgave 
of inlichtingen: G. Koerhuis, Weteringstraat 34 
2023 RV Haarlem tel. 023-262624 of Th. de 
Droog tel. 023-364325.
De tuin is goed per openbaar vervoer te bereiken. 
15 min. lopen vanaf station, richting Haarlem 
Noord via Frans Halsplein, Schoterweg tot aan 
kruising Kleverlaan.

20 mei
Ook dit jaar organiseert de afdeling Gouda weer 
haar jaarlijkse cactusbeurs in Zalencentrum “De 
Brug”, Dunantlaan 1 te Reeuwijk Brug. Het is een 
ruime zaal met goede parkeergelegenheid. De zaal 
is bereikbaar vanaf de A12 via de afslag Reewijk, 
vandaar zal voor bewegwijzering gezorgd worden. 
Wie via Gouda komt neemt de Bodegraafse straat
weg totaan de Raadhuisbrug en volgt dan de 
wegwijzers.
De tafelhuur bedraagt: 1 meter fl 5,=; 2 meter 
fl 10,=; 3 meter fl 17,50 en 4 meter fl 25,=. Tafel- 
reserveringen zo spoedig mogelijk bij Herman 
Busser, tel. 01820-29135.

21 mei
Leuchtenbergia organiseert van 10- 20 uur een 
tentoonstelling cactussen, vetplanten en andere 
hobby’s in de Schoolstraat 20 te Schilde - België.

21 mei 24 sept
Iedere zondagmiddag is het succulentarium van de 
afdeling Fryslân Op Vijversburg in het bos van 
Ipey geopend van 13.30 tot 17.30 uur.
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25 mei
Grote cactustentoonstelling en beurs van de afde
ling Achterhoek in en om het ENO gebouw aan 
de Woerdseweg te Groenlo (achter de Grolsch 
brouwerij). De openingstijd is van 10 tot 17 uur en 
de toegang is gratis. Info: Mw. Heijnea Kuipers- 
weg 9, 7107 BC Winterswijk. Tel. 05430-64314.

25 t/m 28 mei
Grote cactusshow in België, Wijnegem, Kasteel- 
lei 111. Geopend van 10/18 uur, toegang gratis.
De 45 jaar oude verzameling telt meer dan 30.000 
planten in 200 m2 kas en in de open lucht. Hierbij 
een tent van 400 m2 voor planten en materiaal 
verkoop Een koffiebar is aanwezig, (zie pag. 30)

3 juni
Grootse plantenmarkt in Natuurhistorisch mu
seum te Asten, Ostaderstraat 23. Opening 10 - 17 
uur. toegang ƒ 3 Naast tal van andere planten 
bieden ook. een aantal Tjechische kwekers rots
planten en dwergconiferen aan. Dialezing door 
Tjechen over rotsplanten 20.00 uur.

10 juni
Beurs van de afdeling Amsterdam in samenwer
king met de firma Ubink. (Zie adv. op pag 32)

10 juni
De afdeling Leiden organiseert een cactusbeurs in 
de Hortus te Leiden. Gelijktijdig vindt eveneens 
een bijententoonstelling plaats. De Hortus is op 
deze dag gratis toegankelijk. Voor inlichtingen 
over de huur van tafels kunt U contact opnemen 
met de secretaris van de afdeling Leiden, de heer 
T. Hoekstra, tel.: 01718-71497.

10 juni
7e Vlaamse Plantenbeurs van 10 tot 18 uur in de 
gemeentezaal te Lotenhulle, België.

11 juni
Landelijke open dag bij liefhebbers
Door de afdeling Dordrecht wordt een centrale 
tentoonstelling gehouden in het Natuur-Educatief 
Centrum, Weizigtpark te Dordrecht, open van 10

tot 16 uur. Ook deze zondagmiddag is het succu- 
lentarium van de afdeling Fryslân Op Vijversburg 
in het bos van Ipey geopend van 13.30 tot 17.30 
uur. De afdeling Haarlem houdt een centrale 
tentoonstelling in de stadskweektuin, Kleverlaan 9 
te Haarlem, open van 10 tot 16 uur. De deelne
mende individuele leden zijn vermeld in de 
rubriek open dag.

18 juni
Jaarlijkse Cactusshow en Verkoopbeurs van de 
Cactusvrienden Mol in het Gildenhuis. Beerstraat 
54 te Meerhout-België. Open van 10 - 18 uur. Inl 
Verkoopbeurs: A. Van den Broek. Vuurkruizen- 
straat 8 te Meerhout-België.

27 augustus
Cactus- en vetplantbeurs in zaal de Brug.Thor- 
beckesingel 2 te Zutphen, georganiseerd door de 
afdeling IJsselstreek. Open van 10-16 uur en de 
toegang bedraagt f 1,50.
Tafelhuur bedraagt f 5.= per meter. Vanaf de 5e 
meter f 12.50. Reserveren door storting van f 5.= 
op bankrekening 38.67.96.319 t.n.v. F.J.H. Hilge te 
Zutphen. (Tel. 05750-29610)

2 september 
Cactusmarkt van de afdeling Nijmegen in het 
Kolpinghuis.

17 september
Leuchtenbergia organiseert een internationale 
plantenbeurs in de Schoolstraat 20 te Schilde - 
België.

14 oktober
Voorlopige datum algemene ledenvergadering van 
SUCCULENTA

1996

20-21 april
Vrijhouden voor de algemene ledenvergadering 
van Succulenta, te organiseren door de afdeling 
Amsterdam.

OPEN DAGEN

Datum; Tijd; Naam;Adres;Woonplaats; Type 
verzameling

22 april; 10/16 uur; C.A. Markusse;Koos Vorrinkstraat 31;Goes; rotstuin
22 april; 10/16 uur; B. Spee;Diepeneestraat 4;Borssele; rotstuin
22 april; 10/16 uur; PM. v.d. Vrede;Braamstraat 34;Oost Souburg; rotstuin
22april; 10/16 uur; R. Wondergem;Dorpsstraat 38;Biggekerke; rotstuin
22/23 apr.; Walter Dams;Atheneumstraat 28;Leopoldsburg-België; gemengd
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OPEN DAGEN VERVOLG
29 apr/14 mei; ; J. Mondelaers;Kattestraat 16;Avert>ode-België; gemengd
6/7 mei; 10-19 uur; K. Borghs;Achterlee 90;Lichtaart-België; epiphyllums
6/7 mei; ; Louis Bosman;Middenlaan 10;Heppen-België; gemengd
6/7 mei   ; E. van Gompel;V. Opstal Langedreef 40;Avert>ode, België gemengd
7 mei 9/20 uur M. Desender-Bruneel;C.Bart>ierlaan 9;Loppum,België gemengd
12/13 mei; 10/19 uur; J. Pceters;Kapelweg 88;Turnhout, België gemengd
12/13 mei; 10/19 uur; G. Bayens;Sperwerstraat 11; Tumhout-België; gemengd
12/13 mei; 10/19 uur; P. Verachter; Riststraat 16; Tumhout-België; cactussen
12/13 mei; 10/19 uur; F. Cuypers, Fonteinstraat 18; Tumhout-België; gemengd
12/13 mei; 10/19 uur; L. van Tulden;Meibloemstraat 10; Tumhout-België; cactussen
13 mei; 10/16 uur; H.M. v.d. Linde;Prunusstraat 55;’s Gravenpolder, onbekend
13 mei; 10/16 uur; C.A. Matkusse;Koos Vorrinkstraat 31;Goes; onbekend
13 mei; 10/16 uur; J. de Jonge;Scheldestraat 95;Goes; onbekend
13 mei; 10/16 uur; H. Weezepoel;Scheldestraat 97;Goes; onbekend
13 mei; 10/16 uur; B. Spee;Diepeneestraat 4;Borssele; onbekend
13 mei; 10/16 uur; P.M. v.d. Vrcde;Braamstraat 34;Oost Souburg; onbekend
13 mei; 10/16 uur; D. Antheunisse;Marnixplein 17;West Souburg; onbekend
13 mei; 10/16 uur; J. Mesu;Nagtegaalstraat 12;Middelburg; onbekend
13 mei; 10/16 uur; T de Rijke;Noordweg 444;Middelburg; onbekend
13 mei; 10/16 uur; R. Wondergem;Dorpsstraat 38;Biggekerke; onbekend
13 mei; 10/16 uur; B. de Nooijer;Boudcwijnskerke 15;Zoutelande; onbekend
14 mei; 10/17 uur; Mw W. van Brussel. Komkommerstraat 56;Someren gemengd
14 mei 10/17 uur; H. Knapen, Kortestraat 1; Asten gemengd
20/21 mei; 9-17 uur; C. Tuijn;Genieweg 11;Assendelft; gemengd
23/28 mei; 10-18 uur; Yvonne Reynders;D'Eike 17;Halle-Zoersel. België; gemengd
23/28 mei; 10-18 uur; J en R. van Geyte;Berkemei 3;Halle-Zoersel, België; gemengd
27 mei; 10-18 uur; A. Houthoofd;Puitstraat 6;Moorslede. België; gemengd
27 mei; 10-18 uur; J. Callebert;Tijl Uilenspiegclstraat ll;Oostkamp, België; gemengd
27 mei; 10-18 uur; R. Bruneel;Batavialaan 69;Roeselare, België; gemengd
4 juni; 10/17 uur J. Slabbers;Molenweg 5; Herten vetplanten
4 juni 10/17.uur J.v/d Sterren;Industriestraat 70;Reuver gemengd
OPEN DAG BIJ LIEFHEBBERS, zie ook evenementenkalender.
11 juni; 10-16 uur; H. Viscaal;De Zonnenberg 8;Ruurlo; gemengd
11 juni; 10-16 uur, Mevr. C. Bouman-van Egmond;Cliffordweg 12;

Waverveen; Lobivia
11 juni; 10-16 uur; Mevr. J. v.d.Ven-v.Gerwen;St. Jansstraat 51;Veldhoven; gemengd
11 juni; 10-16 uur; M. de Roos;Suikerbakker 26;Veldhoven; gemengd
11 juni; 10-16 uur, A.Keizer;Westeind 96;Zuidbroek; gemengd
11 juni; 10-16 uur; Hr Swen;Stolphoeve 18;Zwaag; gemengd
11 juni; 10-16 uur; W. Bosma;Reuzenpandasingel 108;Heerhugowaard; gemengd
24/25 juni; J. Verhaegen;Schoolstraat 26;Turnhout-België; gemengd
24/25 juni; M. Huygaerts;Stwg op Oosthoven 39;Turnhout-België; gemengd
24/25 juni; A. Lennaerts; Leiseinde 46;Tumhout(Zevendonk)-België; cactussen
25 juni; 10/17 uur P. Berkhout;HoogeJ. van Rooy;Wolfsberg 29;Asten gemengd
25 juni 10/17 uur J. van Rooy;Wolfsberg 29; Asten gemengd
2 juli 10/17 uur A. Dorssers;Snelkensstraat 28a;Sevenum gemengd
2 juli; 10/17 uur; J. Metselaars;Koetsiersweg 20;Helden; gemengd
9 juli; 10/17 uur; P. Verstappc;Bosscherven 46;Horn; gemengd
23 juli; 10/17 uur; A. Parent; Kloosterstraat l;Deurne gemengd
23 juli 10/17 uur; H. Rooymans;Dintel 40;Deume; gemengd
13 augustus; 10/17 uur; G. Linssen;Jacob Catsstraat 61;Blerick; gemengd
13 augustus; 10/17 uur; J. Schraets;Geuldersedijk 2;Arcen; gemengd
14/15 aug.; J. Mondelacrs;Kattestraat 16;Avetbodc-Bclgië; gemengd
20 augustus 10/17 uur; T. Gommans;St.Jozeflaan 8;Smakt-Venray gemengd
20 augustus 10/17 uur; T. Nabben;Laarweg 7;Sevenum; gemengd
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DIVERSEN

DISCOCACTUS
De studieclub DISCOCACTUS deelt mee, dat een 
derde serie van de door haar verzorgde uitgave is 
verschenen. Deze serie bevat een overzicht van 15 
Discocactussen, met illustraties, lijst van veldnum- 
mers en literatuurgegevens. Voor nadere inlichtin
gen kunt U zich wenden tot J. Hovens, Studieclub 
Discocactus, p/a Talingstraat 6, 2406 EL Alphen 
aan de Rijn.

FRICIANA Nr. 57.
Van de serie Friciana is eind 1994 nummer 57 
verschenen. Het omvat een volledige Bibliografie 
van alle tot op heden in Tsjechoslowakije, 
Tsjechië en Slowakije verschenen tijdschriften, 
periodieken etc. Een uitgebreide Engelse en Duitse 
samenvatting wordt gegeven. De prijs is f 8,= 
(inclusief portokosten) en is te bestellen door 
storting van dit bedrag op Postbankrekening 
1326848 t.n.v. L. Bercht, Eek en Wiel.

INHOUDSOPGAVE SUCCULENTA
De Heer C. Bakelaar heeft een diskette met de 
inhoud van Succulenta vanaf 1947. De bestanden 
zijn vervaardigd met Dbase4. Eveneens staan alle 
litho's op deze diskette, op jaaren op naam. 
Tegen een vergoeding van f 10 (incl. porto en 
verzendkosten) is deze diskette voor 
geïnteresseerden beschikbaar. U kunt contact 
opnemen met de Heer C. Bakelaar, Piet Heyn- 
straat 4, 3333 TN Zwijndrecht. Tel.: 078-129012.

SAMENWERKING BOEKENBEURS EN LAN
DELIJKE BIBLIOTHEEK.
Op een onlangs gehouden vergadering van het 
hoofdbestuur is besloten tot een nauwere samen
werking tussen de Landelijke Bibliotheek en de 
Boekenbeurs. Gebleken is dat een behoorlijk 
aantal boeken en tijdschriften in de Bibliotheek in 
slechte staat zijn. Dit komt met name door het 
kopiëren. Daarnaast zijn nog al wat jaargangen 
van tijdschriften incompleet. Het aantal schenkin
gen aan de landelijke bibliotheek is in de jaren na 
de oorlog sterk terug gelopen. Besloten is datvoor 
de boeken en tijdschriften die via de boekenbeurs 
worden aangeboden de L.bibliotheek vanaf heden 
de le keus heeft. Kwalitatief slechte exemplaren 
uit de Bib. worden omgeruild tegen betere exem
plaren uit de Boekenbeurs. De overige boeken en 
tijdschriften worden op de jaarvergaderingen 
aangeboden.
De bibliotheek is vooral op zoek naar gave exem
plaren van de eerste jaren uit het bestaan van 
Succulenta.

ÉÉNMALIGE STEUNACTIE

AANBIEDING VOOR VERKOOP OP BEURZEN 
EN TENTOONSTELLINGEN
PAKKETJES, BEVATTENDE 6 CORRESPON- 
TIEKAARTEN VOORZIEN VAN FRAAIE 
FOTO'S VOOR DE SPECIALE PRUS VAN 
(afgehaald) F 2.50 PER STUK. (MINIMALE 
AFNAME 50 STUKS, adviesprijs f 8,=)

VERKRIJGBAAR BU DE INSTELLING
BOEKVERKOOPEN
VERENIGINGSARTIKELEN:
Bel voor bestellingen Mevr. E. van Die - van 
Wijnen, 08388 - 3579.

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

We hebben weer volop nieuwe planten voor U klaar staan in een groot assortiment, w.o. 
vele zeldzaamheden en tevens hebben wij weer Open Dagen op Tweede Paasdag en 

Hemelvaartsdag.

Tweede Paasdag geopend van 9-5 uur en Hemelvaartsdag van 12-5 uur.
Zaterdag’s zijn wij geopend van 8-5 uur en doordeweeks uitsluitend op afspraak.
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VRAAG
EN

AANBOD
Opgaven voor nr 3/95 moeten voor 20 april 1995 
worden opgestuurd aan Mevr. J.M. Smit-Reesink. 
Pr. Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne- 
kom. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Ik zoek zaden van Euphorbia bupleurifolia. Zoek 
stek of plantjes van Haworthia correcta, altilinea, 
bruynsii. Te koop “Alles über Kakteen” Dieter 
Heibel. (Nieuw! 700 Bfr.) Couvreur Mario, Do- 
denhofenlaan 1-A, 8620 Nieuwpoort, België.
Te koop, 16 jaargangen van Succulenta in onge
schonden staat en compleet. 1976 t/m 1991. F 
110,-. H.Haans, Eilenbergstraat 229, 5011 EA 
Tilburg. Tel 013-550327.
Mijn boek 'Cactussen en Vetplanten, mijn 
hobby” ligt ter inzage op zondag 7 mei 1995 
vanaf 9 uur tot 20 uur bij Desender-Bruneel. 
C.Barbierlaan 9, 8210 Loppem, België.
Af te halen Euphorbia Triangularis, 2,5 m hoog en 
0,5 m drsn. Hr. Dansen. Goudriaanstraat 52, 
Zwaanshoek.
Te koop: teakhouten muurkasje met schuifdeuren. 
L.b.h. 232 x 101 x 180 cm. Incl. tablet, autom./ 
raamuitzetter. elect.verw. en isolatiepanelen.
F 350,-. Tel. 02207-17618 (na 18.00 uur). 
Gevraagd: In mijn boek "Vetplanten" van 
A.J.v.Laren (Uitg. Verkade Fabrieken n.v. Zaan
dam) ontbreekt prent blz. 30 (Glottiphyllum 
Linguiforme). Wie kan deze prent uit een onvolle
dig boek missen? Tegen vergoeding. Daemen 
Tony, Rubensheide 105, 2950 Kapellen, België. 
Tel. 3-664.90.40.

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

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 Bradlcya voor de 
serieuze verzamelaar en liefhebber van succulenta 
planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
IndeE.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. MembershipSecretary

MrP. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor,
Pleet, 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

Gedocumenteerde AGAVACEAE zaden te koop 
(Agave gentryi, A.guadalajarana, A.horrida ssp perotensis, 

A mitis, A.obscura, A. pachycentra, A parrasana;
Manfreda; Yucca).

Gratis lijst verkrijgbaar bij: Bernd ULLRICH 
Giessenerstrasse 110, D-35415 POHLHEIM Duitsland.
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EXOTICA
Botanische Rariteiten 

verkoop en groothandel

De grootste keuze aan Caudiciformenter wereld

ALOË descoingsii v. angustina TYP LOCALITY DM 7,-
fragilisTYP LOCALITY DM 18,- 
sereti Specks 512 CAMEROUN DM 18,- 
suzannae MADAGASCAR DM 28,-

BRACHYSTELMA 20 verschillende species a DM 9,-
B. constrictum Specks 549 NIGERIA DM 28,-

EUPHORBIA argillicola RSA DM 24,-
cap-manambatoensis MADAGASCAR DM 9,- 
breviramaTYP LOCALITY DM 15,- 
bupleurifolia RSA DM 9,-/15,- 
elliotii MADAGASCAR DM 32,- 
gottlebei MADAGASCAR DM 12,- 
gymnocalycioides DM 75,-/98,- (zaailingen) 
inornata TYP LOCALITY 15,- 
piscidermis DM 75,- (geënt)
sapini Specks 525 CAMEROUN DM 75,- 
silenifolia RSADM 9,-
sp.nov. Specks 592 LUKOSE RIVER DM 15,- 
tardieuana MADAGASCAR DM 9,- 
unispina Specks 547 NIGERIA DM 24,-

PACHYPODIUM sp.nov. aff ambongense/lameri DM 38,- 
rosulatum v. albiflora MONTIBITY DM 38,- 
sp.nov. aff. albiflora MANACCAYA DM 48,-

WIJ VERKOPEN GEEN CACTUSSEN EN GEEN ZADEN

gratis lijst op aanvraag

Marita & Ernst Specks, Am Kloster 8, D41812 Erkelenz-Golkrath, 
Duitsland Tel: 02431-73956 Fax 02431-4495
Openingstijden: Maart - September op zaterdag van 9-2 uur.
Andere tijden alleen op afspraakl
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NAGEKOMEN BERICHTEN

Cactussen en Vetplanten
Onze jaarlijkse Grotecactusshow gaat door op 25 - 
26 - 27 en 28 mei aanstaande op het adres Kas- 
teellei 111 te 2110 Wijnegem (bij Antwerpen), de 
openingsuren zijn van 10 tot 18 uur en de inkom 
is gratis. Deze verzameling is opgebouwd op 45 
jaar en bevat meer dan 30.000 cactussen en vet
planten. De planten staan gedeeltelijk in serren 
(200m2) en openlucht. De openlucht aanplanting 
bevat vele honderden planten en staan buiten van 
half mei tot einde september. De vereniging 
plaatst daarbij een tent van 400 m2 met een grote 
planten- en materiaal verkoop. Ook een koffiebar 
is aanwezig. Meer informatie op het nummer 
(0)3.353.72.58

Vraag en aanbod
aangeboden: Collectie catussen en andere succu
lenten op postzegels en F.D.C.'s in insteekalbum, 
f 150,=; F.A.P. van Tricht, Bachstraat 3, Boxtel; 
tel. 04116-84250

BOEKENBEURS

TE KOOP GEVRAAGD: 
tweedehands boeken en tijdschriften over 
succulenten.
De eerste keuze van de boeken is voor de 
landelijke Bibliotheek, de rest wordt op de 
jaarvergaderingen aangeboden.
Aanbiedingen aan W.AIsemgeest, 
Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort. 
Tel. 03484-71083.

PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKEN
VERKOOP EN VERENIGINGSARTIKE
LEN.

Propagandamateriaal kan, tegen 
portovergoedjng, 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.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en 
andere succulenten, prijsfl 10,-/Bfrs 200.
-Discoboek Buining (duitse- en engelse 
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) 
- 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 postbankrekening 
000-11-41-809-22 t.n.v. Succulenta te 
Santpoort.

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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DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE:Albescens, attenuata, bovicornuta, bracteosa, crysantha, colorata, 
deserti, ferdinandi-regis, filifera, franzosinii, gigantensis, ghiesbreghtii (een 
prachtige groene variëteit), goldmanniana, kerchovei, lophantha, macroa- 
cantha, mitis, ornata, multifilifera, neomexicana, palmeri, parrasana, parryi, 
parviflora, schotti, sp. “Isla Ventana”, sp. “Choixsin” (zeldzame blauw-grijze 
variëteit), stricta, toeniata, toumeyana (ook var. “Bella”, utahiensis (4 
variëteiten), potatorum-verschaffeltii en victoria-reginae.

Deze mooie gezonde planten zijn 2-7 jaar oud en geprijsd vanaf f 3,50 per 
stuk. Verder vindt U bij ons nog 350 andere soorten succulenten, vanaf f2,- 
per stuk.

De kwekerij is iedere vrijdag en zaterdag tot 5 uur open. 
Tel. (‘s avonds) 05980-93253.

CACTUSKWEKERIJ GELING
Noorderstraat 274, 9611 AS Sappemeer

Vetplantenkwekerij 
Uwe Beyer

Dorfstrasse 10 D-56729 Nettehoefe Duitsland 
Tel. 02655/3614

Mijn actuele speciale aanbiedingen:

1) 100 verschillende door mij uitgezóchte
Lithops met Colenummerof
vindplaatsaanduiding voor 50 DM + 
porto (eenjarige zaailingen)

2) 50 verschillende door mij uitgezóchte
Conophytums (2-jrigezaailingen) voor
50 DM + porto

3) 50 verschillende door mij uitgezóchte
andere Mesembs (1-2 jarige 
zaailingen) voor 80 DM + porto.

Vraag ook eens mijn gratis lijst aan!

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

FED UP?
Buying seeds that don't germinate 

Then Try us and ensure satisfaction, 
because we only supply seed that is harves- 
ted this season. Send for a free list available 

now, you will not be disappointed, we 
guarantee it!

CACTUS HEAVEN 
17/18 St Anne's Junction 
Mosta, MALTA MST 08
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OPEN DAG

ZATERDAG 10 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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PYRRHOCACTUS PILISPINUS
Henk Krijnen

In 1982 kocht ik deze plant op een ruil
beurs in Zutphen en sindsdien bloeit de 
plant ieder voorjaar bij mij met mooie 
witte bloemen. In die 13 jaar is de plant 
maar heel langzaam gegroeid en veel 
groter dan 5 cm in doorsnede zal hij wel 
niet worden. Aan de zijkant is een spruit 
ontstaan, maar ook die groeit zeer lang
zaam. Voor wie niet over veel ruimte in 
zijn kas beschikt, zijn de Chileense cactus
sen zeer geschikt. Het plantelichaam is 
olijfgroen, in de zon verkleurt de plant en 
wordt lichtbruin, de kop is iets verzonken. 
De plant heeft een stevige penwortel. De 
ribben zijn iets gedraaid en zij bestaan uit 
dicht op elkaar zittende knobbels, die vlak 
en breed zijn, naar onderen kinachtig en 
uitgerekt, de areolen bootvormig op de 
platte bovenkant van de knobbels, iets 
verzonken, ca. 3 mm lang en 2 mm breed. 
Pilispinus betekent: haarvormige doorns. 
De areolen zijn dan ook voorzien van 
bruine tot zwarte haarachtige doorns, tot 3 
cm lang, naar boven gericht en in elkaar 
gedraaid. De bloemen zijn wit, staan dicht 
bij de top, 2,5 tot 3 cm lang en breed; ze 
zijn geurloos.
De soort is door Ritter in 1954 gevonden 
bij Barquitos, provinvie Atacama, Noord 
Chili. Omdat de plant niet van een rijke 
bedoorning is voorzien, moet men wel 
oppassen voor verbranden. In de hete 
zomer van 1994 heb ik dergelijke planten 
tijdelijk op een iets beschaduwde plek in 
mijn kas gezet.

Literatuur:
F. Ritter, Kakteen in Südamerika, band 3.

Pyrrhocactus pilispinus spec. nova. Succulenta 
(1962) No. 4: 42

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn.

Opmerking redactie:
In de literatuur is voortdurend gestoeid met 
de indeling van planten uit de geslachten 
Pyrrhocactus, Neochilenia en Neoporteria. 
Ook Pyrrhocactus pilispinus heeft deze 
ombenoemingen ondergaan. De laatste 
ombenoeming geschiedde door Fred Kat- 
termann; bij hem heet de plant nu Eriosyce 
taltalensis ssp. pilispina (Ritter) Katter- 
mann.

Pyrrhocactus pilispinus 
Foto van de schrijver
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HET GESLACHT THELOCACTUS
Britton & Rose
2. DE VORMEN VAN THELOCACTUS LEUCACANTHUS

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

Na in de vorige aflevering het ge

slacht Thelocactus te hebben inge

leid, beginnen de auteurs nu met het 

bespreken van de soorten.

We zullen eerst aandacht schenken aan de 
verwantschapsgroep rond Thelocactus 
leucacanthus, de meest zuidelijk voorko
mende soort. De ook tot deze groep beho
rende Thelocactus hastifer, komt in een 
volgende aflevering aan de beurt. 
De soort T. leucacanthus bestaat volgens 
de huidige opvatting uit een groot aantal 
vormen, die aanvankelijk als aparte soorten 
of variëteiten zijn beschreven. Al deze 
vormen, die hieronder met hun oorspronke
lijke namen zullen worden besproken, zijn 
in 1987 door Anderson bij T. leucacanthus 
gevoegd. Hij onderscheidt zelfs geen 
variëteiten. De T. leucacanthus-vormen en 
T. hastifer zijn op grond van de grote 
overeenkomst in zaadstruktuur waarschijn
lijk nauw met elkaar verwant. De testa

Fig. 2.1. Zaad van Thelo
cactus leucacanthus 
(Köhres, 1984). Netstruk- 
tuur van de testa en apart 
gelegen micropyle (rechts 
onder) duidelijk zichtbaar.
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bestaat uit platte cellen en heeft een duide
lijk netstruktuur doordat de dwarswanden 
van de cellen als opstaande richels te zien 
zijn. In het basale deel van het zaad is deze 
celstructuur verdwenen; daar zijn de cellen 
volkomen glad. De micropyle bevindt zich 
buiten het hilum aan de rugzijde van het 
zaad, hetgeen duidelijk te zien is in Fig.
2.1 (zie ook de foto’s afgedrukt bij deel 1). 
Deze kenmerken kunnen als primitief 
beschouwd worden, zodat we kunnen 
aannemen dat deze soorten tot de oudste 
Thelocactussen behoren. De zuidelijke 
ligging van de groeiplaatsen (in de staten 
Queretaro en Hidalgo) ondersteunt deze 
veronderstelling.

A. Thelocactus leucacanthus
De beschrijving van deze soort uit het 
standaardwerk van Britton & Rose luidt als 
volgt:
Plant kort-cylindrisch, 10-15 cm lang, later 
van onderen en aan de zijden sterk sprui
tend en daardoor groepen vormend. Ribben 
8-13, vaak in spiralen, door insnoeringen 
in tepels verdeeld; de ribben blijven echter 
duidelijk herkenbaar.
Randdoorns 7-20, eerst lichtgeel, in ouder
dom grijs, spreidend of teruggebogen, van 
ongelijke lengte, waaronder ook doorns die 
wat ringvormig geribbeld zijn. Midden- 
doorns 0-1, eerst zwartachtig, in ouderdom 
grijs, van verschillende lengte, duidelijk 
afstaand, tamelijk sterk.
Bloemen geel, 5 cm lang. Petalen lancet

vormig, talrijk, toegespitst. Ovarium en 
bloembuis met brede, dakpansgewijs 
staande schubben bezet. Herkomst Mexico 
(Hidalgo, bij Zimapan en Ixmiquilpan). 
Deze Thelocactus geldt bij veel liefhebbers 
als minder interessant dan de meeste 
andere Thelocactussen, wellicht omdat de 
bedoorning niet al te spectaculair is. Indien 
men oppervlakkig het plantenlichaam 
bekijkt, zou deze soort kunnen doorgaan

voor een dikke groene Echinocereus. 
Deze soort behoort tot een reeds lang 
bekende groep planten; de eerste beschrij
ving stamt uit 1837 van Pfeiffer. Oude 
beschrijvingen zijn meestal zeer summier, 
met als gevolg dat deze vaak voor allerlei 
uitleg vatbaar zijn. Ook het typemateriaal 
is meestal niet meer aanwezig zodat in 
plaats van de planten zelf, hun afbeeldin
gen als (lecto)type moesten worden aange
duid. Er volgden, mede omdat de soort erg 
variabel is, in de loop van de tijd dan ook 
verschillende nieuwe namen.

B. Thelocactus porrectus en Thelo
cactus subporrectus
In 1838 beschreef Lemaire twee Echino- 
cactussen, namelijk E. porrectus en E. 
subporrectus.
E. subporrectus Lem., evenals de onbe
kende naam E. theloides S.D., waren geen 
lang leven beschoren en worden gezien als 
vormen van T. leucacanthus.
E. porrectus Lem. vinden we later wel 
terug bij Backeberg als Thelocactus por
rectus (Lem.) Knuth. Backeberg voegt aan 
zijn beschrijving overigens toe dat volgens 
Britton & Rose deze soort binnen de 
variatiebreedte van T. leucacanthus valt. 
Daartoe hadden Britton & Rose de 
beschrijving van T. leucacantus zodanig 
uitgebreid dat ook T. porrectus aan de 
beschrijving van T. leucacanthus voldeed. 
Overigens hebben de planten die afgebeeld 
worden in het standaardwerk van Britton & 
Rose onder de naam T. porrectus een zeer 
sterk ontwikkelde middendoorn.
Waarom wel T. leucacanthus var. porrec
tus als aparte vorm door Backeberg ge
handhaafd werd (een vorm met één sterke 
lange middendoorn) en andere vormen 
onbesproken bleven, is ons onduidelijk. Dit 
betekende dat vooralsnog geen duidelijk 
beeld bestond omtrent de variabiliteit van 
T. leucacanthus.
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Een opmerkelijke vorm in deze groep 
zagen wij in 1988 in Steinenbronn, Duits
land in de verzameling van R. Haas. Deze 
plant had maar liefst 4 sterk ontwikkelde 
middendoorns.
Afsluitend kunnen we nog toevoegen dat in 
de eerste beschrijving van de variëteit 
porrectus gesproken wordt over koper
kleurige bloemen. Dit was mogelijk be
doeld als onderscheid met de geelbloeiende 
T. leucacanthus. Bij het verbloeien van de 
gele leucacanthus-bloemen worden deze 
echter ook koperkleurig.

In het werk van Pfeiffer uit de vorige eeuw staat deze 
tekening in kleur met een gele bloem met bijschrift "Echi- 
nocactus leucacanthus". Backeberg vermeldt in zijn werk 
afb. 2651 bij een zelfde tekening: "Pfeiffers Darstellung 
von T. ehrenbergii”, wat dus T. leucacanthus moet zijn. T. 
ehrenberg afb. 2652 van Backeberg is T.leucacanthus var. 
schmollii forma krainzianus

Geconcludeerd kan worden dat de bedoor- 
ning van T. leucacanthus zeer variabel is. 
Daarom is het onjuist om enkele planten 
met een afwijkende bedoorning, zoals T. 
porrectus en T. subporrectus, als apart 
taxon op te vatten.

C. Thelocactus ehrenbergii
In 1838 beschreef Pfeiffer een plant als 
Echinocactus ehrenbergii. In het voor
woord werd vermeld dat de planten afkom
stig waren uit Mineral del Monte, Hidalgo. 
Dit zou dan de meest zuid-oostenlijke 
groeiplaats zijn van alle Thelocactussen. 
De bloemkleur bleef onbesproken. De 
beschrijving in de originele Latijnse dia
gnose is als volgt:
Lichaam ongeveer bolvormig, vuilgroen, 
aan de basis spruitend. Schedel nauwelijks 
verdiept, met wol bedekt, met scherpe 
diepe insnijdingen. De 13 ribben lopen 
schuin omhoog; rond de areolen buigen ze 
uit tot dikke knobbels die tepelvormig 
verdikt zijn.
Schumann (1898) merkt op dat de ribben 
van T. leucacanthus en T. ehrenbergii 
verschillend zijn. Hij zegt daarover in zijn 
beschrijving van T. ehrenbergii: “de 
tuberkels worden door smalle en lage 
verbindingsstukken verbonden; deze zijn 1 
cm hoog, zijdelings wat samengedrukt.” 
Het is merkwaardig dat hij in de sleutel en 
in de latijnse diagnose over een gele 
bloemkleur spreekt maar in zijn beschrij
ving van deze plant de bloemkleur roze tot 
wit noemt.
Als verspreidingsgebied geeft Schumann 
“Mexico, in de dalen van Ixmiquilpan aan 
de Cardonal’ ’ op. Dit is een stuk verder 
Noord-Westelijk dan Minaral del Monte 
maar nog steeds in de staat Hidalgo. 
Daarmee valt het verspreidingsgebied van 
T. ehrenbergii binnen dat van T. leuca
canthus.
De door Schumann beschreven plant is op
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grond van de door hem genoemde verschil
len in bloemkleur en ribbenbouw vermoe
delijk niet de “echte” T. ehrenbergii van 
Pfeiffer. Wij denken dat Schumann een 
plant beschreef die later als T. krainzianus 
bekend werd (zie paragraaf E). Hetzelfde 
geldt voor de planten die door Schelle 
(1926) voor T. ehrenbergii werden aange
zien. Ook in die publicatie wordt gespro
ken over ribben met tussenstukjes.
Britton & Rose maakten het er in 1923 niet 
duidelijker op, maar neigden ertoe T. 
ehrenbergii onder te brengen bij T. leuca
canthus.
Backeberg (1961) behoudt T. ehrenbergii 
als zelfstandige soort maar maakt gewag 
van de nauwe verwantschap met T. 
leucacanthus. Hij publiceert een tekening 
van T. ehrenbergii (afb. 2651) in zwart wit 
die afkomstig is van de originele publicatie 
door Pfeiffer. Daarin wordt diezelfde 
tekening echter ondertiteld met de naam 
Echinocactus leucacanthus. Bovendien is 
die tekening ingekleurd; de bloemkleur 
daarin is geel. Backeberg geeft voor de 
bloemkleur licht-roze tot vleesrood op, wat 
dus niet klopt met de originele tekening 
van Pfeiffer. Nu hebben wij helaas de 
originele en inmiddels antieke tekening 
nog steeds niet gezien, maar de gegevens 
uit betrouwbare bron vernomen.
Backeberg (1961) afb.2652 T. ehrenbergii 
is een kleurenafbeelding die ook in zijn 
boek Wunderwelt Kakteen is gepubliceerd 
(afb. 165). Deze laatste afbeelding is nog 
wat duidelijker en hierbij zijn ook goed de 
al besproken “bruggetjes c.q. verbin- 
dingstukjes” tussen de tepels te zien. Deze 
plant is dus de “nieuwe” forma krainzia
nus (zie paragraaf E).
Als we de beschrijvingen van Pfeiffer, 
Schumann, Schelle en Backeberg met 
elkaar vergelijken, valt op dat de bloem
kleur onduidelijk is. We hopen deze ver
warring nu uit de wereld te hebben gehol-

Thelocactus leucacanthus var. schmollii

pen. De echte T. ehrenbergii (sensu Pfeif
fer) heeft dus gele bloemen en ribben 
zonder tussenstukjes.
Met boven vermeld speurwerk komen wij 
tot de conclusie dat T. ehrenbergii binnen 
de variatiebreedte valt van T. leucacanthus, 
waardoor het dus beter is de naam T. 
ehrenbergii te laten vervallen.

D. Thelocactus leucacanthus var. 
schmollii en var. sanchezmejoradai 
Werdermann heeft in 1939 in de T. leuca- 
canthus-groep een plant met karmijn- 
violette bloemen als T. leucacanthus var. 
schmollii beschreven. Deze planten kan 
men in onze verzamelingen voldoende 
aantreffen. Zij zijn goed te herkennen aan 
de lichte geel-groene kleur van het planten- 
lichaam, de aanliggende gele bedoorning, 
maar het meest opvallend is inderdaad de 
bloemkleur, donker paarsrood en, wat zeer 
apart is voor een Thelocactus, effen ge
kleurd.
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De natuurlijke vindplaats van deze plant 
ligt iets noordelijker dan die van T. leuca
canthus en passeert de grens met de staat 
Queretaro (zie plattegrond). Onduidelijk is 
of de variëteit schmollii in de natuur 
gescheiden van de “gewone” leucacanthus 
voorkomt. Overgangsvormen tussen beide 
zijn tot dusver niet bekend. Var. schmollii 
is in ieder geval in onze verzamelingen 
goed te onderscheiden, zodat wat ons 
betreft deze variëteit mag worden gehand
haafd.
J. Meyrán beschreef in 1958 nog een 
variëteit van T. leucacanthus, nl. de var. 
sanchezmejoradai. Het schijnt dat deze 
auteur ten tijde van zijn beschrijving de 
var. schmollii niet kende. De beschrijvin
gen van beide variëteiten zijn identiek (op 
enkele bloemkenmerken na), zodat var. 
sanchezmejoradai als een synoniem van 
var. schmollii moet worden beschouwd.

E. Thelocactus krainzianus
Een plant die naar onze inzichten ook in de 
groep van T. leucacanthus thuis hoort, is T. 
krainzianus, door Oehme in 1940 beschre
ven. De typeplant komt uit een importzen- 
ding onder de naam T. tulensis. Een vind
plaats wordt niet genoemd. Beschreven 
wordt een 8-ribbige plant met grote, glan
zende, licht-violette bloemen. De bloem

blaadjes hebben een donkere middenstreep. 
Onze speciale aandacht gaat uit naar de 
bouw van de ribben. Oehme zegt hierover: 
“Ribben 8, met spiraalsgewijs verlopende, 
iets gestutte, 2 tot 3 cm lange tepels, deze 
laatste kegelrond, aan de basis met duide
lijk zichtbare, naar voren gerichte tuber
kels, die tijdens de rusttijd van de plant 
inschrompelen waarbij 2 plooien ont
staan.”
Als men de afbeeldingen die de nieuwbe- 
schrijving illustreren bestudeert, is er niet 
veel verbeeldingskracht voor nodig om 
hierin de “lage bruggetjes” te zien waar
van sprake is in de beschrijvingen van T. 
ehrenbergii door Schumann en Schelle. 
Deze beide auteurs beschreven dus ver
moedelijk T. krainzianus en niet T. ehren
bergii.
Ook T. matudae wordt vaak in verband 
gebracht met T. krainzianus. Alfred Lau 
was dan ook van mening dat mogelijk een 
nieuwe door hem in het Rayones-dal 
gevonden Thelocactus de mysterieuze T. 
krainzianus kon zijn. Echter, deze nieuwe 
vondst spruit niet, in tegenstelling tot de 
beschrijving van T. krainzianus. De nieuwe 
Lau-plant is dan ook later als aparte soort 
beschreven, nl. T. matudae.
In K.u.a.S. 1986 schrijft R. Haas over een 
mooi bloeiende Thelocactus, gevonden
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zuidelijk van Matehuala, San Luis Potosi. 
In dit artikeltje wordt uitgebreid gesproken 
over de tussenstukjes tussen de tuberkels 
van één rib.
Dit artikel krijgt een vervolg in K.u.a.S. 
1991 waarin Helmut Nagl verslag doet van 
het feit dat hij n.a.v. het artikel van R. 
Haas op zoek is gegaan naar deze planten. 
Op de opgegeven vindplaats kon hij ze niet 
vinden maar bij Pena Miller, Queretaro 
vond hij planten die leken op wat hij zocht. 
Hij komt tot de slotsom dat deze planten 
zeer nauw verwant zijn met T. leucacan
thus var. schmollii. De planten komen 
tevens overeen met T. krainzianus. Hij 
heeft daarom deze vorm, die afwijkt door 
de “bruggetjes” tussen de tuberkels, als 
een forma van de eerder genoemde 
variëteit beschreven, nl. T. leucacanthus 
var. schmollii forma krainzianus Nagl. 
Terecht stelt hij dat deze vormengroep 
niets te maken heeft T. tulensis. Deze 
onderscheidt zich door de zaadvorm en de 
bloemkleur. Hij stelt ook verder dat deze 
planten niets met T. ehrenbergii te maken 
hebben.
De omvangrijke Thelocactus-collectie van 
de Heer Rubingh bevindt zich nu in de 
hortus van de VU in Amsterdam. Een 
aantal planten daarvan kunnen in deze 
groep geplaatst worden. Ook deze planten 
vormen pollen, hebben grote roze bloemen 
en tussen de tuberkels zijn de “brugge
tjes’ ’ te vinden. Deze planten zijn echter 
gevonden bij Higuerillas, Queretaro, dit is 
zo’n 15 km ten zuiden van Peña Miller. De 
merkwaardige ribbouw is dus bepaald geen 
zeldzame afwijking of iets dergelijks, maar 
een kenmerk met een redelijke versprei
ding.
Uit het bovenstaande kan men opmaken 
dat de besproken planten een eigen taxon 
toebehoren op basis van de combinatie van 
de volgende eigenschappen: 
- zodevormende groeiwijze

- variabele bedoorning 
- grote roze bloemen 
- "bruggetjes” tussen de tuberkels

Gezien de meerdere vindplaatsen kan dit 
geen forma zijn. Indien deze planten niet 
met andere T.leucacanthus-vormen door 
elkaar groeien, lijkt een var. krainzianus 
onder T. leucacanthus alleszins verdedig
baar. Het lijkt er inderdaad op dat deze 
planten gescheiden van T. leucacanthus in 
een noordelijker gebied voorkomen. 
Resumerend kunnen we stellen dat er 
sprake is van drie vormen van Thelocactus 
leucacanthus. De meest zuidelijk in de 
staat Hidalgo groeiende vorm met gele 
bloemen is Thelocactus leucacanthus var. 
leucacanthus. T. ehrenbergii is hiervan een 
synoniem.
De wat noordelijker in de staat Queretaro 
bij Vizzaron de Montes en Cerro Prieto

Thelocactus leucacanthus var. schmollii forma krainzianus
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Thelocactus leucacanthus 
vormt in de natuur groe
pen tot wel één meter in 
diameter.

groeiende vorm met violette bloemen is 
Thelocactus leucacanthus var. schmollii. 
Nog verder noordelijk in de staat Quere- 
taro bij Higuerillos en Peña Miller groeit 
de “nieuwe” vorm met violette bloemen 
en tussenstukjes (“bruggetjes”) tussen de 
tuberkels. Deze vorm zou Thelocactus 
leucacanthus var. krainzianus kunnen gaan 
heten. Hiervoor is een officiële omkombi- 
nering nodig waarvoor wij het nu nog te 
vroeg vinden.

Veldnummers
FO 083 T.leucacanthus var. leucacanthus, 
Ixmiquilpan, Hidalgo
SB 514 T.leucacanthus var. leucacanthus, 
Ixmiquilpan, Hidalgo
CSD 305 T.leucacanthus var. schmollii, 
Pena Blanca, Queretaro
SB 579 T.leucacanthus var. schmollii, 
Vizarron, Queretaro
Lau 713 T.ehrenbergii, 
Vista Hermosa, Queretaro

(wordt vervolgd)

Voor de vertaling van Latijnse diagnosen 
willen wij Sjef Theunissen hartelijk dan
ken.
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NIEUWE COMBINATIES EN NAMEN
VOOR CACTUSSEN UIT BRAZILIË, BOLIVIA EN PARAQUAY

Pierre J. Braun en Eddie Esteves Pereira

Op basis van vele jaren veldstudie

in Brazilië en naburige staten alsook 

onderzoekingen in de cultuur komen 

de auteurs met de hierna volgende 

nieuw combinaties en samenvoegin

gen voor verschillende Zuid-Ameri- 

kaanse cactusgeslachten.

Binnen drie Braziliaanse geslachten wor
den nieuwe ondergeslachten beschreven: 
Arrojadoa Britton & Rose subgen. Albert- 
buiningia P.J.Braun & Esteves, Arthroce- 
reus Berger subgen. Chapadocereus 
P.J.Braun & Esteves en Uebelmannia 
Buining subgen. Leopoldohorstia P.J.Braun 
& Esteves. Voor zover het geslachten zijn 
die uitsluitend in Brazilië voorkomen, 
wordt een volledige opsomming gegeven 
van alle thans geaccepteerde soorten.

Arrojadoa Britton & Rose
Arrojadoa subgen. Arrojadoa
A. rhodantha (Gürke) Britton et Rose ssp. 
aureispina (Buining et Brederoo) P.J.Braun 
et Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Arrojadoa aureispina Buining 
et Brederoo, Kakt. and. Sukk. 23 (4): 
95-98, 1972 
var. anguinea (P.J.Braun et Esteves)

P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Arrojadoa aureispina var. 
anguinea P.J.Braun et Esteves, Cact. Succ. 
J. (US) 60 (4): 174-180, 1988.
var. guanambensis (P.J.Braun et Heimen) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Arrojadoa aureispina var. 
guanambensis P.J.Braun et Heimen, Kakt, 
and. Sukk. 31 (11): 334-337, 1980. 
Arrojadoa subgen. Albertbuiningia 
P.J.Braun et Esteves subgen.nov.
A subgen. Arrojadoa caulibus mollibus, 
non lignosis, saepe radicibus rapi- ad 
tuberiferibus, floribus tubulosis et bicolori- 
bus differt. Plantae crescunt in montibus 
(“campo rupestre”) Serra do Espinhaço/ 
Minas Gerais, Brasilia.
Typus: Arrojadoa dinae Buining et Bre
deroo, Kakt. and. Sukk. 24: 99-101, 1973. 
Het ondergeslacht Albertbuiningia onder
scheidt zich van het ondergeslacht Arroja
doa door weekvlezige stammen, tweekleu
rige bloemen en (meestal onder de grond 
zittende) voorraadorganen in de vorm van 
wortels en knollen.
De vertegenwoordigers van het onderge
slacht komen volgens de huidige kennis 
voor in het “campo rupestre” van de 
hoger gelegen delen van centraal en noor
delijk Minas Gerais en het aangrenzende 
zuidelijke deel van de bondsstaat Bahia. 
Daar komen ook de beide ondergeslachten 
geografisch te zamen; A. albiflora is dan 
ook waarschijnlijk een natuurhybride 
tussen de beide ondergeslachten. De plan
ten uit het ondergeslacht Arrojadoa komen 
vooral voor in de lager gelegen droogte- en 
Caatinga-gebieden in het noorden van 
Bahia en de aangrenzende staten Pernam- 
buco en Piaui. Alleen het verspreidingsge-
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bied van A. penicillata dringt vanuit zuid
oost Bahia door tot in het noordelijke deel 
van Minas Gerais (dal van de Rio Jequi- 
tinhonha). Het nieuwe ondergeslacht is 
vernoemd naar de Nederlander Albert 
Frederik Buining (1901-1976), die zich op 
unieke wijze verdienstelijk heeft gemaakt 
met de studie van de Braziliaanse cactus
flora en van het geslacht Arrojadoa in het 
bijzonder.
A. eriocaulis Buining et Brederoo ssp. 
albicoronata (van Heek et al.) P.J.Braun et 
Esteves stat.nov.
Basioniem: Arrojadoa eriocaulis var. 
albicoronata van Heek et al., Kakt. and. 
Sukk. 33 (11): 224-227, 1982.
A. dinae Buining et Brederoo ssp. nana 
(P.J.Braun et Esteves) P.J.Braun et Esteves 
stat. nov.
Basioniem: Arrojadoa dinae var. nana 
P.J.Braun et Esteves, Kakt. and. Sukk. 42 
(8): 190-195, 1991.
Volledige lijst van soorten van het geslacht 
Arrojadoa (stand 1994): 
Subgen. Arrojadoa
A. horstiana P.J.Braun et Heimen
A. penicillata (Gürke) Britton et Rose 

var. penicillata 
var. decumbens Backeberg et Voll 
var. spinosior Brederoo et Theunissen

A. rhodantha (Gürke) Britton et Rose 
ssp. rhodantha

var. rhodantha
var. occibahiensis P.J.Braun
var. theunisseniana (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun

ssp. aureispina (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves 
var. aureispina
var. anguinea (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves
var. guanambensis (P.J.Braun et Heimen) 

P.J.Braun et Esteves
ssp. canudosensis (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun

ssp. reflexa P.J.Braun
Subgen. Albertbuiningia P.J.Braun et 
Esteves
A. x albiflora Buining et Brederoo
A. beateae P.J.Braun et Esteves
A. dinae Buining et Brederoo 
ssp. dinae
ssp. nana (P.J.Braun et Esteves) P.J.Braun 
et Esteves
A. eriocaulis Buining et Brederoo 
ssp. eriocaulis 

var. eriocaulis 
var. rosenbergeriana Heek et Strecker 

ssp. albicoronata (van Heek et al.) 
P.J.Braun et Esteves
A. multiflora Ritter

Arthrocereus Berger
A. melanurus (K.Schumann) Diers, 
P.J.Braun et Esteves ssp. estevesii (Diers et 
P.J.Braun) P.J.Braun et Esteves stat.nov. 
Basioniem: A. melanurus ssp. estevesii 
Diers et Braun, Kakt. and. Sukk. 39 (5): 
100-105, 1988.
ssp. mello-barretoi (Backeberg et Voll) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: A. mello-barretoi Backeberg et 
Voll, Arq. Jard. Rio de Janeiro 9, 157-162, 
1950.
Arthrocereus subgen. Chapadocereus 
P.J.Braun et Esteves subgen. nov.
A subgen. Arthrocereo caulibus ad 120 cm 
longis, erectis et fruticosis, floribus squa
mosis, densisetiferis et pilosis, staminibus 
infimis purpureis, fructibus squamulis 
instructis et pilosis, seminibus tuberculatis 
differt.
Arthrocereus subgen. Arthrocereus adhuc 
notus est in montibus Serra do Espinhaço/ 
Minas Gerais (Brasilia orientalis), sed 
subgen. Chapadocereus distributus est in 
montibus Chapada dos Guimaraes/Mato 
Grosso (Brasilia occidentalis).
Typus: A.spinosissimus (Buining et Bre
deroo) Ritter



Basionym: Eriocereus spinosissimus 
Buining et Brederoo, Kakt.and.Sukk. 28 
(3): 49-51, 1978.
Het ondergeslacht Chapadocereus omvat 
thans één soort, die volledig geïsoleerd en 
ver verwijderd in westelijk Brazilië, in de 
Chapada dos Guimaraes van de bondsstaat 
Mato Grosso groeit, terwijl alle andere 
vertegenwoordigers van het geslacht 
(subgenus Arthrocereus) in de hogere delen 
van centraal Minas Gerais in oostelijk 
Brazilië voorkomen. De planten van Cha
padocereus vormen soms grote groepen 
met rechtop groeiende, tot 120 cm lange 
stengels. Het zijn nachtbloeiers, met sterk 
behaarde en bedoornde bloemen. De 
onderste meeldraden hebben roserode 
helmdraden. De vruchten zijn bezet met 
schubben, doorntjes en dichte wol. De testa 
van de zaden zijn sterk geknobbeld. 
Overzicht van het geslacht Arthrocereus 
(stand 1994): 
subgen. Arthrocereus
A. glaziovii (K.Schumann) N.P.Taylor et 
Zappi
A. itabiriticola P.J.Braun
A. melanurus (K.Schumann) Diers, 
P.J.Braun et Esteves 
ssp. melanurus
ssp. estevesii (Diers et P.J.Braun) 
P.J.Braun et Esteves
ssp. mello-barretoi (Backeberg et Voll) 
P.J.Braun et Esteves
A. odorus Ritter
A. rondonianus Backeberg et Voll 
subgen. Chapadocereus P.J. Braun et 
Esteves
A. spinosissimus (Buining et Brederoo) 
Ritter

Brasilicereus Backeberg
B. phaeacanthus (Gürke) Backeberg ssp. 
breviflorus (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: B. breviflorus Ritter, Kakteen

in Südamerika I, 228, Spangenberg 1979 
Overzicht van het geslacht Brasilicereus 
(stand 1994):
B. markgrafïi Backeberg et Voll
B. phaeacanthus (Gürke) Backeberg 
ssp. phaeacanthus
ssp. breviflorus (Ritter) P.J.Braun et Este
ves

Cereus Miller
C. apoloensis (Cardenas) P.J.Braun et 
Esteves comb.nov.
Basioniem: Monvillea apoloensis Cardenas, 
Cact. Succ. Journ. (US) 33: 74, 1961 
C. ballivianii (Cardenas) P.J.Braun et 
Esteves comb.nov.
Basioniem: Monvillea ballivianii Cardenas, 
Cactus (Paris) 64: 159, 1959
C. calcirupicola (Ritter) Rizzini ssp. 
cabralensis (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Piptanthocereus cabralensis 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 
235-236, Spangenberg 1979 
ssp. cipoensis (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Piptanthocereus cipoensis 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 236, 
Spangenberg 1979
C. callianthus (Fuaux et Backeberg) P.J. 
Braun et Esteves comb. nov.
Basionym: Monvillea calliantha Fuaux et 
Backeberg, Die Cactaceae, Vol.IV, 2312, 
1960
C. campinensis (Backeberg et Voll) 
P.J.Braun ssp. piedadensis (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et staknov. 
Basioniem: Monvillea piedadensis Ritter, 
Kakteen in Südamerika I, 114-115, Span
genberg 1979
C. euchlorus Weber ssp. alticostatus 
(Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. et stat. 
nov.
Basioniem: Monvillea alticostata Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 251-252,
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1979
ssp. leucanthus (Ritter) P.J.Braun et Este
ves comb. et stat. nov.
Basioniem: Monvillea leucantha Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.2, 511, Span
genberg 1980
ssp. rhodoleucanthus (K.Schumann) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Cereus rhodoleucanthus 
K.Schumann, Monatsschrift für Kakteen- 
kunde 9: 187, 1899
C. hildmannianus K.Schumann ssp.
xanthocarpus (K.Schumann) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cereus xanthocarpus K.Schu
mann, Gesamtbeschreibung der Kakteen, 
Nachtrag, 32, 1903
C. jamacaru DC. ssp. goiasensis (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Piptanthocereus goiasensis 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol. 1,234, 
Spangenberg 1979
C. kroehnleinii (Kiesling) P.J.Braun et 
Esteves comb. nov.
Basioniem: Monvillea kroehnleinii Kies
ling, Cact. Succ. Journ. (US) 66 (4): 
157-165, 1994
C. lamprospermus K.Schumann ssp. colos
seus (Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. et 
stat. nov.
Basioniem: Piptanthocereus colosseus 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.2, 
553-554, Spangenberg 1980
C. ritteri P.J.Braun et Esteves nom. nov. 
pro Monvillea chacoana Ritter, Kakteen in 
Südamerika, Vol.2, 509-510, Spangenberg 
1980
ssp. parapetiensis (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Monvillea parapetiensis Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.2, 510-511, 
Spangenberg 1980
C. spegazzinii Weber var. ebenacanthus 
(Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. et stat. 
nov.

Basioniem: Monvillea ebenacantha Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.2, 512-514, 
Spangenberg 1980

Cleistocactus Lemaire
C. baumannii (Lemaire) Lemaire ssp. 
anguinus (Gürke) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Cereus anguinus Gürke, Mo
natsschrift für Kakteenkunde 17: 166, 1907 
ssp. chacoanus (Ritter) P.J.Braun et Este
ves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cleistocactus chacoanus Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.2, 671-672, 
1980
ssp. croceiflorus (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cleistocactus croceiflorus 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 272, 
1979
var. paraguariensis (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cleistocactus paraguariensis 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 273, 
1979

Coleocephalocereus Backeberg
C. fluminensis (Miquel) Backeberg ssp. 
braamhaarii (P.J.Braun) P.J.Braun et 
Esteves stat. nov.
Basioniem: C. fluminensis var. braam
haarii P.J.Braun, Kakt. and. Sukk. 33 (6): 
118-121, 1982.
C. fluminensis ssp. paulensis (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: C. paulensis Ritter, Kakt. and. 
Sukk. 19: 161-161, 1968.
Overzicht van het geslacht Coleocephalo
cereus (stand 1994):
Subgen. Coleocephalocereus
C. braunii Diers et Esteves
C. buxbaumianus Buining et Brederoo
C. decumbens Ritter
C. diersianus P.J.Braun et Esteves
C. estevesii Diers
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C. flavisetus Ritter
C. fluminensis (Miquel) Backberg
ssp. fluminensis
ssp. braamhaarii (P.J.Braun) P.J.Braun et
Esteves
ssp. paulensis (Ritter) P.J.Braun et Esteves
C. pluricostatus Buining et Brederoo
ssp. pluricostatus
ssp. uebelmanniorum P.J.Braun et Esteves
Subgen. Simplex N.P.Taylor
C. goebelianus (Vaupel) Buining
Subgen. Buiningia (F.Buxbaum) P.J.Braun
C. aureus Ritter

ssp. aureus
ssp. brevicylindricus (Buining) P.J.Braun

var. brevicylindricus
var. longispinus (Buining) P.J.Braun

ssp. elongatus (Buining) P.J.Braun
C. purpureus (Buining et Brederoo) Ritter

Dr. Pierre Braun
Im Fußtal 37, D-50171 Kerpen Duitsland.
Eddie Esteves Pereira
Rua 25 A No. 90, Setor Aeroporto 
74075-150 Goiania, Goias, Brazilië.

Vertaling: Ludwig Bercht

HET TYPE VAN PEDIOCACTUS 
PEEBLESIANUS VAR FICKEISENIAE 
BENSON

Bert Jonkers

In Succulenta 73: 135 (1994) probeerde 
Hochstätter de naam van een reeds lang 
bekend taxon te valideren als Navajoa 
peeblesiana var. fickeisenii. Hij stelde dat 
het oudere synoniem Pediocactus pee- 
blesianus var. fickeiseniae Benson ongeldig 
is, omdat twee planten als nomenclatorisch 
type werden aangemerkt: L. & R.L.Benson 
15745 en L. & E.L.Benson 16086 (zie 
Benson, 1969:24; de plaats van publicatie 
is niet p. 186, zoals Hochstätter schrijft). 
Blijkbaar is hij afgegaan op het oordeel 
van Eggli & Taylor in de “IOS Index of 
Names of Cactaceae”, gezien zijn citaat op 
p. 136. Het citeren van twee planten als 
type is evenwel niet strijdig met ICBN Art. 
37.1, waarin voor geldige publicatie op en 
na 1 januari 1958 het aangeven van een 
type wordt geeist; beide zijn namelijk als 
syntype op te vatten (Art. 7.7). Om de 
naam te verbinden aan één element uit het

oorspronkelijke materiaal selecteerde 
Benson (1982: 955) conform Art. 7.5 uit 
beide exemplaren een lectotype (L. & 
R.L.Benson 15745). Dit feit is Eggli & 
Taylor ontgaan; Hochstatter maakt wél 
melding van de lectotypificatie, maar zag 
er de relevantie niet van in.
Met de naam Pediocactus peeblesianus 
var. fickeiseniae is dus niets mis. Indien 
Hochstätter het taxon als variëteit van 
Navajoa peeblesiana wil zien dan was een 
nieuwe combinatie, met als basioniem de 
door Benson geldig gepubliceerde naam, 
op zijn plaats geweest; zijn uit zes woorden 
(!) bestaande latijnse “diagnose” had 
zodoende achterwege kunnen blijven.
Dat de ‘TOS Index” niet als het evangelie 
van cactusnomenclatuur moet worden 
gezien, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit 
dat veel nieuwe Lobivia-combinaties van 
Rausch zijn geaccepteerd, hoewel deze
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auteur in zijn publicaties Art. 33.2 - het 
citeren van een volledige referentie naar 
het basioniem - doorgaans negeert (hetgeen 
door de redaktie van het Repertorium 
Plantarum Succulentarum, naar mijn smaak 
ten onrechte, gezien wordt als een biblio
grafische fout; schr.med. U.Eggli, 22.02. 
1990).
Ook is de “Index” geen absolute autoriteit 
op het gebied van spelling: Benson ge
bruikte met opzet de soortaanduiding 
“fickeiseniae” ter herdenking aan Mrs. 
Florence Fickeisen uit Phoenix, Arizona en 
niet “fickeisenii”, zoals de “Index” 
vermeldt (en ook Maddams (1970) in zijn 
bespreking van “The Cacti of Arizona”). 
Backeberg (1960), die laatstgenoemde 
spelling voorstelde, zegt:”De plant is 
vernoemd ter ere van de ontdekkers, Mr. 
en Mrs.Fickeisen”, in welk geval 
“fickeiseniorum” de juiste naam zou zijn 
(in fickeisenii” wordt slechts Mr.Fickeisen 
herdacht). Als het ook Hochstätter’s bedoe
ling was geweest het echtpaar te vernoe
men dan had hij op z’n minst de uitgang 
kunnen corrigeren.
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ERRATUM J.Lambert

PYRRHOCACTUS STRAUSIANUS 
VAR. SANJAUNENSIS,
Succulenta 1995 - pagina 34 e.v.

De opgave van het verschil tussen variëteit 
en typesoort dient als volgt te worden 
gelezen: Afgezien van minieme kleurvaria- 
ties schuilt het verschil dus uitsluitend in 
de bedoorning: de iets afgeplatte midden-

doornen en de talrijker randdoornen met 
bolvormig verdikte voet.
Bij de het corrigeren van de drukproef 
werd de omschrijving van de bloembuis 
“beschadigd”. Deze dient te luiden: 
“Bloembuis bladgroen; schubben met 
lichtbruin uiteinde en donkerbruin 
stekelpuntje, rijkelijk...”etc. Met de welge 
meende excuses van auteur en redactie.
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DE CACTUSVERENIGING IN 
ST. PETERSBURG 35 JAAR.

Dr. Georg Wolsky

Over de cactusliefhebberij in Rus

land zal bij de geachte lezers van 

SUCCULENTA, de Cactusvrienden in 

Nederland en België, niet al te veel 

bekend zijn. Met zijn “Brief uit St. 

Petersburg” wil de auteur, op uitno

diging van de redactie, de collega’s 

in de doornige hobby hierover iets 

vertellen.

Vanzelfsprekend zal ik het voornamelijk 
hebben over de Cactusvereniging in St. 
Petersburg. St. Petersburg heette voorheen 
Leningrad en is de tweede stad van Rus
land met een bevolking van ruwweg vijf 
miljoen zielen en was in het verleden de 
hoofdstad van Rusland.
De betrekkingen tussen Holland en St. 
Petersburg zijn sinds de stichting van een 
nieuwe Russische hoofdstad in 1703 door 
Peter de Grote altijd nauw en vriendschap
pelijk geweest. Zo hebben we heden in St. 
Petersburg niet alleen een Hollandse kerk 
en een Scheepswerf-eiland met de naam 
“Nieuw Holland”, maar ook talrijke Hol
landse cactussen uit de moderne kweke
rijen in uw land in onze bloemenwinkels. 
De Vereniging van Cactusvrienden in St. 
Petersburg heeft zojuist haar 35e vereni- 
gingsjaar voltooid. De geschiedenis van de 
cactusclubs in St. Petersburg lijkt op die 
van de andere Russische verenigingen. In 
1953 ontstond de eerste georganiseerde

Een deel van de cactus
tentoonstelling in St. 
Petersburg.
Foto.s van de schrijver
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Bloeiende Echinofossulocactus lamellosus, uit zaad opge
kweekt

cactusgroep in Moskou. Zes jaar later 
hebben de cactusvrienden in onze stad zich 
georganiseerd en wel als kring van de 
Natuurvriendenvereniging. De opgerichte 
kring telde toentertijd 15 leden. De oprich
ting was een initiatief van de oudste cac
tusvrienden: M. Smirnof en G. Kurowski. 
Deze beide heren, die reeds lang geleden 
overleden zijn, waren de eerste voorzitters 
van de groep. Sinds 1964 is de schrijver 
dezes als voorzitter actief. Sindsdien zijn er 
vele jaren verstreken en heeft zich uit de 
kring een zelfstandige vereniging ontwik
keld. Het ledental is belangrijk hoger en de 
activiteiten van de vereniging hebben zich 
ook in de breedte ontwikkeld.
De cactusclub in St. Petersburg is een 
privaatrechtelijke vereniging van cactus
vrienden in de stad en omgeving en heeft 
tot doel:
- Verspreiding van biologische kennis en

propaganda voor de cactusliefhebberij als 
een vorm van actieve- en algemeen 
vormende vrijetijdsbesteding:

- Verspreiding van de basiskennis van 
verzorging van cactussen voor beginners; 
De studie van biologie, ecologie, fysiolo 
gie, morfologie en taxonomie van cactus
sen en andere succulenten.

- Uitwisseling van ervaring op alle aspec
ten van de kennis van cactussen en 
verspreiding van cactusnieuws.

- Uitwisseling van ervaring met cactus
vrienden in de andere steden van Rusland 
en het buitenland.

- Organisatie van tentoonstellingen, se 
minars en conferenties op het gebied van 

de kennis en de verzorging van cactussen.
- Ontwikkelen van nieuwe cultuurmetho- 

den voor zeldzame, erg kwetsbare en in 
de natuur bedreigde soorten, teneinde de 
vermeerdering en instandhouding in 
privé- en botanische verzamelingen te 
waarborgen.

- Onderhouden van nauwe contacten met 
wetenschappelijke instellingen en botani
sche tuinen.

De vergaderingen van de cactusgroep 
vinden tweemaal per maand plaats in de 
periode september tot en met mei. Op 
iedere vergadering zijn meer dan 50 leden 
aanwezig. De groep heeft haar eigen 
bibliotheek, waaruit de leden boeken, 
tijdschriften en vertalingen kunnen lenen. 
Het bestuur, dat uit een voorzitter, plaats
vervangers, secretaris en leden die voor 
verschillende activiteiten verantwoordelijk 
zijn bestaat, telt 9 personen en komt enkele 
malen per jaar bijeen. Buiten de biblio
theek hebben wij natuurlijk ook een dia
theek, zaden- en plantenruil en verkoop 
tussen de leden onderling als wel in andere 
steden. Wij stimuleren de briefwisseling 
met cactusvrienden in binnen- en buiten
land. De vergaderingen van de cactusclub 
in St. Petersburg vinden plaats in een van
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de grootste culturele centra van de stad, dat 
ons tot op heden een grote aula met hon
derd zitplaatsen en het witte doek gratis ter 
beschikking stelt. Achttien avonden per 
jaar ontmoeten de cactusvrienden elkaar 
hier op de vergaderingen. Het jaarpro
gramma krijgen de leden als drukwerk op 
de eerste vergadering van het jaar uitge
reikt. Het programma omvat talrijke voor
drachten, colleges en verslagen, het uitwis
selen van ervaringen en lectuuroverzichten. 
Het samenstellen van een volledig en 
interessant werkprogramma voor het 
gehele jaar wordt door het bestuur als een 
van de belangrijkste taken beschouwd. 
Tot de activiteiten van de vereniging 
behoren ook de rondleidingen in de botani
sche tuin, het bodemkundig museum, open 
deurdagen, vaststellen van de pH-waarde 
van grondmonsters, het gratis verstrekken 
van zaden en zaailingen aan beginners en 
nog veel meer. De “Een-avond-tentoonstel- 
lingen” zijn erg interessant gebleken. 
Georganiseerd werden onder meer: “Cac
tussen in de filatelie”, “-in de fotografie”, 
“-in de beeldende kunst”, “de pers over 
cactussen en cactusliefhebbers”, “een 
cactusgeslacht” etc. Grote cactustentoon
stellingen worden, wegens organisatorische 
problemen, slechts éénmaal in de vijf jaar 
gehouden.. Erg jammer voor ons.
De cactusclub in St. Petersburg onderhoudt 
goede betrekkingen met de cactusgroepen 
in de andere steden van Rusland, waarvan 
er momenteel reeds een honderdtal zijn. 
Helaas is er tot nu toe nog geen gemeen
schappelijke Russische Cactusvereniging 
en er wordt geen Russisch cactustijdschrift 
uitgegeven., wat hoofdzakelijk aan de 
huidige economische moeilijkheden te 
wijten is. In de jaren 1988 tot 1991 be
stond de toentertijd voor het eerst georga
niseerde “Vereniging van Cactusclubs in de 
Sovjetunie”, waarvan ik als voorzitter werd 
gekozen. Na het uiteenvallen van de Sov

jetunie bestaat deze vereniging niet meer. 
Wij allen hopen binnen enkele jaren op de 
wedergeboorte van een nieuwe Russische 
Cactusvereniging.
Veel leden van de cactusclub van St. 
Petersburg hebben een actieve briefwisse
ling met cactusvrienden in de meeste 
Europese landen. Wij beschikken over veel 
cactustijdschriften uit alle delen van de 
wereld, waaronder Succulenta., Kuas, het 
Britse en het Amerikaanse tijdschrift. De 
meeste leden spreken ook Engels of Duits 
(begrijpen daardoor ook het Nederlands) en 
daarom is de vertaling van de nieuwste 
cactusliteratuur niet echt moeilijk. In ons 
ongunstige zeeklimaat op de 60e breedte
graad met maar weinig warmte en zonne
schijn kweken de cactusvrienden met hun 
handigheid en liefde voor de planten mooie 
cactusverzamelingen die tot 500 600 
soorten omvatten. Veel cactussen bloeien 
weelderig en geven rijke vruchten., ook de 
zeldzame en beschermde soorten. Er zijn 
vele, gedeeltelijk gespecialiseerde verzame
lingen, zoals Chileense en Peruaanse 
cactussen. Wèl moet worden vermeld, dat 
praktisch géén van de huidige cactusvrien
den een vaste kas heeft, zoals in West 
Europa heel gebruikelijk is. De meeste 
verzamelingen worden alleen in de zomer 
in kleine kasjes buiten, op vensterbanken, 
op het balkon (indien aanwezig) of in een 
kleine zomertuin verzorgd. Het overwinte
ren vindt in de woningen plaats.
Ik hoop u, geachte lezer, met dit artikel 
een eerste kennismaking en uitwisseling 
van ervaring met de cactusliefhebberij in 
St. Petersburg in Rusland geboden te 
hebben. Vergunt u mij, u de hartelijke 
groeten over te brengen van uw Russische 
collega’s.

Babuschkina Str. 96-55, 193012 St. Petersburg 
Rusland.

Vertaling J. van Alten.
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BEDREIGDE SOORTEN - 2
J.van Spaandonk

Geachte redactie.

Naar aanleiding van een artikel van de 
hand van J. van Alten onder de titel 
“Bezitsverbod van bedreigde uitheemse 
dier- en plantesoorten” in het december
nummer van uw blad kan ik u het volgende 
berichten.
Zoals u inmiddels bekend is, is de Wet 
bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 
(Wet budep) door de Tweede en Eerste 
Kamer goedgekeurd (Staatsblad 575/94). 
Er wordt naar gestreefd de algemene 
maatregel van bestuur (artikel 4, 2de lid) 
en de ministeriële beschikkingen en beslui
ten (artikelen 3, 3a en 5), waarmee aan 
deze wet nadere invulling moet worden 
gegeven, per medio februari 1995 in 
werking te laten treden.
Het ligt geenszins in de bedoeling voor alle 
CITES-bijlage I-planten onder de nieuwe 
wet een bezitsverbod in te stellen. Naar het 
zich thans laat aanzien, zal slechts een 
bezitsverbod op uit het wild afkomstige 
exemplaren van bijlage I-soorten worden 
ingesteld (artikel 3). Het spreekt vanzelf 
dat een dergelijk bezitsverbod slechts van

toepassing is op ná de inwerkingtreding 
van een dergelijk bezitsverbod verworven 
exemplaren en niet op exemplaren die men 
reeds vóór die tijd in het bezit had.
Onder de Wet budep is voorzien in een 
overgangsbepaling (artikel 12). Het ge
rucht, dat onder de Wet budep alle Neder
landse leden van uw vereniging zouden 
worden gecriminaliseerd, is daarmee, naar 
ik hoop, ontzenuwd.
In het overgangsartikel is bepaald dat de 
bezitter aannemelijk moet kunnen maken 
dat in diens bezit zijnde uit het wild af
komstige bijlage I-planten dateren van vóór 
de datum van inwerkingtreding van het 
verbod op het bezit ervan. Het verdient 
daarom aanbeveling dergelijke planten te 
laten registreren. Tijdens een gesprek hier 
ten departemente met de secretaris en de 
voorzitter van uw vereniging op 7 novem
ber 1994 is overeengekomen dat uw vere
niging een dergelijke registratie zal opzet
ten. Degenen die hun planten bij de vereni
ging hebben laten registreren kunnen daar 
in voorkomende gevallen naar verwijzen 
en op die wijze aannemelijk maken dat hun 
planten dateren van vóór de datum waarop

Een cultuurplant van de in bijlage 1 voor
komende Mammillaria pectinifera.
Foto A.v.Zuijlen
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het bezitsverbod van kracht is geworden. 
CITES-bijlage II-planten zullen onder de 
werking van artikel 3a worden gebracht. 
Dit betekent dat ook op uit het wild af
komstige bijlage II-planten een bezitsver
bod van toepassing zal zijn. Ook hier is 
evenwel in een overgangsbepaling voorzien 
(artikel 3a, 5de lid, onder c). Het bezitsver
bod is niet van toepassing op uit het wild 
afkomstige bijlage II-planten die men reeds 
in bezit had. Ik adviseer om ook uit het 
wild afkomstige bijlage II-planten bij uw 
vereniging te laten registreren en in voor
komende gevallen daarnaar te verwijzen. 
Het bezitsverbod op uit het wild afkom
stige bijlage II-planten is evenmin van 
toepassing op planten die overeenkomstig 
de bepalingen van de Wet budep binnen 
het grondgebied van Nederland zijn ge
bracht (artikel la, 5de lid, onder a). Ik 
adviseer u dan ook bij aanschaf van derge
lijke planten zich ervan te vergewissen dat 
de vorige eigenaar deze volgens de geldige 
regels heeft ingevoerd (mét een invoerver
gunning), danwel dat deze de planten reeds 
in bezit had voordat het bezitsverbod 
daarop van toepassing werd. U kunt daar
bij om afschriften van invoervergunningen 
of van de registratie bij Uw vereniging 
vragen.
Door de toenmalige Staatssecretaris is 
tijdens de behandeling van de Wet budep 
in de Tweede Kamer verklaard dat geen 
gerichte opsporing van overtredingen van 
het bezitsverbod onder artikel 3a (dus voor 
bijlage II-planten) bij particuliere liefheb
bers zal plaatsvinden. Het kan evenwel 
voorkomen dat een onderzoek naar illegale 
invoer een vervolg krijgt naar de afnemers 
van een dergelijke illegale invoer. In

dergelijke gevallen is het raadzaam dat 
men bewijzen kan overleggen, waaruit 
blijkt dat men te goeder trouw heeft gehan
deld. Aanschaf van uit het wild afkomstige 
bijlage II-planten, zonder bewijs dat deze 
van legale herkomst zijn, is ten sterkste te 
ontraden. Dit kan onder de nieuwe wet 
immers tot inbeslagname en strafvervol
ging leiden.
De mogelijkheid tot registratie bij uw 
vereniging kan worden beperkt tot particu
liere liefhebbers. Voor degenen die zich 
handelsmatig met CITES-planten bezig
houden zullen in het kader van artikel 6 
van de Wet budep nadere regels worden 
gesteld. De handel zal hierover nog tijdig 
worden geinformeerd.
De Wet budep, zoals gepubliceerd in 
Staatsblad 575/94 is geen nieuwe wet. Het 
gaat hier in feite om een wijziging van de 
Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Wet 
bud) van 8 januari 1975 (Staatsblad / 
48/75). De publikatie in Staatsblad 575/94 
moet daarom gelezen worden in combina
tie met de oorspronkelijke Wet bud en 
eerdere wijzigingen van deze wet. Omdat 
dit voor niet-juristen tamelijk gecompli
ceerd is, sluit ik hierbij de volledige tekst 
van de wet, zoals deze, naar verwachting, 
medio februari 1995 van kracht wordt. 
Tenslotte maak ik van deze gelegenheid 
nog gebruik u en de leden van uw vereni
ging een gelukkig en voorspoedig 1995 toe 
te wensen.

Hoogachtend, 
met vriendelijke groet,

w.g. J. van Spaandonk,
Plv. hoofd van het CITES-bureau. 91
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Maandblad voor liefhebbers van cactus
sen, vetplanten en kamerplanten.
Jaargang 5, 1992
Nr. 1. Het eerste artikel tracht de lezer warm te 
krijgen voor epifytische cactussen. Dezelfde, 
onbekende, schrijver doet in het tweede artikel 
hetzelfde maar dan voor succulenten algemeen. 
Van Hoofstadt stelt Mammillaria perezdelarosae 
voor en Liekens M. schwarzii. D’Hont breekt een 
lans voor winterharde cactussen. Mateur sluit af 
met Plectranthus oertendahlii.
Nr. 2. Piens beschrijft zijn ervaringen met de 
bloemkleur van Hibiscus rosa-sinensis. Van Hoof
stadt stelt Mammillaria pilispina voor. Van der 
Steen gaat in op tephrocactussen. Vereycken was 
bij Desmond Cole en bericht daarover. Drie korte 
artikeltjes over Selenicereus, Echeveria subrigida 
en Sulcorebutia besluiten dit nummer.
Nr. 3. Heyelns opent met een stukje bij de voor
plaat, een afbeelding van Euphorbia mammillaris. 
Hofkens stelt Gymnocalycium andreae voor. Ene 
F. breekt een lans voor Zygocactussen. Van Hoof
stadt geeft zijn kennis over Strombocactus disci- 
formis. Dezelfde auteur tekent ook voor het vol
gende artikel over Lithops fulviceps. Van Tuiden 
bespreekt Mammillaria lenta. Claes besluit dit 
nummer met een artikel over Anacampseros 
alstonii.
Nr. 4. Van Tuiden bespreekt uitvoerig Mammilla
ria napina. Amerhauser beschrijft een rood- 
bloeiende Notocactus submammulosus. Cuypers 
gaat in op Viscum minimum, een parasitair plantje 
levend op slechts twee Euphorbia-soorten. Piens 
bericht kort over Lantana camara. Lampo vertelt 
over Coryphantha hesteri, o.a. uit eigen velderva
ringen. Van Hoofstadt stelt Mammillaria guelde- 
manniana voor.
Nr. 5. Verheulpen beschrijft zijn ervaringen met 
lava. Liekens stelt Mammillaria tetrancistravoor. 
Van Hoofstadt schrijft over Cephalocereus senilis. 
Berton springt wat rond door de geschiedenis van 
de cactus. Korte artikeltjes over Astrophytum 
asterias, Veltheimia capensis en Callisia fragans. 
Nr. 6. Van Tuiden neemt de lezer mee naar de 
tuin Pinya de Rosa. Van Hoofstadt stelt Mammil
laria microcarpa voor. Cuypers begint met een 
overzicht van de soorten uit Dolichothele. Berton 
schenkt aandacht aan enkele historische figuren.

Verder nog artikelen over Euphorbia lophogena, 
bestrijding van snuitkevers en over Mammillaria 
wrightii.
Nr. 7. Op de voorplaat een prachtige opname van 
Echinomastus laui, waaraan Lampo een artikel 
wijdt. Neut stelt Parodia maassii voor. Gruwez 
volgt met Bowiea volubilis. Cuypers sluit zijn 
artikel over Dolichothele af. Wolters bericht van 
haar reis naar de ABC-eilanden. Van Tuiden 
neemt als onderwerp de botanische tuin Marimur- 
tra.
Nr. 8. Piens geeft zijn ervaringen over Neogome- 
sia agavioides, waarvan een afbeelding de voor
kant siert. Neut gaat in op de taxonomische strijd 
rond Brasiliparodia. Dezelfde Neut stelt Islaya 
krainziana voor. Gruwez bespreekt op welke 
manieren de natuur zorgt voor de verspreiding van 
zaden. In overdruk een artikel over de bijzonder 
geneeskrachtige werking van cactusvruchten.
Nr. 9. Haas levert enige woorden bij de voorplaat, 
een foto van Thelocactus conothelos var. auranti- 
aca. Neut bezit een Parodia met dichotome deling 
en vermeldt dat. Piens zag in een botanische tuin 
op Madeira Orchideeën en doet daar verslag van. 
Van Hoofstadt geeft zijn kennis van Mammillaria 
verhaertiana. Heylens stelt Euphorbia stellaespina 
voor. Van Tuiden brengt een uitgebreid artikel 
over Agaven; aan het slot geeft hij korte kenmer
ken van enkele soorten. Van Tuiden sluit af met 
een artikel over Mammillaria neopalmeri.
Nr. 10. Van Tuiden geeft aanwijzingen over de 
plant op de voorplaat, Mammillaria haudeana. 
Piens was in de winter op Tenerife en vertelt 
daarover en vooral over zijn belevenissen in het 
cactuspark. Mateur stelt Columnea xbanksii voor. 
Neut heeft (nare) ervaringen met het bestellen van 
cactuszaad en doet daarvan bericht. In een vol
gend artikeltje stelt hij Coryphantha asteriasvoor. 
Het laatste artikel staat bol van aanwijzingen voor 
het goed verpotten van cactussen en andere vet
planten.
Nr. 11. Op de voorplaat een prachtige afbeelding 
van Pediocactus paradinei waarover Van Tuiden 
een artikel schreef. Piens wijdt enige woorden aan 
Islaya. De zaaitips van Steven Brack zijn het lezen 
zeer waard. Lampo bespreekt Echinocactus poly- 
cephalus. Piens sluit het jaar af met een over
zichtsartikel van het geslacht Epithelantha.

Ludwig Bercht



BOEKBESPREKING

Cactus d’ Argentine door J.G. Lambert 
Uitgeverij Concordia- Roeselare-Rumbeke, 
België [1993], 314 p. geb. Prijs BEF 2275. 
Te bestellen door storting op konto 285- 
0356105-47 van J. Lambert, Passendale- 
straat 84, B 8980 Passendale (België) of 
door toezending van een Eurocheque. 
In een uitstekend verzorgd boek met 
kunstleren omslag neemt de schrijver ons 
mee naar Argentinië, om ons de aldaar 
groeiende planten te leren kennen, zowel 
ter plekke als naderhand in cultuur. Hij 
heeft niet de pretentie alle in Argentinië 
voorkomende soorten aan ons voor te 
stellen; hij beperkt zich tot die, welke hij 
zelf tijdens 6 reizen kris kras door Argen
tinië heeft gevonden, alles bij elkaar toch 
nog een goede 270 soorten en variëteiten. 
Bij de voorstelling van geslachten en 
soorten wordt de methode gevolgd, die 
Backeberg in zijn “Lexicon” gebruikt, dus 
alfabetisch- lexicografisch. De beschrijvin
gen worden echter niet kort gehouden zoals 
bij Backeberg, maar uitvoeriger beschre
ven, eventueel vergezeld van commentaar, 
zoals Ritter het deed in zijn “Kakteen in 
Südamerika”.
In tegenstelling tot verscheidene boeken 
die in de laatste 3 jaar verschenen zijn, 
volgt Lambert niet de nieuwe indeling van 
Hunt & Taylor, maar blijft hij grotendeels 
bij de “oude” indeling, omdat daarmee, 
zeker voor de geïnteresseerde liefhebber, 
meer duidelijkheid geboden wordt.
In een zeker niet te moeilijk Frans stelt de 
schrijver telkens eerst het geslacht met zijn 
kenmerken voor, gevolgd door een be
schrijving van de diverse soorten en 
variëteiten met hun verspreidingsgebied; 
op het eind van elk geslacht volgt een 
korte cultuuraanwijzing. De tekst wordt 
opgeluisterd door maar liefst 212 kleuren-

Sjef Theunissen

en 33 zwart/ wit foto’s. De kwaliteit vooral 
van de kleurenfoto’s op de standplaatsen is 
zeer goed. Jammer dat een enkele tijdens 
het drukprocédé niet geheel scherp is 
overgekomen. De opnames van de cultuur
planten vind ik persoonlijk aan de donkere 
kant. Als aanhangsel zijn 10 foto’s opgeno
men van diverse landschappen in Argen
tinië, zodat ook de thuisblijver een idee 
krijgt in wat voor soort omgeving de 
auteur op zoek is geweest naar planten. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de 
geslachten Gymnocalycium en Parodia, die 
voor het overgrote deel in Argentinië 
voorkomen. Van beide geslachten wordt de 
aantrekkelijkheid gedemonstreerd door 
schitterende kleurenopnamen.
Het boek wordt afgesloten met een over
zicht van de veldnummers van de heer 
Lambert, met vermelding van de vind
plaats. Ondanks de keurige vormgeving 
vind ik het toch een gemis, dat er in het 
boek in het geheel geen kaart van het 
betreffende gebied is opgenomen. Dit zou 
de lezer o.a. helpen om de 10 karakte
ristieke biotopen te localiseren; ook zou 
men daarop gemakkelijker de gebieden 
kunnen thuis brengen, waar de diverse 
geslachten voorkomen.
Alles bij elkaar genomen hebben we te 
maken met een boek dat zeker niet goed
koop is, maar daar staat tegenover, dat het 
een fraai overzicht geeft van de cactusflora 
in een groot deel van Zuid- Amerika. 
Zeker voor de geslachten Gymnocalycium 
en Parodia ken ik geen boek, dat naast een 
heldere tekst ook nog zoveel (geen Frans) 
sprekend beeldmateriaal herbergt.
Voor Parodia- en Gymnocalyciumliefheb- 
bers eigenlijk een must.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel
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TIJDSCHRIFTEN

AfM. Mitteilungsblatt des Arbeitskreises 
fur Mammillarienfreunde (17) 1993 
Nr.4. Brachet et al. schrijven over een nieuwe 
plant uit Acambay, die op Mam. mundtii lijkt 
maar een apart taxon lijkt te vertegenwoordigen. 
Verschillen tussen Mam. schumannii en zijn 
variëteit globosa worden belicht door Wolf. Pillar 
verhaalt over de 170 jaar geschiedenis van het 
bedrijf van Haage. Niemeier vraagt zich het 
nodige af over de bloemkleur van Mam. halbinge- 
ri. Stark merkt op dat Mam. celsiana een nieuw 
leven lijkt te beginnen. Meyer heeft enigszins 
bijgehouden wanneer in het jaar diverse mammil
larias bloeien.
Nr.5. Brachet en Otero breken zich het hoofd over 
de lokalisatie van San Pedro Nolasco en welke 
plant wordt aangeduid met Mam. glochidiata 
aldaar. Ze komen er nog niet uit. Rudzinski zoekt 
een plaats voor de mooie nieuwe soort Mam. 
tepexicensis; een haakdoornige met leuke roze 
bloemen. Het lijkt op het eerste gezicht te behoren 
tot de Stylothelae, maar eerder een taxon dat in de 
buurt staat van Mam. stampferi, dus bij de serie 
Longiflorae. En dan voor de mammillarialiefheb- 
bers een werkelijk schitterende nieuwe vondst in 
de vorm van Mam. sanchez-mejoradae uit Nueva 
Leon. Ze hoort tot de Lasiacanthae, met een 
habitus lijkend op Mam. theresae of Turbinicarpus 
valdezianus. Plantjes zijn maar tussen de 2 en 3 
cm klein. Linzen komt tot de conclusie dat er twee 
aanzienlijk verschillende standplaatsvormen van 
Mam. haudeana bestaan. De vorm van Maycoba 
heeft forse gevulde bloemen en de Yecora-vorm 
een meer enkelvoudige lossere bloem.

British Cactus and Succulent Journal
(11) 1993.
Nr.1. Moos vertelt van het opkweken van Ariocar- 
pus uit zaad. Martin schetst nare vergroeiingen bij 
sulcorebutias door donkere kweekwijze. Er is een 
uitgebreid verslag van de commentaren van de 
jury van de National show 1992. Rowley toont een 
ringcristaat bij Lobivia haematantha. Whicher 
geeft synoniemenlijst van Haworthias. Een zonder
ling klein plantje Eriospermum dregei wordt door 
Rowley getoond. Van Jaarsveld schrijft over Aloe 
pictifolia in de baviaanskloof. Newman is veront
waardigd over het uitputten van de veengebieden 
voor het vervaardigen van potgrond, waarbij

natuurgebieden worden opgeofferd.
Nr.2. Johnston bespreekt weinig bekende Austro- 
cactussen uit Patagonië. Charles levert een bij
drage over Gymnocalyciums in Argentinië. Glass 
en FitzMaurice doen verslag van de redding van 
een groot aantal cactusplanten bij Matehuela. 
Door aanleg van wegen zou een aantal populaties 
verwoest worden. Ze mogen van overheidswege 
redden wat er te redden valt. Plowes bespreekt 
twee nieuwe stapelias uit Namibië; Hoodia longis- 
pina en Leachiella tirasmontana. Stephenson toont 
de kleine Sedum 'spiral staircase’.
Nr.3. Brewerton toont Echinofossulocactus alba
tus. Mays vertelt over cactushout van zuilcactus- 
sen en het gebruik ervan. Maddams heeft observa
ties aan Carpobrotus edulis. Het geslacht Senecio 
neemt Mays voor zijn rekening. Het probleem van 
het omschrijven en bepalen wat een cactussoort is 
wordt besproken door Rabenda. Jeffries bespreekt 
de inhoud van het tijdschrift in het afgelopen jaar 
en de inhoud van Bradleya. Hij vraagt zich af 
waarom Bradleya zo weinig aftrek vindt. (Voer 
voor redacteurs)
Nr.4. Rowley opent met een artikel over de succu
lenten van Salm-Dyck, waaruit blijkt dat tussen 
1830 en 1850 een explosie aan nieuwe succulen
ten in zijn verzameling optrad. Maddams be
spreekt Mammillaria lloydii. Pilea peperomioides, 
een typisch plantje uit de brandnetelfamilie wordt 
besproken door Walker. Een nieuwe sedum uit 
Turkije, Sedum vuralianum, wordt door Metzger 
geïntroduceerd. Mottram peinst wat de gevolgen 
zouden zijn voor de nomenclatuur als amateurs en 
handelaars voor het gemak planten enkelvoudige 
volksnamen zouden geven bestaande uit 1 woord, 
in plaats van de dubbele wetenschappelijke na
men. Holland toont en bespreekt een aantal 
bloeiende tephrocactussen en maihueniopsissen. 
Law waarschuwt voor condensvorming op alumi
nium raamstijlen, zodat vallende druppels de 
planten doen verrotten.

Journal of the Mammillaria society (33) 
1993.
Nr.4. In Species Novae since geeft Maddams 
beschrijving en foto van M. mathildae, terwijl hij 
vervolgens in Meritorious Mammillarias M. 
marksiana bespreekt vergezeld van een illustratie. 
John Ede is wel 4 pagina’s lang ‘Among my 
mammillarias’, waarin veel serie- en soortinforma- 
tie wordt verstrekt. Woolcock bespreekt in zijn
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serie Escobaria deel 6. E. dasyacantha v. dasya- 
cantha, E. runyonii, E. robbinsorum en E. minima, 
vergezeld van zwart-wit illustraties. In Surprise, 
Surprise verhaalt Lee Hunt over verrassingen in 
zijn collectie. Woolcock verschaft weer habitats 
van een aantal coryphantha’s.

Journal of the Mammillaria society (34) 
1994.
Nr.1. Maddams bespreekt in Species Novae 
since... M. huitzilopochtli, waarbij ook de warrig 
bedoornde vorm Lau 1495 wordt getoond. Mays 
benadrukt dat een juiste registratie en het goede 
gebruik van veldnummers zeker voor een 
gespecialiseerde vereniging als de Mam. Society 
heel belangrijk zijn. Sedivy bespreekt Coryphan
tha ramillosa van Brewster County Texas en twee 
vormen uit centraal Coahuila en Quatrocienegas,

alsmede C. salm-dyckiana. een uitgebreide notitie 
bij de soorten van de jaarlijkse zaadlijst wordt 
verzorgd door Maddams. Woolcock bespreekt de 
tocht van de FitzMaurices zoals beschreven in hun 
Fieldnotes (CSJA) Zij zijn op zoek naar planten 
van het Mam. kunzeana/longicoma/bocasana 
complex. M. leucantha, M. rettigiana, M. gilensis 
en M. eschauzieri.

P.Wagenaar Hummelinck. Agaven op 
Curacao, Aruba en Bonaire.
De drie artikelen die in jaargang 72 (1993) van 
Succulenta verschenen, zijn gebundeld tot een 
aparte uitgave. Afgesloten wordt met een samen
vatting in het nederlands en engels en een deter- 
mineersleutel eveneens in beide talen.

J.I de Morree

Piante grasse jaargang 14, 1994
Nr. 1. Zonneveld heeft de eer te openen met een 
artikel over de variabiliteit van Sempervivum 
montanum. Magagnoli stelt Pseudolithos migiurti- 
nus voor. Panarotto gaat in op het gebruik van 
lava bij de kweek van cactussen. Battaia en 
Zanovello waren op de groeiplaats van Stenoce- 
reus eruca en berichten daarover, het laatste 
artikel handelt over Opuntia scheeri. In de kar- 
totheek Euphorbia aphylla en Opuntia pachypus. 
Nr. 2. Favretto opent met een artikel over Aporo- 
phyllums, hybriden tussen Aporocactus en Epi- 
phyllum. Panarotto beschrijft een methode om in 
de kas de natuur zo getrouw mogelijk te imiteren. 
Battaia en Zanovello behandelen het geslacht 
lenophyllum. Panarrotto stelt Turbinicarpus bonat- 
zii voor. Cattabriga bestudeerde de ecologische 
groeiomstandigheden van Mammillaria herrerae 
var. albiflora en bericht daarover. Otero stelt 
enkele stamvormende Sedums voor. Martinez 
vond Mammillaria compressa in de staat Tamau- 
lipas en doet daar verslag van. In de kartotheek 
Jovibarba allionii en Neolloydia smithii.

Nr. 3. Carelli beschrijft een studie van Sempervi
vum italicum in het Majelama dal. Battaia en 
Zanovello gaan in op de variëteiten van Ferocac- 
tus latispinus aangevuld met hun eigen velderva
ringen. Blando toont en beschrijft zijn zaaiervarin- 
gen. Russo leidt de lezer door de botanische tuin 
van de Universiteit van Siena. In de kartotheek 
Greenovia aurea en Aeonium tabulaeforme.
Nr. 4. Op de voorplaat staat een prachtige opname 
van een bloeiende Euphorbia columnaris, die 
aansluit op een 14 pagina’s tellend artikel over de 
Euphorbia’s van Somalië. De erbij staande foto’s 
zijn om van te watertanden. Battaia en Zanovello 
wijden een artikel aan Pachycormus discolor, een 
succulente boom uit Baja California. Prato stelt 
Echinocereusferreirianus var. lindsayi voor. 
Cattabriga brengt een uitgebreid artikel over de 
botanische tuin van Bologna. In de kartotheek 
Euphorbia atropurpurea en Neoporteria paucicos- 
tata. Als supplement, 16 pagina’s omvattend, geeft 
Patti een overzicht van succulente planten in de 
volksgeneeskunst.

Ludwig Bercht
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De lezers van Succulenta hebben al weer een aantal jaren de 
tijd gehad om aan de nieuwe opzet van het tijdschrift te 
wennen. De omslag, de indeling van de tekst in twee kolom
men per pagina en het plaatsen van het overgrote deel van de 
foto’s in kleur is met instemming ontvangen. Het terugbren
gen van het aantal nummers per jaar veroorzaakt daling van 
de portokosten en levert een veel dikker tijdschriftnummer 
op. Dit laatste geeft de redactie een betere mogelijkheid om 
lange artikelen te plaatsen, waarbij er nog ruimte te over is 
voor andere bijdragen.
De redactie wil zich in de komende tijd inspannen om de 
indeling van het tijdschrift te verbeteren. Jaargangen, die tot 
stand kwamen onder redactie van Ludwig Bercht en mijzelf 
aan het eind van de tachtiger jaren, hadden een omkaderde en 
gerasterde rubrieksaanduiding boven de artikelen. Reisverha
len, nieuwbeschrijvingen, artikelen voor beginners, etc. vielen 
extra op. We willen die rubrieksmatige aanpak, maar in een 
andere vorm, weer opnemen. Daarbij zal er naar gestreefd 
worden om een gelijkwaardig artikelenaanbod te brengen 
voor verschillende categorieën lezers. Naast enige pagina’s 
die gereserveerd worden voor het redactioneel en nieuws uit 
andere tijdschriften, zal getracht worden om steeds een derde 
aan tijdschriftruimte te besteden aan respectievelijk begin- 
nersartikelen, gevorderdenartikelen en artikelen met reisver
halen en hobbyaspecten. Alle typen succulentenverzamelaars, 
als die tenminste bestaan, komen dan aan hun trekken. De 
lezer weet eenvoudiger de weg te vinden naar tekst die zijn 
speciale belangstelling heeft. Succulenta hoopt hiermee zijn 
lezers van dienst te zijn.

Jan Jaap de Morree
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Het amerikaanse Cactus & Succulent 
Journal heeft in haar eerste nummer van 
1995 weer volop ‘nieuwe’ soorten in de 
aanbieding: Tylecodon scandens, een lid 
van de Crassulaceae, afkomstig van de 
bekende Knersvlakte in de Zuidafrikaanse 
kaapprovincie, wordt voorgesteld door 
E.van Jaarsveld & D. Koutnik. Echeveria 
decumbens, uit Peru (!), wordt door Myron 
Kimnach geintroduceerd, terwijl J. Lavra- 
nos zelfs twee nieuwe namen in het genus 
Aloe ten tonele voert: Aloe whitcombei en 
A. colenetteae, uit Oman. Tenslotte nog 
een Rhipsalis monacantha var. espinosa, 
ook door Kimnach beschreven.
In hetzelfde katern een taxonomische 
bewerking van de argentijnse Notocac- 
tussen, die tegenwoordig (volgens sommi
gen) Parodia moeten heten.
R. Kiesling produceert in dit verhaal een 
aantal ‘omkombinaties’ en publiceert en 
passant een nieuwe soort, Parodia turece- 
kiana en een nieuwe ondersoort, P. sub- 
mammulosa ssp. minor.
De stroom nieuwbeschrijvingen houdt niet 
op! Notocactus neohorstii var. prestlei 
wordt door N. Gerloff voorgesteld in 
Internoto 16 (1), 1995.
Uit Aloe 31 (2), 1994 tenslotte wordt hier 
de nieuwbeschrijving van Lithops coleo
rum, uit noord-Transvaal, door S. Hammer 
& R. Uijs gememoreerd.
Gaat U binnenkort met vakantie naar 
Mexico, en gaat U daar niet alleen in de 
zon van Acapulco liggen, maar ook op 
zoek naar interessante planten, dan is 
wellicht een tweetal artikelen uit het 
Mexicaanse cactustijdschrift (Cact.Suc. 
Mex. XL 1995) voor U van belang. 
Het ene, door Jorge Meyrán, geeft een 
overzicht van de cactussen uit de deelstaat

Zacatecas; het andere, door Barrios & 
Media-cota, behandelt de succulenten van 
de Sierra de Pachuca, in de deelstaat 
Hidalgo. Reizigers in het langgerekte 
schiereiland Baja California hebben mis
schien baat bij het lezen van de bijdragen 
van John Pilbeam in het Britse blad ‘The 
Cactus File’. Aflevering 5 inmiddels, in het 
februarinummer 1995.
In hetzelfde nummer een interessant artikel 
voor de liefhebbers van Parodia over het 
‘microsperma-complex’, geschreven door 
John Brickwood.
De liefhebbers van Aasbloemen kunnen 
hun hart ophalen aan een bijdrage over 
Brachystelma door John Ede in ditzelfde 
nummer van The Cactus File. Tenslotte wil 
ik U graag nog attent maken op een recen
telijk verschenen boek op het terrein van 
de ‘andere succulenten’. Ik doel op ‘Suc
culent Euphorbiaceae of India’ door Meena 
Singh, te verkrijgen via de auteur, adres 
A-162 Sector 40, NOIDA-201303,India. 
Over Euphorbia’s gesproken, in het Itali
aanse tijdschrift Piante Grasse 14 (4), 
1994, staat een artikel over de Euphorbia’s 
van Somalië, door Susan Carter.
Dan nog dit: Onlangs werd mijn aandacht 
getrokken door een serie boekjes over de 
zuidafrikaanse flora onder de titel ‘The 
South Africa Wild Flower Guide’, uitgege
ven door de Botanical Society of South 
Africa. Er zijn tot nu toe 6 deeltjes ver
schenen. Ik liet deel 6, over de Karroo, 
komen en heb geen spijt van mijn aan
schaf: een fraai in kleuren geillustreerd 
boekwerkje van 192 pagina’s, waarin veel 
interessante planten, waaronder een groot 
aantal succulenten, afgebeeld en kort 
beschreven zijn. Met belangstelling kijk ik 
uit naar de andere deeltjes.

99



HET KWEKEN VAN MOEILIJKE 
SOORTEN 
AZTEKIUM RITTERI

Wim Alsemgeest

Het is al weer ruim zes jaar geleden dat er 
in Succulenta onder auspiciën van de WSB 
(Werkgroep Succulenten Bescherming) 
twee artikelen verschenen over het kweken 
van moeilijke cactussen. Omdat naast 
Strombocactus disciformis en Pelecyphora 
aselliformis er nog veel meer “moeilijk” 
te kweken cactussen zijn, waren wij van 
plan deze serie te continueren. Inmiddels is 
de WSB een zachte dood gestorven. 
Onlangs kregen wij via onze Clichéfonds- 
man Jack Schraets een brief uit Israël met 
de vraag hoe die “dingen” nu boven de 
grond te krijgen zijn? Deze brief heeft ons
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Aztekium ritteri, een acht jaar oude plant. 
Foto's: Wim Alsemgeest

gestimuleerd om de oude WSB-boekjes op 
te zoeken en vervolgens dit artikel over 
Aztekium ritteri Böd. te schrijven. Was tot 
1992 Aztekium een monotypisch geslacht 
(dat wil zeggen slechts 1 soort binnen 1 
geslacht), inmiddels heeft Aztekium ritteri 
een broertje gekregen n.1. Aztekium hinto- 
nii. Deze soort is samen met Geohintonia 
mexicana (opnieuw weer een monotypisch 
geslacht) door Charles Glass in september 
1991 ontdekt en met Fitz Maurice in 1992 
in de Cact. Succ. J. (US) beschreven.
Wij hadden bij het opkweken van Aztekium 
ritteri een succesvol jaar in 1984, helaas is 
dat succes om de een of andere reden nooit 
geëvenaard en dit terwijl wij toen net een 
verhuizing achter de rug hadden.
Ook hebben verschillende van onze cactus
vrienden pogingen ondernomen deze soort 
uit zaad, wortelecht op te kweken met 
wisselend resultaat, waarbij wij soms zelf 
jaloers werden.
Overigens hebben we wel een idee waarom 
de resultaten na een uitstekend jaar minder 
worden. Na zo’n succesjaar verslapt de 
aandacht enigszins, we bezitten dan de 
plantjes en vervolgens de dia’s waardoor 
de noodzaak tot kweken wat minder wordt. 
Het is echter belangrijk om bij het opkwe
ken van deze soorten schoon en precies te 
werken. Wij, maar ook onze cactusvrien
den zaaien volgens de, wat ik maar noem 
“de 1984 methode” die we hieronder 
zullen uitleggen. Deze methode is onze 
manier van werken, wat natuurlijk niet wil 
zeggen dat dit de beste methode is. Ook 
wij experimenteren ieder jaar verder met 
wisselend resultaat.



Op deze wijze gezaaid 
heeft alg en mos geen kans

Het zaaien
Wij zaaien in potjes van 7 X 7 cm en 
vullen die onderin met 1 cm dik drainage- 
materiaal zoals b.v. kleikorrels. Vervolgens 
vullen wij de potjes af met goed uitge
zeefde potgrond of bims dit laatste is een 
meer mineraal substraat waar verschillende 
liefhebbers betere resultaten mee hebben. 
Zéér belangrijk is nu om dit substraat goed 
en stevig aan te drukken. Dit is belang
rijk daar anders bij het water geven de 
potgrond schreef uitzakt waarna het zaaisel 
al mislukt is.
Vervolgens strijken wij de bovenzijde van 
het substraat met een luciferdoosje vlak en 
houden de bovenzijde gelijk met het 
bekende randje ongeveer 1 cm onder de 
potrand.
Nu gaan we zaaien en gebruiken daar het 
liefst zo véél mogelijk zaden bij. Voor een 
potje van 7 x 7 cm gebruiken wij het liefs 
500 tot 1000 zaden. Heeft U minder dan 
50 zaden, zaai dan de zaden dicht op elkaar 
op een hoopje.
Het grote probleem waardoor Aztekium 
ritteri zo moeilijk wortelecht uit zaad is op 
te kweken, wordt veroorzaakt door de 
bijzonder fijne zaden (ongeveer 0,5mm 
doorsnede) en daarmee de zeer kleine 
kiemplantjes. Het zaad is redelijk goed

verkrijgbaar, maar misschien is het ver
standiger zelf zaad te kweken door de 
aanschaf van bloeibare planten. Het zaaien 
lukt alleen goed wanneer U vele zaden 
dicht bij elkaar in een potje uitzaait. De 
kiemplantjes moeten na kieming dicht op 
elkaar staan om de algen en mos geen kans 
te geven. Het opkomen van algen samen 
met de kiemplantjes, of nog erger mos- 
groei, is het grootste gevaar. Mos en algen 
gaan de kiemplantjes overwoekeren en het 
zaaisel is verloren. Men probeert die algen 
wel te onderdrukken door gebruik te 
maken van “Demanin” verkrijgbaar bij de 
tuincentra. Maar als het fout gaat helpt 
vaak niets meer. Belangrijk is daarom een 
overvloed aan kiemplantjes die tegelijk 
opkomen en daarmee de andere levens
vormen letterlijk onder de grond houden. 
Na het zaaien dekken wij het zaaisel af met 
een zo dun mogelijk laagje uitgewassen 
aquariumgrind (verkrijgbaar bij de aqua- 
rium-winkel) of kwartszand. Nu wisten wij 
niet wat kwartszand was en zo ontstond er 
op een lezing een discussie dat men beter 
kwartszand kan gebruiken. Kwartszand laat 
namelijk wat licht naar onderen door, 
waardoor een beter resultaat zou volgen. 
Hoe kom je dan aan kwartszand? Een paar 
jaar later ontdekte we bij een liefhebber in
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België een zak met daarop vermeld kwarts- 
zand. We vroegen of we wat konden 
overnemen en wat blijkt nu, kwartszand is 
hetzelfde als wat wij aquariumgrind noe
men!
Het is van belang dat U het laagje grind 
net zo dik houd als de dikte van de zaden. 
We hebben ook geëxperimenteerd met een 
laagje zand, dit vormt echter na indrogen 
een harde bovenlaag zodat geen lucht meer 
kan doordringen in de grond. Dit materiaal 
is dus ongeschikt.
Vervolgens laat U het potje van onderaf 
volzuigen met regenwater waar enkele 
tabletten superol aan zijn toegevoegd. 
Superol is een schimmeldodend middel dat 
bij de drogist verkrijgbaar is en wordt 
gebruikt tegen keelpijn. Ook andere schim
mel- en ongediertedodende middelen zijn 
zinvol. Wij hebben echter nooit de grond 
gestoomd. Behalve dat we het een vies 
werkje vinden, is bij steriele grond het 
gevaar aanwezig dat als zich eenmaal een 
ziekte in steriele grond vestigt, er helemaal 
geen houden meer aan is. In ieder geval 
moet minimaal superol gebruikt worden. 
Vervolgens nevelt u van bovenaf het 
zaaisel nat met regenwater waar enkele 
tabletten superol aan zijn toegevoegd. Met 
dit nevelen moet U echter voorzichtig zijn.

Het gebeurt n.1. regelmatig dat bij te heftig 
nevelen de zaden naar boven komen 
drijven, vervolgens spoelen de zaadjes 
tegen de potrand. De plantjes kiemen zelfs 
tegen de potrand maar vervolgens overle
ven zij deze standplaats niet. Misschien is 
het daarom verstandiger dit nevelen over te 
slaan. Aansluitend laten wij het potje weer 
wat uitlekken en steken een naam-etiketje 
in het potje.
Nu steken wij twee geplastificeerde ijzer
draadjes (verkrijgbaar bij de doe het zelf 
zaak) van ongeveer l0 cm lang kruislings in 
de hoeken gebogen over het potje. Deze 
ijzerdraadjes gebruiken wij om het plastic 
boterhamzakje dat vervolgens wordt aange
bracht te ondersteunen. Nu sluiten we het 
zakje luchtdicht af. Hoewel die ijzerdraad
jes bij deze soort niet echt noodzakelijk 
zijn, vermelden wij dit, daar bij sneller 
groeiende cactussen het vaak gebeurt dat 
de plastic zakjes tegen de jonge kiem- 
plantjes gaan aanliggen. De kiemplantjes 
hebben echter een hekel aan zo’n natte 
regenjas tegen hun lichaam en overleven 
dit niet.
Vervolgens doen we over het plastic zakje 
een papieren zakje om direct zonlicht op 
de kiemplantjes tegen te houden. Aztekium 
ritteri krijgt ook in de natuur nooit direct
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zonlicht.
Nu gaan de potjes in een zaaitoestel dat we 
op 25° C houden en ze blijven hier mini
maal 2 jaar in staan. Temperaturen onder 
de 20° en boven de 30° zijn slecht voor de 
kieming, maar ook bij het verdere verloop 
van de groei. Gaan de meeste andere 
cactussen na het éérste groeizeisoen al 
droog en koud de éérste winter in, Azte
kium ritteri moet U vochtig en warm 
houden, liefst ook de derde winter.
De kieming verloopt binnen enkele dagen. 
Het zijn kleine grijsgroene bolletjes niet 
groter dan 1 mm. Nu moet U het geluk 
hebben dat voldoende plantjes gekiemd 
zijn en zij met z’n allen alg en mos onder 
de grond weten te houden. Het zaaisel niet 
laten uitdrogen en geen direct zonlicht is 
belangrijk. In dit éérste jaar zullen de 
plantjes niet groter worden dan 1,5 mm en 
is in het midden een klein groeipuntje 
waarneembaar. Het is mogelijk dit kleine 
bolletje nu te enten op Pereskiopsis of zelfs 
Echinopsis. Jullienne Jacobs in België 
krijgt dit voor elkaar, maar zij behoort dan 
ook bij de wonderkwekers van België. 
Als alles verder goed gaat zijn na het 
tweede groeiseizoen de plantjes 2,5 mm 
groot en is het groeipuntje iets verbreed. 
Voor het eerst is dan te zien, dat dit wel 
eens een Aztekium ritteri zou kunnen 
worden. Komt U ook met deze plantjes de 
tweede winter door, dan bent U een heel 
eind gekomen en kunt U de derde winter 
de plantjes wat kouder overwinteren. De 
beste resultaten hebben wij echter bereikt 
door de plantjes zomer en winter warm en 
vochtig te houden. Verstandig is enkele 
plantjes te enten. Bloeibaar worden zij na 
zo'n 7 jaar.
Deze soort is samen met Blossfeldia,

waarvan het zaad net zo fijn is, zeer moei
lijk uit zaad op te kweken. We gooien de 
zaden van deze twee soorten bij het uit
zaaien gewoon door elkaar want hoe meer 
zaden in een potje hoe beter. Heeft U nog 
geen ervaring met het uitzaaien van deze 
moeilijke soorten dan raden wij aan het 
eerst eens te proberen met Strombocactus 
disciformis. (zie het artikel in Succulenta 
Mei 1989). Van deze soort zijn veel 
gemakkelijker grote hoeveelheden zaden te 
verkrijgen.
Met dank aan Henk van Dijk, Gerrit 
Mellissen en Rikus van Veldhuisen die mij 
geholpen hebben met hun ervaringen en de 
tekening.

Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort
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1. Laagje aquariumgrind (2-3 mm)
2. Substraat: fijn uitgezeefde zaaigrond
3. Kleikorrels (2-4 mm)

103



ECHINOCEREUS CINERASCENS VAR.
EHRENBERGII

Henk Krijnen

Enige jaren geleden heb ik een stek onder 
de naam Echinocereus ehrenbergii van de 
heer Rubingh uit Soest gekregen. Sinds 
ruim een jaar geleden is er een eind geko
men aan zijn vermaarde verzameling, toen 
hij helaas vanwege zijn gezondheid in een 
verzorgingshuis moest worden opgenomen. 
Ik kreeg indertijd het advies deze stek na 
beworteling hoog in de kas te plaatsen en 
hem in het voorjaar niet eerder water te 
geven, voordat de knoppen goed ontwik
keld waren. Wel mag geneveld worden, dat 
stimuleert de knopzetting.
Vroeger heette de plant Echinocereus 
pentalophus var. ehrenbergii en in 1984 is 
de naam veranderd in Echinocereus cine- 
rascens var. ehrenbergii H. Bravo Hollis. 
Mijn stek is in de loop der jaren uitge
groeid tot een forse plant, die heel trouw 
ieder voorjaar gedurende 14 dagen zijn 
prachtige bloemen toont, en ieder jaar

komen er meer bloemen bij. De bijgaande 
foto is gemaakt op 13 juni 1994, de plant 
had toen 22 bloemen. Deze felpaarse 
bloemen zijn 6 cm lang en 5 cm in diame
ter.
De plant is reeds in 1840 door Pfeiffer 
beschreven en komt uit Centraal Mexico. 
De plant is voorzien van liggende leden 
met 5 hoekige ribben tot 20 cm lang. In de 
areolen staan witte randdoorns en één 
middendoorn, deze is aan de voet bruin
geel, verder ook wit en ca. 2,5 cm lang. 
Zulke Echinocereussoorten geef ik na de 
bloei, dus vanaf begin juni flink veel water 
en bijmesting en frisse lucht in de zomer, 
zodat ze voor de volgende rustperiode goed 
volgezogen zijn. Alleen dan zullen ze ons 
in het volgende jaar weer zo veel prachtige 
bloemen tonen.

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
9. CLEISTOCACTUS STRAUSII

Ton Pullen

Het geslacht Cleistocactus is al in 1861 
door Lemaire opgesteld voor een groep 
min of meer slanke, vertakkende zuilcac- 
tussen met buisvormige, nauwelijks ge
opende [cleistus = gesloten], kleurige 
kolibri-bloemen.
Sommige soorten worden meters hoog, en 
zijn daardoor voor onze verzamelingen 
meestal een maatje te groot; anderen 
blijven vrij klein en kunnen ook in kleinere 
verzamelingen een rol spelen, vooral 
wanneer ze ook nog als kleine plant willen 
bloeien.
De hier besproken soort Cleistocactus 
strausii (Heese) Backbg., genoemd naar de 
Duitse cactus-liefhebber L. Strauss, werd 
in 1907 door Emil Heese, ook een Duits 
liefhebber, beschreven onder de naam 
Cereus strausii. Heese kende de bloemen 
nog niet; pas 10 jaar later meldde Heese’s 
weduwe, dat de planten bloeiden.
Curt Backeberg was degene, die deze soort 
in het geslacht Cleistocactus onderbracht. 
C. strausii is als jonge, decoratieve cereus 
in vele verzamelingen te vinden, maar de 
planten beginnen pas te bloeien wanneer ze 
een hoogte van 80 & 100 cm bereikt heb
ben. Dat is jammer, want dan zijn ze voor 
de gemiddelde verzamelaar eigenlijk al te 
groot geworden.
Naarmate de planten ouder en groter 
worden - ze kunnen een hoogte van meer
dere meters bereiken - gaan ze ook elk jaar 
rijker bloeien en de bloeiperiode strekt zich 
over langere tijd uit. Op de lange duur 
worden het echte breeduit vertakkende 
struiken.
De afzonderlijke scheuten zijn 5 - 8 cm in 
diameter en voorzien van ongeveer 25 
ribben. De witte areolen dragen 30-40

Cleistocactus strausii. Costa i Llobera, Montjuïch, Barce- 
lona, Spanje. 7 mei 1993.
Foto’s van de schrijver

borstelachtige, dunne, witte dorens en ca 4 
gele, tot 2 cm lange, meestal omlaagge- 
richte middendorens. De bloemen zijn 
plusminus 8 cm lang, niet-gebogen, nauw 
buisvormig, donkerrood, soms enigszins 
violet getint en behaard. De groene stempel 
steekt buiten de bloem uit. De vrucht is 
min of meer bolvormig, rood en wollig 
behaard. De kleine zaden zijn zwart. 
In de cultuur zijn deze planten niet moei
lijk te houden. Als substraat kan een 
voedzaam, stevig, wat humus bevattend, 
maar doorlatend grondmengsel dienen. 
Maar ook lavacultuur is goed mogelijk. ‘s 
Zomers hebben de planten vrij veel water
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Cleistocactus strausii. Costa i Llobera, Montjuïch, Barce- 
lona, Spanje. 7 mei 1993.

nodig bij een plaatsje in de volle zon. In de 
winter vraagt Cleistocactus nu en dan een 
heel klein beetje water, liefst van onder af, 
vooral bij een geringe luchtvochtigheid.
Bij te grote en langdurende droogte hebben 
de planten de neiging hun schedel te laten 
indrogen; de planten gaan er niet aan dood, 
maar het is geen fraai gezicht. De overwin- 
teringstemperatuur moet daarom ook liefst 
niet beneden de 8 à 10ºC zakken, althans 
niet gedurende langere tijd.
Heeft U een grote kas, waarin grotere 
planten vrij uitgeplant kunnen worden, dan 
is deze soort één van de candidaten daar
voor. In diverse cactustuinen rondom de 
Middellandse zee komen grote groepen van 
deze soort voor aangeplant in de open 
lucht, waar ze goed gedijen.
Rest mij U nog te vertellen, dat deze soort 
afkomstig is uit Argentinië en Bolivia. 
Ritter meldt, dat hij deze soort in 1931 in 
de omgeving van Tarija weergevonden 
heeft.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen

*****

PROPAGANDA
Gerard de Lange

Op een vrije middag was ik alleen thuis, 
bezig met mijn favoriete tijdpassering; het 
verspenen van een flinke hoeveelheid 
massaal ontkiemde en welgeschapen 
cactuszaailingen. Een keurige rij piki- 
boxen met Astrophytums, netjes in het 
gelid, sierde al gauw de keukentafel (ja, 
dat mag!). Met welgevallen aanschouwde 
ik deze bescheiden bijdrage aan het 
scheppingsgebeuren en vond het dan ook 
bijna jammer dat er verder niemand ge
tuige was van dit tafereeltje. Een tafel vol 
mini-cactussen op weg naar volwassenheid.

Prachtig!
Wonderen bestaan nog. Er werd gebeld en 
er stonden twee keurige maar mistroostige 
heren op de stoep met de vraag of ik wel 
eens nadacht over de hogere dingen des 
levens. Eerlijk gezegd had ik me iets 
vrolijker getuigen kunnen voorstellen maar 
ik was, zoals meestal, goedgeluimd en 
antwoordde: “Ja hoor, ik ben daar net mee 
bezig, komt u binnen”. Enigszins wantrou
wig door zoveel gastvrijheid bekenden ze 
eerlijk dat ze eigenlijk wat propaganda 
kwamen maken voor hun “blad”, of dat
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mocht. Roekeloos antwoordde ik: “Ja hoor 
dat mag, als ik dat ook mag”. Verbouwe
reerd volgden ze me naar binnen, vastbe
sloten een zieltje te winnen. Ze namen 
plaats met hun aktentasjes op hun schoot, 
klaar voor de aanval. Ik hervatte mijn 
werkzaamheden en zei:”Zegt u het 
maar”... De oudste van de twee wilde net 
een populaire openingszin formuleren toen 
de andere, misschien wel oprecht geïnteres
seerd, vroeg wat ik in ‘s hemelsnaam aan 
het doen was. Dat nu had hij beter niet 
kunnen vragen. Honderduit vertelde ik hen 
over zaaien, enten, verspenen, over cactus
sen, succulenten en Succulenta. Ik haalde 
het maandblad erbij, liet hen lithops en 
cephaliums zien en troonde ze zelfs mee 
naar de kas. Ongeduldig begon de oudste 
op zijn horloge te kijken maar steeds als 
hij zijn aktentas open wou doen begon ik 
aan een nieuw hoofdstuk. Tenslotte werd 
het hen toch te machtig. Blijkbaar waren ze 
tot de conclusie gekomen, dat ik niet te 
bekeren was. Ze vertrokken in ieder geval 
nogal abrupt buitenom, inderhaast nog wel 
een foldertje achterlatend voor mij, de 
reddeloze. Zo te zien waren ze uiteindelijk 
toch opgelucht en zelfs tevreden met hun 
eigen “hobby”. Ik heb ze dan ook geen lid 
kunnen maken van Succulenta. Als propa
gandist had ik gefaald, jammerlijk.
‘s Avonds vertelde ik mijn vrouw het 
voorval als een soort grappige anekdote, 
maar ze zag absoluut het leuke er niet van 
in. Ze voorspelde dreigend dat de heren het 
er vast niet bij zouden laten zitten. “Die 
komen natuurlijk terug, wat ik je brom. En 
als jij dan niet thuis bent zit ik ermee”. 
“Jij ook altijd met je domme grappen”! 
Ik dacht uiteraard dat het wel mee zou 
vallen, bemoeide me weer met m’n ge
wone werk en ging braaf naar de maande

lijkse bijeenkomst van de cactusclub waar 
we omstreeks die tijd een compleet nieuw 
bestuur samenstelden waarvan ook ik deel 
uit maakte. Omdat onze jaarlijkse ruilbeurs 
aanstaande was, nodigde ik de heren uit 
om dat eens bij mij thuis door te spreken 
en aldus elkaar ook wat beter te leren 
kennen.
En ze kwamen. Op een middag terwijl ik 
niet thuis was en..., mijn vrouw wist van 
niets! U kunt zich waarschijnlijk wel 
voorstellen hoe dat ongeveer verliep. 
Ze zag ze aankomen; twee (haar onbe
kende) heren met aktentasjes en folders in 
de hand. Kijk nou, dacht ze, daar heb je 
het gedonder al. Dus de deur op een kier, 
wat wensen de heren? ‘ ‘Goedemiddag 
mevrouw, is uw man ook thuis? We had
den afgesproken”. Verdorie, schoot het 
door haar heen, wat heeft ie me nou weer 
geflikt, een afspraak? Een beetje stuurs, de 
deur op een nog kleinere kier, bracht ze 
hen aan het verstand dat ik nog aan het 
werk was en “pas” over een kwartier thuis 
zou komen. Nog net voor de deur helemaal 
dicht was vroeg de brutaalste of ze dan wel 
even in de kas mochten wachten. Mijn 
vrouw verschoot van kleur en stamelde: 
“Of... zijn jullie van Succulenta”? Het 
kwartje was blijkbaar gevallen en de deur 
zwaaide gastvrij open.
Ze vertelde hen over haar bange vermoe
dens toen ze hen met hun propagandafol- 
ders had zien naderen. Toen ik thuiskwam 
zaten ze aan de koffie, nog steeds lachend 
en op mijn (achteraf) onnozele vraag of ze 
prettig hadden kennis gemaakt, zei de 
nieuwbakken secretaris dan ook prompt: 
“Nou en of...!”.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure.
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BORZICACTINAE
12. OREOCEREUS CELSIANUS

Een heel bekende plant, zo bekend en zo 
“gewoon” dat er bijna nooit over geschre
ven wordt. Bovendien een plant die al 
meer dan 140 jaar in cultuur is. De eerste 
beschrijving dateert uit 1849 toen Lemaire 
de plant als Pilocereus celsianus beschreef. 
Ook is het een plant, die in de supermarkt 
al voor een paar kwartjes te koop is. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat deze soort 
voor veel liefhebbers één van de eerste 
cactussen was “waar het allemaal mee 
begon”.
De geslachtsnaam Oreocereus werd in 
1909 door de Italiaan Riccobono 
geïntroduceerd. Britton en Rose wezen in 
1923 O. celsianus als type aan. Daarna (in 
1949) heeft Backeberg de nomenclatuur 
van deze soort overhoop gehaald omdat hij 
vond, dat Britton en Rose 2 soorten (O. 
celsianus en O. trollii) door elkaar hadden 
gehaald. Hij bedacht daarom een nieuwe 
naam O. neocelsianus. Nu is men daar 
weer van teruggekomen en heet de plant 
weer gewoon Oreocereus celsianus. 
Het geslacht Oreocereus heeft een groot 
verspreidingsgebied dat zich uitstrekt aan

Rob Bregman

weerszijden van de centraal-andiene hoog
vlakte (de z.g. altiplano), westelijk daarvan 
in Z.Peru, Bolivia, en N.Chili, oostelijk 
daarvan in Bolivia en N. Argentinië. De 
groeiplaatsen liggen op grote hoogte (soms 
meer dan 4000 m boven zeeniveau) en af 
en toe krijgen de planten zelfs een flink 
pak sneeuw op hun kop. Op de altiplano 
zelf komen ze niet voor, het is daar waar
schijnlijk te nat. Deze hoogvlakte verdeelt 
het verspreidingsgebied van Oreocereus 
dus in 2 delen. De drie door Ritter in Peru 
gevonden soorten zijn bij Oreocereus 
ingedeeld maar wijken af in habitus (zijn 
wat slanker), vrucht (niet hol maar vlezig 
en niet openspringend) en zaad (glimmend 
en veel minder breed). Deze feiten doen 
vermoeden dat deze soorten uit Peru de 
voorlopers zijn geweest van de hoog- 
andiene soorten, waartoe de hier afge- 
beelde O. celsianus en O. trollii behoren. 
We hebben hier weer een voorbeeld van 
min of meer vloeiende overgangen in de 
natuur die door de mens in kunstmatige 
stukken (geslachten) wordt gehakt, met als 
gevolg dat niet alle Oreocereussen aan

Oreocereus celsianus bij Tres 
Cruzes, N.Argentinië, op 3300 
m hoogte.
Met dank aan Graham Charles 
(Stamford, Engeland) voor het 
afstaan van de dia's
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dezelfde beschrijving voldoen. Met andere 
woorden, het geslacht is niet scherp van 
andere af te grenzen. Wanneer we de 
Peruaanse soorten buiten beschouwing 
laten, is een typering van het geslacht 
Oreocereus een heel stuk gemakkelijker. 
Naast de al genoemde dik-zuilvormige 
stammen en behaarde areolen is met name 
de vrucht en het zaad karakteristiek. De 
vrucht is glad en min of meer rond, en 
scheurt met een rond gat bij het aanhech- 
tingspunt open, waarna de zaden eruit 
kunnen vallen. Dergelijke vruchten vinden 
we ook bij Arequipa en Oroya, en dat is 
een belangrijke reden om die geslachten als 
nauw verwant met Oreocereus te beschou
wen. De zaden van Oreocereus zijn de 
grootste van alle geslachten van de Borzi- 
cactinae (ca. 2 mm lang en breed), dof
zwart, met een onregelmatig oppervlak en 
een zeer groot bruinzwart (!) hilum. 
O. celsianus is een dik-zuilvormige plant 
afkomstig uit Zuid Bolivia en Noord 
Argentinië op 3000 tot 3500 m hoogte. In 
de natuur kunnen door vertakking grote 
groepen ontstaan. Een enkele stam kan 
meer dan een meter hoog en 10 cm dik 
worden. Zijn fraaie uiterlijk ontleent de 
soort aan de stevige, tot 8 cm lange rood
bruine bedoorning en de witte (soms 
bruine) haren die vooral in de nieuwgroei 
goed ontwikkeld zijn. De paarsrode bloe
men verschijnen pas aan oudere planten en 
zijn 7-9 cm lang. De bloembuis is behaard, 
de groene stamper steekt er ver buiten uit. 
O. trollii verschilt slechts door de nog 
dichtere beharing zodat er van de epider
mis helemaal niets meer te zien is. De 
witte beharing dient als bescherming tegen 
de op zulke grote hoogte heersende om
standigheden zoals het intense UV-licht en 
de extreme temperatuurverschillen.
Nachttemperaturen van -20°C schijnen

Oreocereus trollii bij Humahuaca, N.Argentinië, op 3500 m 
hoogte

geen uitzondering te zijn, terwijl het 
overdag weer 25º C boven nul kan worden. 
Over de cultuur valt niet zoveel bijzonders 
te vertellen. Het zijn zulke sterke planten 
dat je van goede huize moet komen om ze 
kapot te krijgen. Ze gaan alleen dood als je 
ze ‘s winters in de tuin laat staan. Ze 
kunnen dus, mits droog, enkele graden 
vorst probleemloos doorstaan. ‘s Zomers 
willen ze graag veel frisse lucht en veel 
licht, dus bij voorkeur òf buiten op een 
zonnige plek, òf hoog in een goed geventi
leerde kas. Ook hebben ze in verband met 
hun forse wortelstelsel graag een grote pot 
met voedzame minerale aarde.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam.
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LITHOPS LESLIEI EN ZIJN NEVEN
EN NICHTEN

Aat de Vries

Wie zich bezig houdt met het kwe

ken van Lithops-soorten en een min 

of meer aanzienlijke collectie bezit, 

ontmoet twee soorten mensen; een 

die met belangstelling en aandacht 

de planten bekijkt; de ander die 

minachtend snuift. De laatste groep 

heeft in de ogen van de lithofiel 

ongelijk.

Ik wil proberen in dit relaas enkele typi
sche verschillen aan te geven die zich in de 
soorten, ondersoorten en variëteiten van de 
planten voordoen. Ik heb daar vreselijk 
tegenop gezien: schrijven, of nog erger 
schrijven over Lithopssoorten! Hoewel ik 
al jaren Lithops kweek uit soortecht zaad, 
moet ik tot mijn schande bekennen, dat ik 
niet weet, waarom b.v. L. lesliei var. 
venteri een variëteit is en L. lesliei ssp 
burchelli een ondersoort. Ik denk overigens 
dat ik niet de enige ben. Cole zegt in zijn 
prachtige boek ‘ ‘Lithops, flowering sto- 
nes” over L. lesliei var. homii  “tamelijk 
gemakkelijk te herkennen, maar sterk 
gelijkend (similar) op sommige vormen 
van L. aucampiae". Andere soorten (b.v. 
L. herrei en L. geyeri) noemt hij niet van 
elkaar te onderscheiden”. Dat zegt een 
man na meer dan dertig jaar studie, bezoek 
van vele vindplaatsen in het veld en het
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opkweken van vele tienduizenden Lithops- 
planten. Mag ik dan mijn twijfels hebben? 
De wetenschappelijke beschrijving is 
uiterst ingewikkeld. Waardoor? Doordat 
daarbij niet een of enkele planten bekeken 
worden, maar het hele scala van mogelijk
heden, dat zich in een soort cq. variëteit 
voordoet. Zo’n beschrijving wemelt van 
uitdrukkingen als meestal, soms, door
gaans, en/of om niet te spreken van de 
opsomming van kleuren, die in één soort 
gevonden kunnen worden. Ik heb het 
voordeel, dat ik uitga van een verzameling, 
waarvan van elke variëteit een beperkt 
aantal planten aanwezig is en ik dus niet 
heb te maken met eindeloze of-of’s.
Ik wil om de lezer niet te vervelen 
variëteiten en ondersoorten naast elkaar 
zetten en de aandacht vestigen op details, 
die bij beschouwing het eerst opvallen. 
Eerst vergelijken we twee exemplaren van 
L. lesliei var. lesliei (foto 1 en 2), daarna 
var. lesliei met de variëteit L. lesliei var. 
venteri. Het is direct duidelijk dat het bij 
de foto’s 1 en 2 om nauw verwante planten 
gaat. Beiden maken een bruine indruk. Ik 
stel hierbij twee uiterste exemplaren van de 
variëteit lesliei voor: De een heeft een 
blaarvormig donker-bruin venster. Soms, 
onder een bepaalde lichtval, is dit venster

ook doorzichtig heel donkergroen. Het 
bovenoppervlak vertoont een klein aantal 
lichtbruine onregelmatig vertakte tekenin
gen. De andere plant roept het tegen
gestelde beeld op: een lichtbruine onder
grond, met daarop een druk patroon van 
fraai vertakte donkerbruine tekeningen. 
Ook in dit geval kan het donkerbruin soms 
bij dezelfde plant het aanzien geven van 
donkergroen. In tegenstelling tot de eerste 
plant zijn de donkere partijen niet door
zichtig; zij liggen enigszins verdiept in de 
lichtere ondergrond.
Nu L. lesliei var. venteri (foto 3), de 
algemene indruk is die van een grijze plant 
met een donkergroene, nagenoeg zwarte 
tekening. Die tekening is aanmerkelijk 
fijner dan bij variëteit lesliei. Wat ook 
opvalt is dat de afmetingen van var. venteri 
geringer zijn dan die van var. lesliei. 
Beschouwen we nu L. lesliei var. lesliei cv 
Albinica en cv Storms’s Albinigold. Het 
zijn beide planten, die opvallen door hun 
groene uiterlijk. Cv Albinica heeft een 
lichtgroene ondergrond met daarop een 
donkerder groene tekening (foto 4). Het 
donkere groen overheerst. Bij vergelijking 
met de voorgaande planten blijkt, dat die 
tekening niet uit afzonderlijke figuren 
bestaat, maar één dicht geheel vormt.

Foto 3: Lithops lesliei var. 
venteri
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Foto 4: Lithops lesliei cv Albinica Foto 5: Lithops lesliei cv Albinigold

Cv Albinigold (foto 5) is eveneens een 
duidelijk groene plant maar toch weer iets 
anders dan cv Albinica. De ondergrond is 
hier eerder licht geel-groen. De tekening is 
ijler en samengesteld uit kleine, heel kleine 
groene stipjes. Dat is al met het blote oog 
te zien, maar met een loep is die fijne 
tekening uiteraard nog duidelijker waar te 
nemen. Naast elkaar en in die volgorde is 
de eerste cultivar waterig-groen, de andere 
lichter van kleur met een duidelijk geel. 
Terwijl alle lesliei’s een gele bloem voort
brengen, bloeien cv Albinica en cv Albi- 
flora met een witte bloem. Bij deze culti- 
vars stuit ik op een vraag. Hoewel de naam 
van de behandelde plant duidt op het 
ontstaan als product van de kweker, ver
meldt Cole van beide, dat de vindplaats in

de natuur gezocht moet worden, nabij 
Warrenton in de Kaap-provincie

Van cv Albinica *) worden de eerste 
vinders vermeld, terwijl ook Cole zelf de 
plant in de natuur gevonden heeft. Omtrent 
cv Albinigold *) schrijft hij, dat deze uit 
zaad zijn opgeweekt door Ed Storms.
Zaad, dat ook in dit geval door Cole 
verstrekt is.

Minstreellaan 10, 3525 GR Utrecht

*) Naschrift redactie.
Een cultivarnaam duidt op een gekweekt produkt. 
In feite zijn beide cultivars selecties uit in het wild 
groeiende populaties. Cole gebruikt de cultivardefi- 
nitie niet correct.
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MAMMILLARIA DUWEI
Ton Pullen

Eén van de nieuwere soorten, die zich de 
laatste jaren in snel tempo in de verzame
lingen heeft verspreid, is deze Mammilla
ria duwei Rogozinski & Braun. Deze soort 
is een opvallende verschijning in het 
Mammillaria-sortiment, bovendien een 
plant, die niet moeilijk te kweken is, zich 
zelfs goed leent voor massale commerciële 
vermeerdering. De soortsnaam ‘duwei’ is 
afgeleid van de ontdekker, de Duitser 
Walter Duwe, die de plant in 1983 tijdens 
een reis door Mexico ontdekte.
De nieuwbeschrijving vond plaats in 1985, 
in ons Duitse zustertijdschrift Kakteen und 
andere Sukkulenten. Volgens de auteurs is 
M. duwei nauw verwant aan M. nana en 
M. monacistracantha. Hunt erkent M. 
duwei niet als zelfstandige soort en brengt 
haar onder bij M. nana. Eerder was M. 
nana door Hunt ondergebracht bij M. 
monacistracantha en door Glass & Foster 
bij M. haehneliana. De taxonomie laat ik 
verder graag over aan de echte Mammilla- 
ria-fanaten.
Typisch voor M. duwei zijn de ‘gewim- 
perde’ of, zo u wilt, ‘gevederde’ dorens. 
Mijn planten zien er ‘s winters anders uit 
dan ‘s zomers: in de zomer, wanneer de

planten voldoende water gekregen hebben, 
zien ze er gezwollen, soms zelfs wat 
opgejaagd uit. De kleur van het planteli- 
chaam is dan goed te zien. In de winter 
daarentegen schrompelen de planten 
behoorlijk en verliezen nogal wat van hun 
volume, een verschijnsel, dat natuurlijk bij 
veel cactussoorten voorkomt, maar dat mij 
bij deze soort bijzonder trof. De kleur van 
het lichaam is niet meer zichtbaar en het 
uiterlijk van de plant wordt volledig be
paald door de witte tot vuilwitte bedoor- 
ning.
De soort zou, volgens de beschrijving, niet 
of nauwelijks spruiten, maar de oudere 
exemplaren, die ik gezien heb, doen dat 
wel. Mijn grootste plant heeft met zeven 
zijspruiten een echt cluster gevormd, die 
momenteel een vierkante 9 cm pot volledig 
vult. De afzonderlijke plantelichamen 
kunnen tot 5 cm diameter uitgroeien. In 
hun jeugd zijn de planten breder dan hoog, 
later kunnen ze tot kort cylindrisch uit
groeien. Dit laatste zal waarschijnlijk wel 
een cultuurverschijnsel zijn. De jonge 
areolen zijn bedekt met witte wol, de 
oudere areolen zijn kaal. Elk areool is 
voorzien van een groot aantal [- 36] ,

Mammillaria duwei, 2 juli 1990. 
Foto's van de schrijver
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Mammillaria duwei, 2 juli 
1990

witte, aan de basis bruingele, randdorens, 
die als een parasolletje boven de tepel 
staan. Deze randdorens zijn tot 4 mm lang 
en sterk ‘gewimperd’.
De aan de top gebogen middendorens, 
meestal 1, soms 2, zijn honinggeel, ook 
‘gewimperd’ en ongeveer 1 cm lang. De 
bloemen zijn typische Mammilariabloe- 
men, ongeveer 15 mm in doorsnede, 
geelwit van kleur met een min of meer 
duidelijke, roodgroene middenstreep. De 
buitenste bloemblaadjes zijn soms wat roze 
aangelopen, de uitgebloeide bloem ziet er 
ook wat roze uit. In het hart van de bloem 
zijn de geelwitte helmknoppen goed te 
zien. De vruchten liggen vaak half in het 
plantenlichaam verborgen en zijn groen, 
of, meer opvallend, buiten de bedoorning 
uitstekende rode bessen. De zaden zijn 
zwart.
Deze soort is afkomstig uit de omgeving 
van de stad San Luis de la Paz, in de 
Mexicaanse deelstaat Guanajuato, waar zij 
groeit in een humushoudend substraat 
tussen kalksteenformaties.

In de cultuur geeft deze soort geen proble
men. Vele planten, afkomstig uit handels- 
kwekerijen, staan in een turfachtig sub
straat en groeien daar blijkbaar prima in. 
Mijn eigen planten van deze soort groeien, 
zoals al mijn cactusplanten, in lava en doen 
het daarin uitstekend. Het normale ritme 
van ‘s zomers gieten en ‘s winters droog 
houden voldoet uitstekend en een overwin
tering bij ongeveer 8°C geeft geen moei
lijkheden.
In mijn verzameling bloeien de planten 
vanaf half juni.

Literatuur:
Rogozinski, H (1983): Eine neue Mammillaria (?) 

aus Guanajuato. KuaS 34 - 9, p.208.
Rogozinski, H. & Braun, P. (1985): Mammillaria 

duwei, Eine neue Art aus Guanajuato/Mexico. 
KuaS 36-8, p.158.

Het laatstgenoemde artikel geeft meer literatuur
verwijzingen.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen
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De Calumordoos.

Omtrent het gebruik van dit zaai-apparaat deelt de heer Klein te 
Apeldoorn ons het volgende mede:

In het najaar van 1919 ontving ik van de firma Heinrich Kaiser te 
München twee Calumordoozen met daarbij gevoegde gebruiksaanwij
zing. De beschrijving zal ik hierbij achterwege laten, daar deze in het 
Aprilnummer reeds is medegedeeld.

De twee doozen vulde ik voor ongeveer twee derde met goed 
verteerde bladaarde, vermengd met een weinig zand, de drie gaatjes in 
den bodem had ik reeds te voren met stukjes potscherven bedekt.

Mijn eerste proefneming was het stekken van een Bladbegonia in de 
eene doos en het zaaien van Abutilons in de andere. Over de 
verkregen resultaten was ik uiterst tevreden. De stekken van de 
Bladbegonia zijn alle zonder uitzondering geworteld en groeiden in de 
miniatuurkas voortreffelijk. Vooral moest ik zorg dragen voor vochtige 
warmte, hetgeen ik bereikte door de doos af en toe met een fijn 
bloemenspuitje te besproeien en daarna het deksel er weer op te doen. 
Al heel spoedig zag men de uitwerking: er kwamen waterdroppels 
tegen het glas te hangen. Eventueele verbranding der stekken door al 
te sterke zonneschijn kan men voorkomen door de doos lucht te geven, 
door middel van het deksel een weinig naar links of rechts te draaien 
tot de insnijdingen tegenover elkaar zitten. Ook door wat kalkmelk op 
het deksel te sprenkelen, voorkomt men verbranding.

In de tweede doos had ik Abutilons gezaaid. Door het zaaisel matig 
vochtig te houden gedurende 10 a 14 dagen, kwamen de zaden 
spoedig op en moest ik ze, zoodra deze meer ruimte behoefden, 
verspenen. Om de verspeende plantjes aan den groei te houden is het 
bepaald noodig dat men nog enkele calumordoozen in voorraad heeft. 
Ook kan het wel bij gebrek aan een broeibak in een kistje bedekt met 
een glasruit, doch ik verkies de Calumordoos boven een bakje bedekt 
met een glasruit, daar deze door zijn ronden vorm weinig ruimte 
inneemt, er zindelijker uitziet en de luchttoevoer beter geregeld kan 
worden.
Vooral voor het zaaien van zaden die meer gevoelig zijn voor 
temperatuur-schommelingen en voor hen die niet over een warme kas 
of bak beschikken, is de Calumordoos bij uitstek geschikt.

H. F. Klein

115

Succulenta 2e Jaargang No. 9. 3 September 1920



VIJF BOTANISCHE TUINEN OP
VACANTIE-EILANDEN

Eric J.M. Piens

1. MADEIRA
Voor wie er nooit per vliegtuig landde zal 
waarschijnlijk de naam Porto Santo onbe
kend zijn. Het is een lieflijk eilandje met 
zandstranden ten noorden van Madeira, 
beiden zijn Portugees gebied.
Wat Madeira betreft kan men eerder 
spreken van een massief rotsblok dat met 
steile wanden de Atlantische Oceaan 
induikt. Het laat zich raden dat de aanleg 
van een vliegveld daar geen sinecure is 
geweest. Vroeger was er dus alleen een 
luchthaventje op Porto Santo, te vergelij
ken met een regionaal vliegveld, wat 
overigens geen moeilijkheden teweeg
bracht. Deze kwamen meestal later, toen de 
vacantiegangers per boot naar het buurei- 
land werden gebracht. Menig toerist begon 
zijn vacantie in bed . . . wegens zeeziekte. 
Toen de landingspiste - die uit de rotsen 
werd gehouwen - op Madeira klaar was, 
bleek die aan de korte kant te zijn. Een
maal was voor een Belgische machine de 
remafstand te kort zodat ze aan het einde

van de piste tientallen meter lager op de 
rotsen in zee plofte. Die start- en landings
baan werd intussen verlengd, op pylonen 
rustend op de rotsen in zee. Tijdens de 
landing kan je daar uiteraard niets van 
zien, evenwel als de machine naar het 
luchthavengebouw taxiet, zie je het 
bruuske einde van de baan met erboven het 
blauw van de lucht en eronder het blauw 
van het water.
Zoals bekend wordt Madeira het bloemen- 
eiland genoemd, wat geenszins overdreven 
is. Er is een geschiedenis die vertelt dat de 
schepper toen hij met zijn werk klaar was, 
het restant van zijn bloemzaden over 
Madeira heeft uitgeworpen. Nu kan men 
Madeira betitelen als één eiland, één grote 
bloem . . . Men treft er in totaal twaalf 
parken en tuinen aan, waarvan vier in de 
hoofdstad Funchal, zoals daar zijn : de 
gemeentetuin (opgericht in 1878) met de 
Plumeria en koraalbomen als uitschieters, 
het stadspark (nabij de haven) met Gerbera 
en Agapanthus, de tuin van het landgoed

Madeira : Jardin Botânico 
in Funchal.
Foto's van de schrijver
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van het Kruis (zeker de moeite waard wat 
betreft orchideeën), allen met zorg onder
houden en waar de meeste planten van 
naambordjes zijn voorzien.
De voornaamste, de botanische tuin Jardim 
Botánico aan de Caminho do Meio, boven 
Funchal en per bus bereikbaar, is voorzien 
van een herbarium (vrij toegankelijk) en 
een succulentenkas, niet toegankelijk doch 
door zijn vorm is alles van buitenaf te 
bekijken. Vrij uitgeplant zijn wel vele 
soorten agaven (o.a. A. attenuata), aeo- 
niums, opuntia’s en andere grote specimina 
van cactussen. Zeker te bezoeken, . .. 
een must !

2. GRAN CANARIA
Bekend als het ronde eiland met in het 
zuiden de duinen van Maspalomas, die qua 
vorm en uitzicht onwillekeurig doen 
denken aan een kleine Sahara.
Men treft er veel naturalisten en Duitse 
toeristen van alle slag. Het is er druk van 
flanerende badgasten die er onder andere 
lange strandwandelingen kunnen maken. 
Succulentenliefhebbers moeten beslist en 
liefst op eigen gelegenheid een bezoek aan 
de botanische tuin ten zuiden van de 
hoofdstad Las Palmas brengen. Van 
Maspalomas uit de hoofdweg langs de zee 
volgen, richting noord naar de airport

Gando en verder naar Las Palmas toe. In 
de omgeving van Telde richting Monte 
waar het loont de hoofdweg te verlaten om 
een kijkje te nemen in een vulkaankrater. 
De mooi ronde kratermond heeft een 
doorsnede van 1.000 m. en een diepte van 
200 m. In de diepte kan men goed zien dat 
er een boerenfamilie woont of ooit heeft 
gewoond. Luttele kilometers verder komt 
men in Tafira aan, waar de Jardin Canario 
gelegen is. Mooi en goed aangelegd vindt 
men er exotische bomen en planten en 
uiteraard succulenten. Mammillaria’s zijn 
er goed vertegenwoordigd, wat niet altijd 
het geval is in dat soort tuinen, omdat de 
bezoeker er meestal geconfronteerd wordt 
met gigantische cereussen.
Met het openbaar vervoer te bereiken op 
het zuidelijk deel van het eiland is het 
palmenpark Las Palmitos. Deze in de 
bergen gelegen oasetuin heeft een uitge
breide verzameling agaven en kanjers van 
zuilcactussen, de grusonii’s niet te verge
ten. Liefhebbers van vogels komen er ruim 
aan hun trekken; in kooien ziet men er 
bijvoorbeeld neushoornvogels en verschil
lende andere soorten vogels vliegen er vrij 
rond, o.a. een toekan. Op het gebied van 
succulenten heeft deze instelling meer te 
bieden dan die van Tafira.

Agave victoriae-reginae 
in de Jardin Canario op 
Gran Canaria
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Gedeeltelijk aanzicht van 
de cactustuin in Lanzarote

3. LANZAROTE
De Jardin de Cactus, gelegen te midden 
van opuntiavelden in het dorpje Guatiza, is 
een ontwerp van de op Lanzarote geboren 
kunstenaar en architect César Manrique. 
Het was de man die er voor zorgde dat 
nergens gebouwen van meer dan vier 
verdiepingen hoog mogen worden opge
trokken. Alle houtwerk dient groen geverfd 
te worden, behalve aan zee, waar blauw is 
toegelaten. Verder treft men er nergens 
reclameborden langs de weg of op huisge
vels. Beslist een verademing voor bewo
ners en vooral toeristen.
Langs de weg ter hoogte van de toegang 
van deze tuin (uitsluitend succulenten) 
wordt de aandacht van de voorbijganger 
getrokken door een vijf meter hoge cereus- 
mastodont, vervaardigd in plaatstaal en 
uiteraard groen beschilderd. De Duitser C. 
Franck heeft de kolos Cereus articifolius 
var. lanzarotensis gedoopt.
De tuin zelf geeft de indruk van een per
manente tentoonstelling doordat de cactus
sen zijn aangeplant op terrassen. Hier zijn 
de kleine geslachten alom tegenwoordig. 
Bijzonderheden uit bepaalde geslachten 
worden behalve in de groep waartoe ze 
behoren nog eens extra als solitaire plant 
belicht. Men kan er zo de endemische en 
zeldzame Euphorbia handiensis Burchard

van het buureiland Fuerteventura niet 
missen. Bijzonder mooi is de Cleistocactus 
jujuyensis (Backbg.) Backeberg en een 
grote verzameling opuntia’s, waaronder 
Opuntia basilaris Engelmann & Bigelow. 
Deze kunstvol ingerichte succulententuin is 
een bezoek zeker waard. Guatiza is aan de 
oostzijde van het eiland ten noorden van de 
hoofdstad Arrecife gelegen.
Trek ook eens het binnenland in waar in 
La Geria aan druiventeelt wordt gedaan. 
De wijnstokken staan er aangeplant in pure 
lavakorrels, omgeven door half cirkelvor
mige muurtjes, opgetrokken met lavabrok- 
stenen. Die ongeveer 1 m. hoge muurtjes 
beletten dat de verzengende siroccowinden, 
afkomstig van de Sahara, het plantgoed 
zouden verdorren of uitrukken.
De druivelaars groeien enkel van de lucht
vochtigheid, die ‘s nachts in de vorm van 
condenswater wordt opgenomen door de 
lavakorrels, waarin wordt geplant. Het 
vocht kan een diepte van 30 cm. bereiken.

4. TENERIFE
Aan de noordzijde van het eiland in de 
omgeving van Puerto de la Cruz bevindt 
zich de slechts 2 ha grote Jardin Botánico 
in Orotava, die desondanks 1.500 planten
soorten telt. Opgericht in 1788 als een 
soort tussenstation voor het acclimatiseren
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van bomen en planten, die door Spanjaar
den uit Amerika en uit het Oosten werden 
meegebracht. Deze flora, die niet op het 
Spaanse vasteland gedijen wilde, kwam 
eerst naar de “Jardin de Aclimatación de 
la Orotava”. Succulenten vormen er een 
minderheid.
In de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife 
kan men tien meter hoge tulpenbomen in 
het stadspark aantreffen, benevens Euphor
bia pulcherrima (kerststerren) en 
orchideeënbomen. Laatstgenoemde slechts 
dan als de kalender de wintermaanden 
aanduidt; maar wat is winter in Tenerife ? 
De grootste succulententuin op het grootste 
eiland van de Canarische Archipel vindt 
men in de nabijheid van Los Cristianos in 
het zuiden en van de overbekende Playa de 
las Americas. In het najaar van 1987, een 
maand voor de officiële opening van het 
Cactus Park “Desierto Feliz” (gelukkige 
woestijn) had ik het genoegen de tuin en 
de bezitter te leren kennen. Zie “Exotische 
tuin ‘in wording’ op Tenerife” in Succu
lenta 1988, blz. 92 e.v.
Toen kon men er nog bijna alle uebelman- 
nia’s, epithelanthasoorten, frailea’s en 
ander klein grut aantreffen, die nu reeds 
lang verdwenen zijn door ongunstige 
omstandigheden (gebrek aan humus) of

Carnegia gigantea (Saguaro) met cristaatvorm in de 
Desierto Feliz op Tenerife

door diefstal.
Enige jaren terug leek er een verval waar 
te nemen, bij mijn laatste en misschien 
reeds mijn 20ste bezoek, was er echter een 
kentering merkbaar. Anderzijds wordt in

Agave attenuata met meter
slange bloeikolf, eveneens in 
de Desierto Feliz op Tenerife
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Schitterende groep met 
Echinocactus grusonii, 
Espostoa en een Cereus 
in Botanicactus op 
Mallorca

een gigantisch grote kas die er sinds een 
paar jaar is opgericht, de brousse van 
Brazilië geïmiteerd met bv. in “vrijheid” 
vliegende en nestelende kolibri’s. De ganse 
tuin is 10 ha groot en nog steeds niet 
volgroeid. Alleen wij noorderlingen kam
pen steeds met plaatsgebrek.

5. MALLORCA
Hoe snel sommige succulenten kunnen 
groeien en felle zon weten te appreciëren is 
duidelijk te zien in een tuin genaamd 
Botanicactus op Mallorca. Wat zon en hitte 
betreft zegt dat vacantieoord genoeg. Wie 
in de vacantietijd deze tuin wil bezoeken 
verplaatst zich naar Ses Salines, helemaal 
in het zuid-oosten van het eiland. Van 
Puerto de Soller in het noord-oosten van 
het eiland, een geliefde verblijfplaats van 
Belgen waar men de badplaats bereikt 
nadat een bergpas is overwonnen, waar
schijnlijk ook omdat de bevolking behalve 
hun Catalaans ook de Franse taal hanteert, 
is het precies 100 km naar Ses Salines. 
Vanuit Palma en Arenal is de afstand naar

Botanicactus een behoorlijk stuk korter. 
Naast een massa cactussen, ± 400 soorten 
op 40 ha, en andere succulenten vindt men 
daar het gehele gamma van zuidelijke 
planten en bomen, zoals cipressen, johan- 
nesbrood- en drakebloedbomen en de 
plaatselijke flora, waaronder eeuwenoude 
olijven, de citrussen niet te vergeten, 
kortom teveel om op te noemen. Alles 
samen op een oppervlakte van pakweg 150 
ha, de grootste van Europa !
In de omgeving zijn er bovendien twee 
cactuskwekerijen, een semiprofessioneel, 
de andere niet van de kleinste als men weet 
dat in één van de twee kassen er veertig 
zaai- en verspeentabletten van één bij vijf 
meter zijn geïnstalleerd.
Met wat geluk kan men een grote privéver- 
zameling bewonderen op het landgoed 
S’Avall, eigendom van een grootgrondbe
zitter. De boomgaard is er beplant met 
duizenden amandelbomen.

Verlorenbroodstraat 27, B 9820 Merelbeke (Gent) 
België120
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Plantenvereniging

Astroloya
organiseert

3e dag van de plantenliefhebber
zaterdag 8 juli 1995 van l0u tot 18u, Bellemstraat (naast) 95, 9880 Aalter

* Inkom :
* Aanbod :

* Huur tafels :
* Goed om weten :

in een ruimte van 1150 m2
gratis
ruime keuze van Cactussen, Fuchsia's, Kuipplanten, Geraniums, 
Vetplanten, Rotsplanten enz. ..
Eerste 2 meter gratis, vanaf 3 meter en meer 150 fr per meter.
- deuren open om 10 uur stipt.
- bewegwijzering v oorzien op de invalswegen
- cafetaria met spijs en drank
- hobby stand door leden

Inschrijvingsstrook uiterste datum 15 juni

Naam
Adres:.....................
zal deelnemen aan de beurs met.............meter.
Ik betaal hierbij de som van.......... frank. - eurocheque (op naam van Buysse Ignas, Brugstraat

Ik verkoop.............  
datum

164. 9880 Aalter België, tel +32 (0)9 374.67.63). 
- Storting op rekening 737-4013021-77

handtekening
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VACATURE SECRETARIS
Het bestuur roept kandidaten op voor de functie 
van secretaris.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij tenminste 
tien vergaderingen per jaar voorbereiden, bijwo
nen en notuleren.
Daarnaast dienen zij te behoeve van het vereni- 
gingsnieuwsgegevens te verzamelen, samen te 
stellen en gedeeltelijk zelf te schrijven en de lay- 
out te verzorgen, (plm 100 pagina's p/jaar). In 
verband hiermede is het bezit van een computer 
noodzakelijk.
Ook de verenigingscorrespondentie komt voor 
zijn/haar rekening.
Kandidaten worden verzocht voor nadere inlich
tingen contact op te nemen met de heer K. F 
Zaunbrecher, voorzitter van SUCCULENTA.

VACATURES BESTUUR
Het bestuur roept kandidaten op voor een functie 
binnen het bestuur.
Statutair dient het bestuur uit tenminste vijf leden 
te bestaan. Daarnaast is het wenselijk dat er bij 
voordrachten tot bestuursbenoeming er meerdere 
kandidaten zijn, zodat de Algemene Ledenverga
dering zich daadwerkelijk over benoemingen kan 
uitspreken.
Een keuze houdt in, dat niet ieder terstond kan 
worden benoemd. Zij of hij kan echter wel wor
den voorbereid op een volgende benoemings 
ronde. Dit is ook in belang voor diegenen, die op 
een later, voor hun meer geschikt tijdstip, een 
taak binnen het bestuur willen vervullen.
Neem voor inlichtingen contact op met de heer 
K. F Zaunbrecher, voorzitter van SUCCULENTA.



BESTUUR REDACTIE
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 (art. 9 
stat.)

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: waarn. door P. Kaptein, Kerkstraat 53, 
2971 AK Bleskensgraaf tel. 01849-1940.

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: de heer P. van der Laken, 
Talingstraat 6, 2406 EL Alphen aan de Rijn.
Kosten lidmaatschap:
leden in Nederland en België f 40,—/Bfrs 725, 
hier wonende jeugdleden f 20,—/Bfrs 360;
elders wonende leden f 50,— (Dm 45) 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

Verschijnt 6 maal per jaar in de even maanden.

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:P. Kaptein, Kerkstraat 
53, 2971 AK Bleskensgraaf tel. 01849-1940.

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.

J. van Alten, Richard Burtonstraat 1, 1325 KK 
Almere (Hoofdredacteur)

L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eek en Wiel.
L.E. Groen, Heelsumseweg 49, 6721 GR Benne

kom.
J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 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 Men, bijgewerkt tot 1 maart 1995

NEDERLAND

Sepers B, Overslaghof 189, 1034SB Amsterdam 
Roozendaal D., van der Hoopstraat 72 II, 1051VK 
Amsterdam
Moes J.J.M., Hoofdweg 31, 1058AW Amsterdam 
Kruis K. v.’t, Mr. Troelstralaan 72 a, 1181VG 
Amstelveen
Cohen M.E., Mame 52, 1186PC Amstelveen 
Verkouw H.T., Breeuwer 2, 1255AA Hoorn 
Moria K., Meppelsingel 46, 1324CS Almere 
Hoeksma L.D., Warder 181, 1473PL Warder 
Mourik C.C., D. Wierengastraat 57, 1602TL 
Enkhuizen
Dingerink-Boon E., Klimopstraat 1, 1741VJ 
Schagen

Blommers I., Nevenpad 2, 1755NP Petten 
Markus-Kop C.A., Bachstraat 21, 1901VN Castri- 
cum
Bos. B., Schilderweg 171, 1971LN Den Burg 
Schipper J., Kloosterstraat 5 rood, 2021VJ Haar
lem
Spaan-v.d. Zwaluw J.C.. Bastiaanstraat 42, 
2033RK Haarlem
Laak T. van, Staalstraat 21 I, 203 3XG Haarlem 
Feith M., Jagerslaan 22, 2240SZ Wassenaar 
Pluyms W.J.M., Kamperfoeliezoom 39, 2353R.R. 
Leiderdorp
Lee J. v.d., Straat van Ormoes 8, 2622 KA Delft 
Poot J., Eikenduinen 2, 2641 LJ Pynacker

Lugt M.W. v.d., Zwaansheullaan 4, 2675KE 
Honselersdyk
Geers M.A., Felderhofstraat 8, 2692CL ‘s-Graven- 
zande
Huldy H.J., Korenmolengat 2, 2761EC Zevenhui
zen
Eijkhof H.L. v.d., Raaigras 59, 2804NB Gouda 
Edelman K.J., Schinkeldijk 28 a, 2811PA Reeu- 
wijk
Heuvel H. v.d., Middelblok 155, 2831BM Gou- 
derak
Kamp L., Heulenslag 47, 2971VG Bleskensgraaf 
Brink R., W.v.Hillegaersbergstraat 41b, 3051RB 
Rotterdam
Huykman J.H., Meerdervoortstraat 67, 3073SK 
Rotterdam

Hilt PA. A. van, Malsenstraat 26, 3074PV Rotter
dam

Rijken J., Margrietstraat 8, 3286AL Klaaswaal 
Calabuig Adan, p/a Aalbersestraat 61, 3332CB 
Zwijndrecht
Slot J. v.d., Schimmelpenninckstraat 16, 3332HX 
Zwijndrecht
Advokaat Fam., v.Herwijnenplantsoen 308, 
3431 VS Nieuwegein
Berg L.W.G. v.d., Valparaisodreef 19, 3563VK 
Utrecht
Meent J.C. v.d., Westdijk 40-53, 3752AE Bun
schoten
Zwanikken O., Laarderweg 45, 3755AL Eemnes 
Stam-v.d. Berg Mevr. M., Rigolettostraat 6, 
3816TR Amersfoort
Rappoldt C., Emdenmeen 60, 3844ED Harderwyk

Aslander E., p/a Klipper 29, 3904SK Veenendaal 
Wijnstekers G., Groenbergen 3, 3956GC Leersum 
Harting J.W., Schimmelpenninckstraat 44, 4481AJ 
Kloetinge
Smienk E.S.W., Pietern.Koomanstraat 57, 4822WC 
Breda
Wijnings J., Fagelstraat 18, 4902VC Oosterhout 
Verbakel J.G.R., Kouter 11. 5422AA Gemert 
Schreurs M.A.F, Htg.Johannastraat 31, 5552KR 
Valkenswaard
Weltevrede M., Lorentzstraat 27, 562 IER Eindho
ven
Rooymans H.H., Dintel 40, 5751SZ Deurne 
Egberts-Hoeymakers v., Akkervoortweg 17, 
5827AP Vortum-Mullum

Gorren P., Wildenkamp 49, 5953GB Reuver 
Rullenraad H.J., Pr. Irenestraat 24, 6024BC Budel 
Schaaf D.W.C., Bosstraat 62, 6071XX Swalmen 
Verstappen P.. Bosscher-ven 46, 6085DL Hom 
Janssens J„ Looimolenstraat 28, 6136VP Sittard 
Kaam J., Olterdissenstraat 5, 6164JA Geleen 
Coumans A., St.Teunisstraat 29d, 6211BA Maas
tricht
Mensink R., Synagogeplantsoen 28 a, 6231KJ 
Meersen
Thissen W., Hekstraat 23 ,6235NK Ulestraten 
Jacobs B., Eyserbosweg 13, 6287NA Eys

Kierkels M.. Pontanusstraat 18. 6524NG Nyme- 
gen
Cornelisse H.W.. Reurikwei 25, 6843XT Arnhem
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Schreuder M.M., Molenbeekstraat 31, 6871WX
Renkum
Heyden H. v.d., Loohof 41, 6956CM Spankeren
Lieftink J., Entinkweg 7, 7055BT Heelweg-
Varsseveld
Peet E.K., Brandsland 36, 7951GG Staphorst
Bludau W., Hoge Slagen 89, 8233SE ’s Hertogen- 
bosch
Dijkhoff Mevr. J., Nijlansdijk 149 c, 8931GA
Leeuwarden
Jong E. de, Kavelweg 41b, 9108MD Broekster- 
woude
Aantjes P., de Berken 114, 9269SK Veenwouden
Westerhof KL, J.M.den Uylstraat 19 ,9728RH
Groningen
Rijn Derk van, Bosland 2, 9753EV Haren
Laan H.J. v.d., Valge 35, 9965PD Leens
Brandsma P„ Fivelingoweg 19, 9981GX Gronin
gen

BELGIË

Antoons W.,Assesteenweg 121,1750 Lennik
Iseghem Dhr. van,Rerum Novarumlaan 42,2170
Merksem
Lenaerts A.,Leiseinde 46,2300 Turnhout
Bungeneers-Billen Mw. M.J.,Vettersstraat 8,3500
Kuringen-Hasselt
Dermont S.,Piringenstraat 43,3700 Tongeren
Bouquette J.,Rue Auguste-Dupont 38,4800 Ver- 
viers
Persijn B.,Pitternsesteenweg 45,8700 Tielt
Declerck-Deniyter Mevr.,Krommestraat 12,8850
Ardooie
Deweirdt M.,Olmenlaan 37,8930 Menen

ITALIË

Cicala Francesco,Sacro Cuore 99,97100 Ragusa

MALAYSIA

Wong Soon,Lot 18, Jalan Kuda Lari no 23,43000
Kajang Selangor

VERENIGINGSNIEUWS - 1

Gelicht uit het afdelings-jaarverslag over 1994: 
Op 24 maart 1994 werd de heer W. Bosma be
noemd tot voorzitter van de afdeling West 
Friesland. Zijn adres is Reuzenpandasingel 108, 
1704VX te Heerhugowaard. Als secretaresse is 
benoemd Mevrouw P. Zachte-Vijverstra, Volder 
90, 1625 TG Hoorn, tel. 02290-31133.

De voorzitter van de afdeling Brabant-België 
heeft begin maart 1995 zijn functie neergelegd. 
Tot op heden is geen vervanger benoemd.

Op 30 januari heeft de afdeling Rotterdam een 
nieuwe voorzitter benoemd. Dit is de heer B.G. 
van der Eist, Bonnefanten 13, 2907 NA Capelle 
aan den IJssel. (tel.: 010-4513176). De afgetreden

voorzitter, de heer A.C.J. Kroezen blijft wel deel 
uitmaken van het afdelingsbestuur en vervult 
tevens de functie van bibliothecaris.

De afdeling Arnhem benoemde met ingang van 
mei 1995 de heer B. Schoemaker, Emmastraat42 
6862 GV Oosterbeek als voorzitter. De heer 
Schoemaker is telefonisch bereikbaar onder num
mer 085-338010.

De afdeling Gorinchem den Bosch heeft een 
nieuwe voorzitter. Dit is geworden M.Jamin; Jan 
Oomsstr. 6; 5324 BB Ammerzoden; 04199-3856. 
Daardoor werd een nieuwe secretaris noodzakelijk 
en deze functie wordt thans vervuld door A. van 
Zuylen; Hoefstraat 9;5345 AM Oss; 04120-30733.
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REGISTRATIE WILDPLANTEN
Diegenen, die wildplanten ter registratie willen 
melden , dienen dit als volgt te doen: Zendt een 
opgave in tweevoud naar de secretaris. Deze 
opgave moet bevatten: naam, adres, woonplaats, 
naam planten volgens etiket (mits de plant onder 
die naam correct is beschreven), datum en handte
kening. ( U geeft alle uit het wild afkomstige 
succulenten op en U heeft geen problemen met 
verdere aanvullingen op de wet). Deze opgave 
dient vergezeld te gaan van een gefrankeerde, aan 
U zelf gerichte enveloppe. U ontvangt dan één 
exemplaar gewaarmerkt terug. Niet leden, die 
eveneens wildplanten willen registreren, zijn f 
20,-- administratiekosten verschuldigd. Deze 
administratiekosten te voldoen door middel van 
een bij te sluiten girobetaalkaart of eurocheque 
t.n.v. Succulenta. Santpoort.

Op de laatste ledenvergadering bleek deze rege
ling te moeilijk. Leden, die liever een formulier 
invullen, kunnen bij de (vertrekkende) secretaris 
een formulier aanvragen. Zij dienen hiertoe een 
gefrankeerde, aan U zelf gerichte enveloppe aan 
de secretaris te sturen. U ontvangt dan het ge
wenste formulier. Verder gaat het dan als in 
voorgaande beschreven.
Op 26 april was de ingangsdatum van het bezits- 
verbod is nog niet bekend. De laatste raming is 
eind mei, maar waarschijnlijk komt dit, net als de 
wet verleden jaar pas bij het begin van het zomer
reces. Het wordt dan tijdens Uw vakantie bekend. 
Daarom doet U er verstandig aan, nu reeds tot 
melden over te gaan. De secretaris zit tenslotte 
ook niet op een vakantiebaantje te wachten en er 
is bovendien een vacature voor deze functie. Tot 
een nader te bepalen datum zullen aanvullingen op 
de opgave worden geaccepteerd. De planten, 
voorkomende op bijlage 1 zijn:
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SUCCULENTEN )P CITES BIJLAGE 1 (vanaf 1 6 februari 1995)

Agavaceae Agave arizonica.parviflora
Nolina interrata

Apocynaceae Pachypodium ambongense,baronii,decartii
Cactaceae Ariocarpus

Astrophytum (Echino-
spp (= alle soorten)

cactus) asterias
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii
Discocactus 
Disocactus

spp

(Lobeira-Nopalxochia) macdougallii
Echinocereus ferreirianus var. lindsayi (lindsayi), schmollii(Wil 

coxia schmollii)
Escobaria (Coryphanta) minima, sneedii
Mammillaria pectinifera(Solisia pectinata), solisioides
Melocactus conoideus,deinacanthus,glaucescens,paucispinus
Obregonia denegri
Pachy cereus(Backebergia) militaris
Pediocactus(T oumeya) bradyi.know Itonii.peeblesianus
Pediocactus despainii, paradinei, sileri, winkleri
Pelecyphora ssp
Sclerocactus brevihmatus(Ancistrocactus tobuschii),erecto 

centms(Neolloydia e.Echinomastus e),glaucus, 
mariposensis(Neolloydia m.Echinomastus m ), 
mesae-verdae.papyracanthus (Toumeya p., 
Pediocactus p.) , pubispinus, wrightiae

Strombocactus disciformis
Turbinicarpus (Neolloydia) spp
Uebelmannia spp
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Crassulaceae Dudleya stolonifera, traskiae
Euphorbiaceae Euphorbia ambovombensis.cremersii.cylindrifolia, cylin- 

drifolia spp tuberifera,decaryi,francoisii,moratii,par- 
vicyathophora,quartziticola,tulearensis (E.capsain- 
temariensis var. tulearensis)

Fouquieriaceae Fouquieria fasciculata.purpusii
Liliaceae Aloë albida, albiflora,  alfredii, bakeri.bellatula,  calcairo- 

phila,compressa, compressa var rugosquamosa en 
var.schistophilla,delphine nsis.descoingsii, fragi
lis, haworthioides. haworthioides var. aurantiaca.he- 
lenae.laeta, laeta var. maniaensis,paralelifolia,par- 
vula.pillansii.polyphylla.rauhii.suzannae.thorncrof- 
tü.versicolor.vossii

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 1994

Het 75ste verenigingsjaar was in meerdere opzich
ten een heel bijzonder jaar.
De belangrijkste gebeurtenis was de viering van 
het 75-jarig jubileum met een bijzonder geslaagd 
jubileumweekend in de Leidse Hortus en een kort 
daarop volgende open dag in de kassen van vele 
leden, dit in combinatie met de Hortusdag van de 
stichting Nederlandse plantentuinen.
De energie die reeds langere tijd besteed werd aan 
‘Succulenta’, het belangrijkste orgaan van onze 
vereniging toonde dit jaar de eerste resultaten in 
de vorm van progressie in regelmaat en inhoud. 
Het aantal leden in bleef in 1994 nagenoeg gelijk. 
Het jaar 1994 werd, geheel in het teken van het 
jubileum, gekenmerkt door de benoeming van een 
groot aantal leden van verdienste, een werkelijke 
‘lintjesregen’. Benoemd zijn:
De dames N. Borgs, C. Bouman - van Egmond, E. 
van Die- van Wijnen. A. Hoekstra-Tuyn en J. van 
de Ven; alsmede de heren W. Alsemgeest, A. van 
Beek, C.A.L. Bercht, W.M. de Boer, M. Boers, J. 
Claesen. A. van Donkelaar, J. Essers, P. Hermans, 
M. Jamin, A. Keizer, G.J.M.J. Klink, G. Lakiere, 
L.A.M.C. Lammerse, J. Linden, J.C.A. Magnin, 
F.K.A. Noltee, C.S.M.A. van Oeveren, A.B. Pul
len, J. Slabbers. B. van Smirren. P van Veen, B. 
Walet en C. Wonnink.

Andere leden, die dit jaar in de prijzen vielen 
waren in de diawedstrijd de heren C. Bakelaar, W. 
Bosma en H. Birkhoff. Bij de plantenkeuring 
gingen de prijzen naar de heren J. Keizer, J.
Mayer , C. Grootscholten en P. van der Laken. De 
prijs van de lezer, de Gouden Pen', ging naar de 
heren B. Jonkers, H. Busser en F. Vandenbroeck.

Het 75e verenigingsjaar kenmerkte zich ook door

nogal wat mutaties in het verenigings- en instel
lingsbestuur.
Als Voorzitter werd de heer F.A.P.van Tricht 
opgevolgd door K.F. Zaunbrecher. De heer J.A.M. 
Schellart volgde de heer B.B. Krijnen op in de 
functie van penningmeester. Mevr. E. van Die-van 
Wijnen trad na het vervullen van de maximale 
zittingsperiode af als bestuurslid en liet een leegte 
achter. Bij de instellingen was er ook een aanmer
kelijke wisseling van de wacht. De heer P. van der 
Laken volgde der heer J. van Eijsden op als lede
nadministrateur, die deze functie langdurig ver
vulde. Na 25 jaren nam de heer W.P.C.H. Ber- 
voets de bibliotheek over van de heer J. Magnin. 
Wegens tijdgebrek moest onze hoofdredacteur zijn 
functie neerleggen. Voor hem werd in het verslag
jaar geen opvolger gevonden. Met grote inzet van 
redactie en bestuur bleef ons tijdschrift in het 
goede spoor Hoewel het niet direct uit het voor
gaande blijkt, kost de opvullen van vacatures in 
het landelijk bestuur en instellingen de nodige 
moeite. Door onvoldoende roulatie in afdelingsbe
sturen komen nauwelijks kaderleden met vol
doende ervaring beschikbaar. Wellicht is hierdoor 
ook verklaarbaar, dat er soms een mening heerst, 
dat de vereniging ophoudt bij de afdelingsgrens. 
Niet zelden wekt men de indruk, dat statuten en 
reglement alléén de verenigings- en instellingsbe
stuurders binden!

Zoals gebruikelijk werden ook in 1994 twee 
algemene ledenvergaderingen gehouden. De 
voorjaarsvergadering werd ter gelegenheid van het 
75-jarig jubileum georganiseerd door de jubileum
commissie in samenwerking met de afdeling 
Leiden. De najaarsvergadering werd georganiseerd 
door de afdeling Zaanstreek. Naast de gebruike
lijke punten van verantwoording, jaarverslagen, 
begroting en bestuursverkiezing waren de belang-
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rijkste punten de nasleep van de eind 1994 opge
treden problemen binnen het bestuur en de in 1994 
georganiseerde enquête.
De in maart 1994 ontstane verdere problemen als 
gevolg van de breuk binnen het bestuur eind 1993 
werden met een compromis beëindigd.
In aansluiting op de in 1993 gehouden ‘voorzit- 
tersvergadering’ werd in het verslagjaar een 
enquête gehouden met het doel inzicht te krijgen 
in de mening van de ‘verspreid’ wonende leden 
(de meerderheid) inzake hun standpunt over niet 
reglementaire ‘donateurleden’ en automatisch 
lidmaatschap van een afdeling. Daarnaast werd 
gevraagd naar de mening over afdelingen, het 
gebruik van instellingen en de wensen met betrek
king tot het tijdschrift 'Succulenta' en de bereid
heid, hiervoor te schrijven.
Het resultaat was, dat de meerderheid van alle 
leden te kennen gaf, niet akkoord te kunnen gaan 
met de aanwezigheid van de niet reglementaire 
'donateurleden'. Ook zij dienen bij te dragen aan 
de kosten van de vereniging.
Koppeling van het verenigings- met het afdelings- 
lidmaatschap kan bij de meerderheid van de zowel 
de afdelings- als de verspreid wonende geen 
genade vinden. Qua locatie, tijdstip alswel inhoud 
bieden de bestaande afdelingen niet voldoende om 
het volledige ledenbestand binnen het Nederlands 
taalgebied te bedienen.
Meer dan tien procent van de leden gaf aan, voor 
het tijdschrift te willen schrijven. De praktijk leert, 
dat een deel van deze leden dit ook werkelijk gaat 
doen.

Het bestuur kwam in 1994 acht maal bijeen Aan 
de orde kwamen onder andere de vervulling van 
de vacatures binnen het bestuur en de instellingen, 
de jubileumviering, de samenwerking met Vlaan
deren, de mogelijkheden tot uitgave van een boek

over het geslacht Matucana, het organiseren van 
een verenigingsreis, investeringen ten behoeve van 
de ledenadministratie, de uniformering van de 
jaarverslagen van afdelingen en overleg in ver
band met CITES.

De instellingen van Succulenta functioneren naar 
behoren. Vooral Clichéfonds en Boekenbeurs 
draaien goed. Ook de bibliotheek ontvangt een 
nieuwe impuls door de benoeming van een nieuwe 
bibliothecaris, nu de heer Magnin door veranderde 
omstandigheden na 25 jaar afscheid moest nemen. 
Aan het tijdschrift wordt hard gewerkt. De overige 
instellingen draaien rustig verder.

Van de afdelingen ontbreken een zevental jaarver
slagen. Uit de verslagen blijkt een doorgaan 
binnen het bestaande stramien zonder veel echt 
nieuws. De afdelingen Brabant-België, Rotterdam, 
Utrecht en Zeeland hebben een afdelingsblad, dat 
niet aan het bestuur wordt gezonden en daarmee 
onthouden zij dit bestuur van informatie, waarop 
zij wèl prijs stellen! Het bezoek aan de afdelings- 
bijeenkomsten blijft in de buurt van de 50 % der 
afdelingsleden. Dit houdt wel in, dat ongeveer 75 
% van de Succulenta-leden geen afdelingsavonden 
bezoekt en het zou de vereniging geen kwaad 
doen, als het afdelingsbezoek zou stijgen. Voorzo
ver uit de ingediende jaarverslagen blijkt zijn 
Wim Alsemgeest en Robert Mayer als gastspreker 
het meest actief, op de hielen gevolgd door Henk 
de Looze en Henk Krijnen. Het bestuur dankt de 
afdelingsbesturen, de als gastspreker optredende 
leden en alle andere leden, die op één of andere 
wijze een bijdrage hebben geleverd aan de groei 
en bloei van de vereniging!

Almere, 3 mei 1995
Joop van Alten, secretaris

AFDELINGSACTIVITEITEN -1
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Achterhoek.
8 juni gastspreker:
13 juli Didy Hoogstraten met een een lezing

over rotstuinen
E.N.O. gebouw, Woerdseweg, Groenlo, 20.00 uur

Amsterdam.
10 juni Beurs van de afdeling Amsterdam
16 juni Eigen leden presenteren ,
18 aug. Bijpraten en vacantiedia's
A'dams Nat-en Milieueducatiecentrum, Plantage 
Middenlaan 2e(bellen), Amsterdam,20.00 uur.

Arnhem.
8 juni diavoordracht door Hr ter Brugge 

over Namibië.
21 juni avondbezoek aan kwekerij van

Workum.
13 juli Zomeravondbijeenkomst met plan-

tenverkoop bij C. Visser.
„Zaaltje van de speeltuinvereniging “Tuindorp ", 
achter het pand Floralaan 18,Wageningen,20.00 
uur.
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Brabant-België.
3 juni Busreis Oberhausen, Gerard Linssen 

en Walter Dams.
30 juni Mario Olivier over Rotstuinen en 

vijvers aanleggen.
25 aug. Ruilbeurs voor eigen leden.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw,de Bavaylei 
116.1800 Vilvoordc.20.00 uur.

Delfzijl e.o
1 juni Lezing door T. Pullen over cactussen 

en vetplanten
15 juni De afdeling Groningen komt kasje 

kijken.
17 juni Excursie naar kassen in Duitsland. 
.„Groene Weide.Snelgcrsmastraat 15,Appingedam 
19.30 uur.

Dordrecht e.o.
8 juni Lezing door Walter Dams over 

tuinen en collecties in Europa
13 juli Kasje kijken bij leden
10 aug Kasje kijken bij leden
Biesboschcollege v/h.De Christelijke MTS 
Prof.Waterinklaan45, Dordrecht, 19.30 uur

Drenthe.
7 juni Kasje kijken bij Peters in Uffelte 
Hotel Koopman.de Palz 7,Beilen.

Eindhoven.
Vergadert 2e maandag van de maand in Wijkge- 
bouw ‘t Slot Kastelenplein 167, Eindhoven,20.00 
uur.

Flevozoom.
19 juni Onderlinge ruilavond en bijpraten.
Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51,Har

derwijk, 19.30 uur.

FrysIân
Vergadert 2e dinsdag van de maand in zalencen
trum Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeuwarden, 19.30 
uur

Gooi-en Eemland.
8 juni Lezing door Henk Krijnen over eigen 

planten
Kleine zaal van Goede Herderkerk, Simon Stevin- 
weg 146, ingang Lieve de Keylaan, Hilversum.
20.00 uur.

Gorinchem-Den Bosch.
12 juni Open kas in Oss bij Hans Gloude- 

mans en André van Zuylen
10 juli Open kas in Drunen bij Theo Roeters 

en Jan van Zon
Herberg De Prins of zaal Zidewinden, Hoogstraat 
50 resp. Julianastraat 1, Berlicum, Sprang Capelle, 
zie aankondiging, 20.00 uur.

Gouda e.o.
10 juni Dagtocht
’t Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda,20.00 uur.

‘s Gravenhage e.o.
19 juni ' Praatavond met enten en dia’s van 

leden.
Pius-X Kerk, Hengelolaan/hoek Zonneoord, Den 
Haag, 20.00 uur.

Groningen.
15 juni Kasje kijken bij enkele leden van de 

afdeling Delfzijl.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD, Elzenlaan 72, Groningen. 19.30 uur.

Haarlem.
Vergadert 3e dinsdag van de maand in de kantine 
Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem.

Den Helder e.o.
10 juni Henk de Looze over “Lewisia’s en 

andere alpine planten”,
Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster”, Pasteurstraat 6,Den Helder, 13 .45 uur.

Hoeksche Waard
Vergadert 2e donderdag van de maand in het 
Natuur educatief centrum aan de Rijkshaven, 
Numansdorp,20.00 uur.

Kennemerland
Vergadert de laatste donderdag van de maand in 
de kantine “Turnvereniging Santpoort”, De Weid 
22, Santpoort, 20.00 uur.

Leiden.
Vergadert de 3e donderdag van de maand aan de 
Berlagestraat 2, Leiden, 20.00 uur.
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Maas en Peel.
23 juni C. Jamin over Zuid Afrika
25 aug. A. Goossens over Bolivia 1994 .
Zaal van de kanovereniging “de Viking’',Viking- 
weg 1, Venlo, 20.00 uur.

Nijmegen.
6 juni Kasbezoek
4 juli Kasbezoek
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19, 
Nijmegen. 19.30 uur.

Rotterdam e.o.
26 juni Lezing door H. de Looze “California, 

land of many dreams”
Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam. 20.00 uur.

Tilburg.
12 juni Thema-avond.
Kasteelhoeve. Hasseltstr 256, Tilburg, 20.00 uur.

Utrecht e.o.
Vergadert 2e donderdag van de maand in het 
buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, Utrecht. 
20.00 uur .
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Voorne-Putten en Rozenburg.
? jun. Kasbezoek Robert Mayer en Kweke

rij Lakerveld.
Het Trefpunt, Burg. v.d. Blinklaan 5, Vierpolders 
(Gem Brielle), 19.30 uur.

West-Brabant.
17 juni Kasbezoek eigen leden.
20 aug. Ruilbeurs.
café rest. “Marktzicht”, Markt 50, Etten-Leur, 
14.00 uur

West Friesland.
21 juni Verzameling bekijken bij 3 leden in 

Heerhugowaard t.w. C.M.F. Hage
naars, Fam. Hoogvliet en K.F. Zaun- 
brecher

OSG West-Friesland, Hoorn.

Ysselstreek.
30 juni Uitzwermavond in Almelo/Goor
2 juli Excursie naar de fam. Schraets te 

Arcen
Autodistribution van Rijn, Manegestr 3, Deventer, 
20.00 uur.

Zaanstreek.
2 juni Kasbezoek bij leden thuis.
Kantine van de sporthal De Springplank, Saenre- 
damstraat 34, Assendelft, 20.00 uur.

Zeeland.
Vergadert de laatste vrijdag van de maand in de 
Thomaskapel, aan de Vrijlandstraat. Middelburg, 
19.30 uur.

Zuid Limburg.
6 juni Lezing door van de Meutter over 

schadelijke ongewervelden in onze 
verzameling.

Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmelt, 
19.30 uur.

Zwolle.
Vergadert de 4e dinsdag van de maand in gebouw 
de Groene Welle, v/h Centrum voor Tuinbouwon- 
derwijs, Prinses Margrietstraat 2, Zwolle, 19.30 
uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Cactusvrienden Mol.
6 juni “Cuba" door W. Dams 
Zaal: Volkshuis, Rozenberg 115, Mol.

Grusonia.
9 juni Cuba en zijn cactussen door Walter 

Dams.
11 aug. De andere succulenten door Wim 

Vereist.
Zaal Don Bosco te Torhout, tenzij anders is aange
geven, .20.00 uur.

Leuchtenbergia.
23 juni E. Piens over Flora van en in Tene- 

riffe.
28 juli P. Neut over kriskras door verzame

lingen.
18 aug. L. Vandecaveye over de Brazilië- 

reis.
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde, 20 
uur.
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De vermelding in deze kalender is beperkt tot 80 
woorden t.b.v. een afdeling en 40 woorden voor 
andere (groen) verenigingen

1995

21 mei/24 sept.
Iedere zondagmiddag is het succulentarium van de 
afdeling Fryslan Op Vijversburg in het bos van 
Ipey geopend van 13.30 tot 17.30 uur

3 t/m 11 juni
Door de afdeling Dordrecht wordt een centrale 
tentoonstelling gehouden in het Natuür-Educatief 
Centrum, Weizigtpark te Dordrecht, open van 10 
tot 16 uur.

3 juni
Grootse plantenmarkt in Natuurhistorisch mu
seum te Asten, Ostaderstraat 23. Opening 10 - 17 
uur, toegang ƒ 3 Naast tal van andere planten 
bieden ook. een aantal Tjechische kwekers rots
planten en dwergconiferen aan. Dialezing door 
Tjechen over rotsplanten 20.00 uur.

10 juni
Beurs van de afdeling Amsterdam in samenwer
king met de firma Ubink. Zie de advertentie in het 
aprilnummer.

10 juni
De afdeling Leiden organiseert een cactusbeurs in 
de Hortus te Leiden. Gelijktijdig vindt eveneens 
een bijententoonstelling plaats. De Hortus is op 
deze dag gratis toegankelijk. Voor inlichtingen 
over de huur van tafels kunt U contact opnemen 
met de secretaris van de afdeling Leiden, de heer 
T. Hoekstra, tel.: 01718-71497.

10 juni
7c Vlaamse Plantenbeurs van 10 tot 18 uur in de 
gemeentezaal te Lotenhulle, België.

11 juni
Landelijke open dag bij liefhebbers
Door de afdeling Dordrecht wordt een centrale 
tentoonstelling gehouden in het Natuur-Educatief 
Centrum, weizigtpark te Dordrecht, open van 10 
tot 16 uur. Ook deze zondagmiddag is het succu
lentarium van de afdeling Fryslan Op Vijversburg 
in het bos van Ipey geopend van 13 .30 tot 17.30 
uur. De afdeling Haarlem houdt een centrale 
tentoonstelling in de stadskweektuin. Kleverlaan 9 
te Haarlem, open van 10 tot 16 uur. De deelne-

mende individuele leden zijn vermeld in de 
rubriek open dag.

18 juni
Jaarlijkse Cactusshow en Verkoopbeurs van de 
Cactusvrienden Mol in het Gildenhuis, Beerstraat 
54 te Meerhout-België. Open van 10 - 18 uur. Inl. 
Verkoopbeurs: A. Van den Broek. Vuurkruizen- 
straat 8 te Meerhout-België.

20 augustus
De afdeling West-Brabant organiseert een ruil
beurs in de zaal van het café Marktzicht, markt 50 
te Etten Leur. De beurs begint om 10 uur en 
plaatsbespreken bij de heer A. Kools. (tel.: 01647- 
3983)

27 augustus
De afdeling IJsselstreek organiseert de Cactus- 
cn vetplantenbeurs van het Oosten in zalencen
trum de Brug, Thorbeckesingel 2 te Zutphen. Zaal 
open van 10-16 uur, toegang ƒ 1,50 Deze nieuwe 
locatie heeft de mogelijkheid in de open licht te 
exposere en er zijn goede horecavoorzieningen. 
Tafelhuur f 5,= p/m max. 4 m. Extra tafelruimte 
tegen f 12,50/m. Reserveren door storting van f 
5,= op bankrekening 38.67.96.319 t.n.v. F.J.H. 
Hilge te Zutphen (tel. 05750-29610) o.v.v. aantal 
meters, beurs 95 en natuurlijk naam en adres.

2 september
Cactusmarkt van de afdeling Nijmegen in het 
Kolpinghuis te Nijmegen. (5 minuten lopen van 
station). Deze markt is een ideale mogelijkheid 
planten te ruilen of tegen redelijke vergoeding aan 
te schaffen. Importen uitsluitend met CITESver- 
gunning! De markt is open van 10 tot 16 uur.
Tafelhuur ƒ 5,00 p/m (max 4 m., daarboven ƒ 12,50 
p/m). Reservering binnenland door storting op 
postbankrekening 1914156 t.n.v. Succulenta 
Nijmegen te Herpen. Reservering buitenlandtele- 
fonisch.
Nadere inlichtingen en reserveringen: Th. Heijns- 
dijk tel. +31 (0)8874-2704 of P. Giepmans 
+31(0)8894-14269.

7/9 september
Cactusshow m.m.v. de afdeling Flevozoom op de 
Floralia te Voorthuizen. Op Zaterdag 9 september 
aldaar eveneens een bloemencorso.
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9-10 september
E.L.K. te Blankenberge, België. Dè ontmoetings
dagen en beurs voor Europese succuleneten- en 
cactusliefhebbers. Kosten voor het weekend f 
122 =. pp.
Inlichtingen en opgave vóór 10 augustus: J. Lin
den, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek. 
tel.:045-220966, girorekening 1505984.
Deelname beurs: G. Cools, Adrinkhovenlaan 107, 
2150 Borsbeek, België. Tel.: +32.(0)3.3210018.

16 september
Traditionele Cactusseen- en vetplantenbeurs van 
het Noorden in Zuidlaren in 'centrum de Lu- 
dinge’, Ludinge 4 te Zuidlaren. Tafelhuur/5,= 
p/m. Openingstijd van 10 - 16 uur; inbreng planten 
vanaf 8.30 uur. Informatie en reservering bij 
Anton Duizendstraal, Oosterhamrikskade 62 b, 
Groningen; tel. 050-714764. Reserverenvóór 30 
juni. Uw reservering wordt definitief na ontvangst 
van het het huurbedrag op bankrekening nr. 
904593517 t.n.v. a. duizendstraal o.v.v. ‘huur 
Succulenta’.
Route: vanaf A28 afrit 35; vanaf A7 afrit 40. 
richting Assen. In Zuidlaren bewegwijzering 
volgen.

17 september
Leuchtenbergia organiseert een internationale 
plantenbeurs in de Schoolstraat 20 te Schilde - 
België.

14 oktober
Algemene ledenvergadering van SUCCULENTA

1996

20-21 april
Vrijhouden voor de algemene ledenvergadering 
van Succulenta, te organiseren door de afdeling 
Amsterdam.

DIVERSEN - 1

CACTUSSEN EN VETPLANTEN
Onze vereniging geeft de kans om aan gunstprijs, 
kennis te maken met het “cactustijdschrift uit 
Vlaanderen". Normaal kost dat 31 gulden. Ter 
kennismaking kan het maandblad worden aange
boden voor 27 gulden. U krijgt dan iedere maand 
een vakblad plus daarbij ons kringblad.
U kunt ter kennismaking ook eerst een proefnum
mer aanvragen van beide bladen. Dit kan op het 
adres “Cactussen en Vetplanten”, Kasteellei 111 te 
B-2110 Wijnegem in België.
U kunt ook gewoon 27 gulden storten op rekening 
5782582 van de Postbank in Nederland en dit op 
hetzelfde adres als hiervoor vermeld. De reeds 
verschenen nummers worden dan terstond aan U 
toegestuurd. Dit aanbod is geldig tot het einde van 
het jaar.

HAWORTHIA SOCIETY
Deze vereniging is op zoek naar mensen, die voor 
hun tijdschrift HAWORTHIAD artikelen willen 
schrijven. Het gaat hier met name om artikelen 
over Gasteria, Bulbine, Chortolirion, Haworthia en 
aanverwante geslachten. Kunt U in de Engelse taal 
(men assisteert op het gebied van de grammatica) 
op dit gebied een artikel schrijven voor de echte 
‘freaks’, neemt U dan contact op met de redacteur 
van dit tijdschrift, de heer Harry Mays, Moss 
Lane, St Michaels on Wyre, Preston PR3 0TY,GB. 
Mocht U echter artikelen over deze geslachten 
(willen) schrijven, die geschikt zijn voor een 
bredere lezerskring, dan hopen wij dat U SUCCU
LENTA niet overslaat.
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OPEN KAS

Datum, Tijd, Naam,Adres,Woonplaats, Type 
verzameling

4 juni. 10/17 uur J. Slabbers.Molenweg 5, Herten vetplanten
4 juni 10/17.uur J.v/d Sterren.Industriestraat 70,Reuver gemengd
OPEN DAG BIJ LIEFHEBBERS, zie ook evenementenkalender.
11 juni, 10-16 uur, H. Viscaal,De Zonnenberg 8,Ruurlo, gemengd
11 juni, 10-16 uur, Mevr. C. Bouman-van Egmond,Cliffordweg 12, 

Waverveen, Lobivia
11 juni, 10-16 uur, Mevr. J. v.d.Ven-v.Gerwen,St. Jansstraat 51,Veldhoven,gemengd
11 juni, 10-16 uur, M. de Roos,Suikerbakker 26,Veldhoven, gemengd
11 juni, 10-16 uur, A.Keizer,Westeind 96,Zuidbroek, gemengd
11 juni, 10-16 uur, Hr Swen,Stolphoeve 18,Zwaag, gemengd
11 juni, 10-16 uur, W. Bosma,Reuzenpandasingel 108,Heerhugowaard, gemengd
11 juni, 10-16 uur, F Arends,dorpsstraat 714,Assendelft gemengd
11 juni, 10-16 uur, C. Tuyn,Genieweg 11,Assendelft gemengd.
24/25 juni, J. Verhaegen, Schoolstraat 26,Turnhout-België, gemengd
24/25 juni. M. Huygaerts.Stwg op Oosthoven 39.Turnhout-België, gemengd
24/25 juni. « A. Lennaerts. Leiseinde 46,Turnhout(Zevendonk)-België. cactussen
25 juni, 10/17 uur P. Berkhout, Hoogertstraat 11, Someren gemengd
25 juni 10/17 uur J. van Rooy.Wolfsberg 29, Asten gemengd
2 juli 10/17 uur A. Dorssers,Snelkensstraat 28a,Sevenum gemengd
2 juli, 10/17 uur, J. Metselaars,Koetsiersweg 20,Helden, gemengd
2 juli 9/? uur R. Fonteine, Heidebloemstraat 39,Stene (Oostende) België gemengd
2 juli 9/? uur A. Seys. Hoopstraat 6, Oostende België gemengd
2 juli 9/? uur D. van Biervliet, Zandvoordestraat 143, Oudenburg, België gemengd
2 juli 9/? uur R. Vanaverbeke. Zeeweg Zuid 17, Aartrijke België gemengd
2 juli 9/? uur M. Seynave,Ossebilkstraat 79, Aartrijke België gemengd
2 juli 9/? uur M. Laridon,Dekaaie 9. Aartrijke België gemengd
2 juli 9/? uur O. Flameyn,Molenstraat 25, Moere België gemengd
9 juli. 10/17 uur, P. Verstappen.Bosscherven 46,Hom, gemengd
23 juli. 10/17 uur. A. Parent, Kloosterstraat l,Deume gemengd
23 juli 10/17 uur. H. Rooymans.Dintel 40,Deurne, gemengd
13 augustus. 10/17 uur, G. Linssen,Jacob Catsstraat 61,Blerick, gemengd
13 augustus. 10/17 uur, J. Schraets.Geuldersedijk 2,Arcen, gemengd
14/15 aug.. J. Mondelaers,Kattestraat ló.Averbode-België, gemengd
20 augustus 10/17 uur, T. Gommans.St.Jozeflaan 8,Smakt-Venray gemengd
20 augustus 10/17 uur. T NabbertLaarweg 7.Sevenum. gemengd

DIVERSEN - 2

‘VERSLAGGEVERS’ GEZOCHT
Voor ongeveer vier artikelen per jaar over hob
byisten zoeken wij vrijwilligers, die in overleg/ 
opdracht zulk een artikel willen en kunnen schrij
ven. In het algemeen zal het noodzakelijk zijn, 
vooraf een liefhebber, afdelings/ledenvergadering, 
beurs of evenement te bezoeken. Wilt U tenminste 
éénmaal per jaar hieraan meedoen, neemt U dan 
contact op met de hoofdredacteur van SUCCU
LENTA. Aangezien onze vereniging een ‘multi
national’ is, hoort er in dit rijtje ook een Vlaming 
thuis!

Een enkele maal hebben schrijvers ook assistentie 
van een fotograaf nodig. Als we in een dergelijk 
geval op U een enkele maal een beroep mogen 
doen, laat het ons dan even weten.
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ISI PLANTS OFFERING (Huntington Botani
caI Gardens)
Het ligt in de bedoeling met ingang van 1996 
hieraan enige aandacht te schenken. Hoewel de 
planten voor onze begrippen erg prijzig zijn, gaat 
het veelal om niet elders verkrijgbare soorten. Het 
1995 aanbod, uitgebreid vermeld in het Ameri
kaanse tijdschrift, is tot 1 oktober a.s. geldig. Voor 
inlichtingen en bestellingen kunt U zich wenden 
tot de heer Hany Mays, Moss Lane, St Michaels 
on Wyre, Preston PR3 0TY,GB.

INHOUDSOPGAVE SUCCULENTA (RECTIFI
CATIE TELEFOONNUMMER.)
De Heer C. Bakelaar heeft een diskette met de 
inhoud van Succulenta vanaf 1947. De bestanden 
zijn vervaardigd met Dbase4. Eveneens staan alle 
litho’s op deze diskette, op jaar en op naam. 
Tegen een vergoeding van f 10 (incl. porto en 
verzendkosten) is deze diskette voor 
geïnteresseerden beschikbaar. U kunt contact 
opnemen met de Heer C. Bakelaar, Piet Heyn- 
straat 4, 3333 TN Zwijndrecht. Tel.: 078-129102 
gironr. 1253508.

SUCCULENTA INDEX 1919-1989
Voor de echte onderzoeker is een index een must. 
Eric Piens heeft een monnikenwerk verricht om 
van ons aller Succulenta een index samen te 
stellen in twee boekwerken, de auteur belooft 
daarbij per vijf jaar een aanvulling te laten ver
schijnen.
In het eerste boek staan de vele artikelen gerang
schikt naar trefwoorden uit de titels. Met een code 
is tevens aangegeven of het artikel fotomateriaal 
omvat.
Het tweede boek valt uiteen in vier delen, het 
eerste deel geeft een alfabetisch overzicht van alle 
auteurs met de titel van de artikelen erbij. Het 
tweede deel geeft in alfabetische volgorde de in 
Succulenta verschenen nieuwbeschrijvingen. 
Boekbesprekingen vindt men in het derde deel, 
terwijl in het vierde deel de tijdschriftbesprekin
gen staan gerangschikt.
Wij kunnen de heer Piens alleen maar dankbaar 
zijn voor deze fantastische aanvulling op ons blad. 
De uitgave ziet er zeer verzorgd uit.
Prijs voor deze twee banden fl 45,= (inclusief 
portokosten), voor een ingebonden versie betaalt 
U ƒ 15,= meer.

Te bestellen bij E Piens, Verlorenbroodstraat 27, B 
9820 Merelbeke of per telefoon +31 (0)9.2305405.

Ludwig Bercht.

Propagandamateriaal, boekenverkoop 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.
-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 fl 16 Bfrs 320 per stuk
-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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EN

AANBOD

British 
Cactus & 
Succulent 

Society

Opgaven voor nr 4/95 moeten voor 29 juni 1995 
worden opgestuurd aan Mevr. J.M. Smit-Reesink, 
Pr. Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: Succulenta jaargang 1977t/mhalf 1981. 
Prijs f 25,=. Inl Weesp 02949-10781.

Wegens voorgenomen verhuizing te koop aange
boden een groot aantal planten uit onze grote 
verzameling. Plantengoten van ongeveer 6 m lang 
Vanaf heden. Bellen raadzaam. Tel. 05782-2793. 
Henk en Drude de Looze, Kavelweg 20, 8181 SX 
Heerde.

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. MembershipSecretary

MrP. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

BOEKENBEURS

TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands 
boeken en tijdschriften over succulenten. De 
eerste keuze van de boeken is voor de 
landelijke Bibliotheek, de rest wordt op de 
jaarvergaderingen aangeboden. Aanbiedin
gen aan W.AIsemgeest, Stadhouderslaan 3, 
3417 TT Montfoort. Tel. 03484-71083.

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUURENBOEK 
Bankastraat 10
2585 EN 's Gravenhage 
tel. 070-3505648

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

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

Cactus- en Vetplantenkwekerij 
Kramer 

Hegedijk 120, 8404 GE Langezwaag. 
Tel.-Fax 05130-88140

(tussen Heerenveen en Gorredijk) 
geopend: ma./za.. 10.00-18.00 uur.
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Bloemen - en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam, Laantje 1 tel. 01835 - 1430 giro 1509830

Wegens reorganisatie wordt een groot deel van onze collectie 
verkocht.
In de maanden juni, juli en augustus wordt op vertoon van deze 
advertentie een éénmalige korting gegeven op de prijs van alle succulenten.

FRANS NOLTEE

Rotterdamse weg 88, 
3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078-124200 Fax 078-198396

Spectaculaire veranderingen op komst
Over enige tijd zullen we onze klanten in een bijna VIJF maal zo grote ruimte kunnen ontvangen. In het volgende 
nummer meer informatie over de bijzondere aanbiedingen ter gelegenheid van dit heugelijke feit Komt U ondertussen 
alvast genieten van de vele nieuwe aanwinsten, die kortgeleden zijn binnengekomen

Onze zomerlijst 1995 is vrijwel klaar en kan gratis worden aangevraagd.

Iedere zaterdag geopend van 9 tot 4

FED UP?
Buying seeds that don't germinate 

Then Try us and ensure satisfaction, 
because we only supply seed that is harves- 
ted this season. Send for a free list available 

now, you will not be disappointed, we 
guarantee it!

CACTUS HEAVEN 
17/18 St Anne's Junction 
Mosta, MALTA MST 08

* 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

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 EZAlphen 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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ECHINOCEREUS SPINIGEMMATUS
EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT

Joop van Alten

Tien jaar geleden beschreef Alfred

B. Lau Echinocereus spinigemmatus 

en dit is een goede reden om even 

stil te staan bij de jarige.

Het bouwen van een nieuwe weg maakt 
soms nieuwe vindplaatsen bereikbaar. Een 
nieuwe verbindingsweg tussen Fresnillo 
(Zacatecas) en Tepic (Nayarit) was er in 
1974 de oorzaak van, dat Lau enkele nog 
niet doorzochte bergkloven opmerkte. Deze 
omgeving werd door Lau (1994) in Succu
lenta beschreven.
De typestandsplaats van Echinocereus 
spinigemmatus is San Andres Cohamiata. 
Hier heerst een klimaat met zeer hoge 
temperaturen en weinig neerslag, waar de 
planten groeien op een hoogte tussen de 
1000 en 2000 meter. E. spinigemmatus 
wordt ook gevonden bij de rivier vanaf San 
Juan Capistrano, in welk gebied later 
verschillende malen naar deze planten 
werd gezocht.

De plant
Deze heeft 10-14 ribben, op de nieuwgroei 
witte doorns, die later eerst geel en dan 
bruin worden. E. spinigemmatus heeft de 
langste doorns van de soorten uit de sectie

Plant in bloei op 25 juni 
1993.
Foto's van de schrijver
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Foto tijdens verpotten, augustus 1993. De (korte) stolonen 
zijn duidelijk te zien

Reichenbachii, waarbinnen de plant thans 
is ingedeeld. Toch gaat het plantenlichaam 
niet schuil achter de doorns en blijft het 
duidelijk een groen ogende soort. De 
epidermis is donkergroen, volgens de 
beschrijving zelfs blauwgroen. De bloem- 
kleur is “standaard” voor echinocereussen, 
dus roze/magenta. De bloemen hebben een 
doorsnede van 5 tot 13 cm en de grote 
variëert behoorlijk. Mijn planten zijn 
zaailingen en zo’n zes jaar oud met bloe
men van 6-7 cm.

Plaats binnen het geslacht.
Echinocereus spinigemmatus onderscheidt 
zich binnen het geslacht Echinocereus door 
de bijzondere wijze, waarop de bloemknop 
zich ontwikkelt. Zoals de naam al zegt, is 
de knop zwaar bedoornd. De perianth 
(bloembekleedsels) laat zich pas op het

allerlaatste moment zien. Degenen, die de 
plant niet kennen, zien de bloemknoppen al 
snel voor spruiten aan.
Lau (1984) deelde de plant in binnen de 
sectie Erecti (K. Sch.) en dan waarschijn
lijk in de groep Decalopi (S.D.) Dit brengt 
E. spinigemmatus samen met andere, rijk 
spruitende echinocereussen, die in cultuur 
altijd - en in het wild tenminste in het 
begin - rechtop groeien. Andere soorten in 
deze groep zijn onder andere E. engelman- 
nii en E. fendleri. Deze indeling was geen 
lang leven beschoren. Reeds een jaar later 
plaatste N.P. Taylor (1985) E. spinigem
matus in zijn sectie Reichenbachii en 
daarbij binnen de Subinermisgroep naast 
de geelbloeiende E. subinermis en E. 
stoloniferus. Hij baseerde zich daarbij 
vooral op gedroogde bloemen en kleuren
foto’s. Ook het aantal ribben moest vol
gens hem 10-14 zijn i.p.v. 10-13. In de 
groei vond hij overeenkomsten met E. 
stoloniferus. Evenals E. stoloniferus produ
ceert E. spinigemmatus stolonen. Stolonen, 
zoals de foto laat zien, zijn uitlopers vanuit 
ondergrondse areolen, die zich niet als 
wortel ontwikkelen, maar als stammetje. 
Zelfs heb ik ik eenmaal een stolon gezien, 
die zich als bloem ontwikkelde. Stolonen 
zijn allerminst kenmerkend voor deze 
groep, ook andere echinocereussen spruiten 
door middel van stolonen.
In 1993 herzag Taylor de sectie Reichenba
chii, die hij nu in slechts twee groepen 
verdeelde tegen drie groepen in 1985. E. 
spinigemmatus verhuisde van van de 
Subinermis-groep naar de Reichenbachii- 
groep, dit op grond van vergelijkingen met 
E. sciurus. We vinden in deze groep ook 
E. grandis, E. rigidissimus en E. reichen
bachii. Momenteel gehouden chloroplas- 
ten-onderzoek houdt een nieuwe monogra
fie voor het geslacht Echinocereus op. Als 
dit onderzoek is voltooid, dan wachten ons 
misschien nieuwe verrassingen.
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Eveneens op 25 juni 1993, 
de bloeiende plant van de 
eerste foto is nog in knop.

Zaailing morfologie.
Bij veel nieuwbeschrijvingen geeft men 
tegenwoordig enkele met een rasterelectro- 
nenmicroscoop (REM) gemaakte foto’s 
van het zaad. Het geeft ons de gelegenheid, 
de veelal typische vorm van het zaad van 
een bepaald geslacht te herkennen. De 
onderlinge verschillen tussen de zaadfoto’s 
van de verschillende soorten zijn minimaal 
en vaak nauwelijks te zien.
Heel anders ligt dit met het in het zaad 
opgesloten kiemplantje, dat soms wel 
aanzienlijke verschillen laat zien en deze 
zijn ook voor liefhebbers duidelijk waar

neembaar. Het enige dat gedaan moet 
worden is een aantal te vergelijken soorten 
zaaien en wachten op de ontkieming van 
het zaad. Voor echinocereussoorten uit de 
Reichenbachii-groep zijn op die wijze een 
drietal zeer verschillende kiemplantvormen 
te onderscheiden (zie tekening).
Afgebeeld zijn jonge zaailingen en (naar 
dia’s getekende) zaailingen, die net hun 
eerste areolen ontwikkelen. Kiemplant A 
(een schaalvorm) is van de geelbloeiende 
E. subinermis/E. stoloniferus en deze vorm 
komt, voorzover mij bekend, verder binnen 
het geslacht Echinocereus niet voor. Kiem-

Vorm A Vorm B Vorm C

Kiemplantvormen In het geslacht Echinocereus
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plant B (een tulpvorm) is die van E. spini
gemmatus en heeft heeft duidelijke kiem- 
bladen, die voor veel meer Echinocereus- 
sen karakteristiek is. Kiemplant C (een 
bolvorm) tenslotte heeft nauwelijks ont
wikkelde kiembladen en is volgens de 
gangbare opvattingen dus in een verder 
stadium van succulentie. Deze vorm is te 
vinden, maar niet alleen, bij E. reichenba- 
chii en groepsgenoten waaronder E. sciu
rus. Zaailingen met deze vorm heb ik tot 
nu toe voornamelijk kunnen ontdekken bij 
planten die ten oosten van de, dwars door 
Amerika lopende, continentale breuk 
groeien.
De interpretatie van deze verschillen mag 
niet worden onderschat. Plowes (1990) 
stelt: ‘ ‘The initial stage of newly germina- 
ting seedlings may also reveal shared 
ancestral characters at times”. Als het 
eerste stadium van een ontkiemende zaai
ling ook nu en dan met voorouders ge
deelde eigenschappen toont, dan mag je je 
zelfs afvragen of getoonde verschillen wel 
binnen de afdeling of sectie mogen be
staan. Daarom heb ik toch nog wel wat 
moeite met de plaatsing van E. spinigem
matus in de sectie Reichenbachii en stem 
voorlopig maar voor de opvatting van Lau 
(1984). Voor mij is het dus een vreemde 
eend in de bijt.

Bloei
Zoals reeds opgemerkt werd, is de bloei 
zeer verrassend. De knoppen ontwikkelen 
zich op redelijk jonge areolen. Daardoor is 
er geen verwarring mogelijk met spruiten, 
hoewel ze hier erg op lijken. Zoals reeds 
eerder werd opgemerkt, spruit de plant aan 
de basis, vaak door middel van stolonen. 
Om te bloeien stuwt de plant de bloem
blaadjes in nauwelijks twee dagen tijd naar 
buiten. Het is, dat vind ik tenminste, erg 
leuk om in die tijd met regelmaat de kas in 
te lopen. Elke keer weer is de bloem een

stukje verder. In 1994 zag in op 22 juli de 
eerste tekenen van bloemblaadjes en de 
volgende middag bloeide de plant. Ik zal U 
de fotoserie besparen, de redactie ziet me 
trouwens al aankomen.
Mijn oudste plant kocht ik onder veldnum- 
mer reeds voor het tijdstip van de beschrij
ving. Deze plant ontwikkelde zich iets 
afwijkend en en mag een buitenbeentje 
genoemd worden. Allereerst heeft deze op 
het oudste stammetje 16 ribben, wat vol
gens de officiële omschrijving aan de hoge 
kant is. Daarbij komt nog, dat de bloem 
een gedrocht is. Slechts enkele miezerige 
bloemblaadjes priemen de lucht in.
Zouden die schamele bloem bekleedsels 
wijzen op een verder gevorderde staat van 
succulentie? In dat geval zou het een 
andere soort moeten zijn en dat gaat te ver. 
Na de bloei vormt zich de vrucht. Deze 
wijkt nauwelijks af van die van andere 
soorten in het geslacht, al is zij misschien 
wat meer aan de bonkige kant. De laatste 
foto toont rijpwordende vrucht.
Hiermede besluit ik het verhaal over een 
pretentieloze soort uit het geslacht Echino
cereus. Toch heeft ook deze soort haar 
eigen verhaal, als je het maar goed volgt. 
Wat ziet U bij U in de kas?

Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
3. THELOCACTUS HASTIFER

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

Deze in liefhebberskringen nauwelijks 
bekende soort werd in 1931 beschreven, 
toen nog als Echinocactus hastifer. In 1935 
bracht Knuth de soort over naar Thelocac
tus. Deze plant heeft ook nog even Fero- 
cactus hastifer geheten als gevolg van een 
misser van Taylor in 1979. Gelukkig is 
Anderson zorgvuldiger te werk gegaan 
zodat de plant nu weer gewoon Thelo- 
cactus hastifer (Werderm. & Boedeker) 
F. Knuth heet.
De soortsnaam betekent “spiesen dra
gend”, hetgeen betrekking heeft op één 
van de meestal 4 middendoorns die inder
daad als een spies naar voren steekt.De 
randdoorns zijn wit tot licht-geel, evenals 
de grote pluizige areolen. De tot 5 cm 
brede bloemen zijn magenta van kleur. 
Omtrent de groeiplaats heeft lange tijd 
onduidelijkheid bestaan. De oorspronke
lijke auteurs Werdermann en Bödeker 
wisten slechts dat de plant uit Mexico 
kwam; een preciezere aanduiding ontbrak. 
Sinds ongeveer 1986 weten we dat T. 
hastifer afkomstig is uit het grensgebied 
van de staten Hidalgo en Queretaro, bij het 
plaatsje Vista Hermosa op ongeveer 1700 
m hoogte. Daarmee is T. hastifer (samen 
met T. leucacanthus die in hetzelfde gebied 
voorkomt) de meest zuidelijke Thelocac- 
tus. Thelocactus hastifer heeft zaden die 
sterk lijken op de zaden van T. leucacant
hus en is daarom door ons in dezelfde 
groep geplaatst (zie de REM foto's). Echter 
in habitus is de plant tamelijk afwijkend, 
niet alleen van T. leucacanthus maar ook 
van de meeste andere Thelo’s. De plant 
lijkt nog het meest op een spichtige T. 
bicolor die te weinig licht heeft gehad. De

1. T.hastifer, natuuropname uit Mexico in 1994. Foto uit 
het archief van de Thelocactusclub.

stammetjes hebben een merkwaardige 
geelgroene kleur en kunnen 30 cm lang 
worden bij een maximale doorsnede van 5 
cm. Na verloop van tijd wordt de kop te 
zwaar en gaat de plant “er bij liggen”, 
waarna de kop zich weer wat opricht. 
Een ander typisch kenmerk van deze soort 
kwam naar voren na het zaaien. De jonge 
zaailingen hebben een gevederde bedoor- 
ning en hebben een dunne en slanke wor- 
telhals, vergelijkbaar met Gymnocactus 
subterraneus, G. mandragora en Cory- 
phantha pulleineana.(zie foto 3) Alle 
andere Thelocactus-soorten zijn in dit
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2. T. hastifer, De Lakerveld-Bulthuis-kloon, type 1. 
Foto's van Wim Alsemgeest

3. T. hastifer, let op de bijzondere gevederde bedoorning

stadium bolvormig met normale doorntjes. 
Het is opmerkelijk te constateren dat zulke 
gevederde doorntjes ook voorkomen bij 
zaailingen van Gymnocactus en Turbini- 
carpus. Dit zou kunnen betekenen dat T. 
hastifer de Thelocactus-soort is die qua 
verwantschap het dichtst bij de geslachten 
Gymnocactus en Turbinicarpus staat.
Verder speculerend kunnen we de hypo
these opstellen dat T. hastifer een restant 
zou kunnen zijn van een oude Thelocactus- 
groep waaruit na uitbreiding in noordelijke 
richting T. bicolor is voortgekomen.
Zoals gezegd is T. hastifer tamelijk onbe
kend en dat komt mede doordat planten en 
zaden slechts mondjesmaat in de handel 
worden aangeboden. Bovendien doet dit 
materiaal het om de één of andere reden 
bij ons niet goed. Ook elders hebben we 
nog maar weinig mooie exemplaren van dit 
recente materiaal aangetroffen. Ook de 
kweek uit zaad valt bij deze planten niet 
mee. Ze bloeien slechts één maal per jaar 
(in de lente), soms blijft de bloei achter
wege. Het gebeurt dan niet vaak dat 2 
planten gelijktijdig bloeien. Daardoor 
hebben we nog niet veel zaden kunnen 
oogsten. Deze zijn verspreid via de zaad
lijst van Ludwig Bercht; voor het Cliché- 
fonds was de hoeveelheid te gering. Ook is 
slechts enkele jaren zaad verspreid via 
Steven Brack en De Herdt. Het ziet er naar 
uit dat dit tijdelijk was. Vandaar dat we nu 
extra alert zijn op mogelijk oud materiaal 
van vóór de oorlog. We hebben daarvan nu 
3 of 4 klonen.
De eerste werd ontdekt bij de firma Laker- 
veld in Lexmond. Deze firma koopt regel
matig verzamelingen op, zodat daar nogal 
eens oud materiaal opduikt. De Lakerveld- 
plant voldoet aan de oorspronkelijke 
beschrijving met gele bedoorning en dito 
areolen. De plant heeft het bij ons schijn
baar zeer naar de zin want na het bereiken 
van zijn maximale lengte (30 cm) ontstond
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er aan de basis een spruit die ondertussen 
ook al 30 cm lang is. Deze vorm noemen 
wij type 1.
Van een tweede kloon, afkomstig van de 
firma Bulthuis in Cothen, hebben we via 
ruiling een plant te pakken gekregen. Deze 
plant was al 30 cm lang bij een diameter 
van 3,5 cm. De plant lijkt veel op die van 
Lakerveld, alleen zijn de langste midden- 
doorns lichter van kleur. De plant is waar
schijnlijk al zeer oud. Kennelijk heeft hij 
lange tijd een groeistoornis gehad, gezien 
de vergrijsde bedoorning in het onderste 
3/4 deel van de plant. We wachten al jaren 
op een spruit. Ook deze vorm noemen wij 
type 1.
Verder hebben we een plant met gele 
middendoorns afkomstig van de Heer 
Rubingh te Soest in onze verzameling. 
Mogelijk behoort deze plant tot dezelfde 
kloon als die van Lakerveld of Bulthuis. 
Een plant van een derde kloon hebben we 
verkregen uit de verzameling van de 
Flevohof. Deze verzameling (die nu is 
opgeheven) was oorspronkelijk nog van het 
I.V.T. in Wageningen afkomstig. Bij deze 
plant zijn een aantal kenmerken afwijkend. 
De langste middendoorn springt er direct 
uit door zijn donker-roodbruine tot zwarte 
top tegen een achtergrond van witte areo- 
len en randdoorns. Verder loopt de kop 
van de plant enigszins in een punt uit. 
Door deze eigenschappen vinden we dit de 
mooiste vorm. Deze vorm noemen wij 
type 2.
Eenzelfde plant hebben we sinds 2 jaar via 
Peter Melis in ons bezit en vorig jaar 
ontdekten we bij Cock Grootscholten 
tussen de restanten van een oude verzame
ling nog zo’n vorm. Deze plant bleek via 
de vroeger zeer bekende firma Jansen aan 
de Leyweg in Den Haag daar te zijn 
terecht gekomen. De plant was er slecht 
aan toe en we hebben hem nog juist van de 
ondergang weten te redden. Bij het verpot-

4. T.hastifer, de IVT Wageningen-P. Melis kloon. Type 2

5. T.hastifer, typisch verschijnsel bij deze plant; de spruiten 
ontspringen soms onder de grond bij de wortelhals.
Grootscholten-Jansen kloon. Type 2.
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Kaart van een deel van Mexico, waarop de vindplaats van 
Thelocactus hastifer bij Vista Hermosa (zie merkteken) 
staat aan aangegeven.

ten kwamen er 2 stekken tevoorschijn die 
merkwaardigerwijs niet aan de basis van de 
moederplant ontsproten maar aan de 
wortels (foto 5). Dit bijzondere kenmerk 
komt bij geen enkele andere Thelocactus 
voor. Wel zien we iets dergelijks o.a. bij 
Gymnocactus subterraneus, waar deze 
kloon van T. hastifer, ook door de typische 
bedoorning in de kop, wel iets van weg 
heeft.
Recent materiaal hebben we via de firma 
De Herdt in België kunnen bemachtigen. 
De bedoorning van deze nieuwe generatie 
is nog geler dan de planten van Lakerveld 
en Bulthuis. Dit blijkt ook de makkelijkst 
in bloei komende kloon te zijn. Deze vorm 
hoort volgens ons inzien ook bij type 1. 
Duidelijk is dat er twee verschillende 
vormen van T. hastifer in omloop zijn, nl: 
Type 1 -gele middendoorns, grovere 
planten, wat bloeiwilliger dan type 2 
Type 2 -donker roodbruine middendoorns 
De standplaat van de vorm met de donkere 
middendoorns is onbekend. Het bestaan 
van verschillende vormen van T. hastifer 
wijst er wellicht op dat er meerdere, nu 
nog onbekende, groeiplaatsen zijn in de 
natuur.

p/a Stadhouderslaan 3,3417 TT Montfoort

Literatuur:
Werdermann, E.& Bödeker, F. (1931). Echinocac- 

tus hastifer. Notizblatt des botanischen Gartens 
und Museums Berlin - Dahlem 11 : 274 - 276.

Knuth.F. (1935). In: Backeberg.C. & Knuth,F. 
Kaktus-ABC: 360

Taylor, N.P. (1984). A review of Ferocactus Brit- 
ton and Rose. Bradleya 2:19-38

Haas. R. (1985). Thelocactus hastifer (Werdermann 
& Boedeker) Knuth. Kakteen u.a. Sukkulenten 
36 (7) : 142 - 143.

Guzmán. U. & Arias. S. (1992). Nota sobre Thelo
cactus hastifer. Cact. Suc. Mex. 37: 38-40.

Lausser, A. (1994). Die Hochebene von Vista 
Hermosa im Grenz-gebiet von Hidalgo / Quere- 
taro, Mexico. Ein Gebiet im Wandel der Zeit. 
Kakteen u.a. Sukkulenten 45 (5): 90-94.

Zie deel 1 voor algemene literatuur.
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T.hastifer, zijaanzicht, micropyle als een kuiltje rechtsonder 
zichtbaar (32x)

Detail van het zaadoppervlak (31 Ox)

T.leucacanthus. Let op de grote overeenkomst met T.has
tifer. Links: zijaanzicht, de micropyle als een kuiltje rechts
onder zichtbaar (32x)

Detail van het zaadoppervlak (31 Ox)

Ondanks dat deze twee soorten in habitus enorm verschillen, is de zaadovereenkomst voor 
ons reden om deze twee soorten in dezelfde groep in te delen.
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NIEUWE COMBINATIES EN NAMEN
VOOR CACTUSSEN UIT BRAZILIË, BOLIVIA EN PARAGUAY

Pierre J. Braun en Eddie Esteves Pereira

Echinopsis Zuccarini
E. bridgesii SD. ssp. yungasensis (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: E. yungasensis Ritter, Kakteen 
in SUdamerika, Vol.2, 631, Spangenberg 
1980
E. mamillosa Gürke ssp. silvatica (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: E. silvatica Ritter, Succulenta 
44: 24, 1965
E. rhodotricha K.Schumann ssp. chacoana 
(Schütz) P.J.Braun et Esteves comb. et stat. 
nov.
Basioniem: E. chacoana Schütz, Kakt. 
Listy I, 1949.

Facheiroa Britton et Rosé
F. squamosa ssp. polygona (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Zehntnerella polygona Ritter, 
Kakteen in Südamerika I, 219-220, Span
genberg 1979
Overzicht van het geslacht Facheiroa 
(stand 1994)
Subgen. Facheiroa
F. cephaliomelana Buining et Brederoo
F. estevesii P.J.Braun
F. pilosa Ritter
F. tenebrosa P.J.Braun et Esteves
F. ulei (Gürke) Werdermann
Subgen. Zehntnerella (Britton et Rose) 
P.J.Braun et Esteves
F. chaetacantha (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves

var. chaetacantha
var. montealtoi (Ritter) P.J.Braun et 

Esteves
F. squamosa (Gürke) P.J.Braun et Esteves 
ssp. squamosa
ssp. polygona (Ritter) P.J.Braun et Esteves

Frailea Britton et Rose
F. castanea Backeberg ssp. harmoniana 
(Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. et stat, 
nov.
Basioniem: F. asterioides Werdermann 
var. harmoniana Ritter, Kakteen in Süd
amerika, Vol.1, 211, Spangenberg 1979 
F. cataphracta (Dams) Britton et Rose ssp. 
duchii (Moser) P.J.Braun et Esteves stat, 
nov.
Basioniem: F. cataphracta var. duchii 
Moser, Nat.Cact.Succ.J. 32 (4): 83-84, 
1977
ssp. melitae (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: F. melitae Buining et Bre
deroo, Kakt.and.Sukk. 25 (6): 121-123, 
1974
ssp. tuyensis (Buining et Moser) P.J.Braun 
et Esteves stat. nov.
Basioniem: F. cataphracta var. tuyensis 
Buining et Moser, Succulenta 50 (4): 
64-65, (7): 135, 1971
F. gracillima (Monville ex Lemaire) 
Britton et Rose ssp. albifusca (Ritter) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: F. albifusca Ritter, Succulenta 
49: 124, 1970 
ssp. horstii (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: F. horstii Ritter, Succulenta 49: 
124, 184-185, 1970
F. pumila (Lemaire) Britton et Rose ssp. 
albiareolata (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: F. albiareolata Buining et 
Brederoo, in Krainz, H. (Ed.): Die 
Kakteen, Lieferung 53, 1973 
ssp. maior (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
stat. nov.
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Basioniem: F. pumila var. maior Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 206, Span
genberg 1979
F. pygmaea (Spegazzini) Britton et Rose 
ssp. altigibbera (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves stat. nov.
Basioniem: F. pygmaea var. altigibbera 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 203, 
Spangenberg 1979
ssp. aureinitens (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat.nov. 
Basioniem: F. aureinitens Buining et 
Brederoo, Succulenta 55 (4): 61-65, 1976 
ssp. asperispina (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: F. asperispina Ritter, Succu
lenta 49: 124,184-185, 1970
ssp. aureispina (Ritter) P.J.Braun et Este
ves comb. et stat. nov.
Basioniem: F. aureispina Ritter, Succu
lenta 49: 124, 184-185, 1970 
ssp. fulviseta (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat.nov. 
Basioniem: F. fulviseta Buining et Bre
deroo, Kakt.and.Sukk. 24: 170-172, 1973 
ssp. lilalunula (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
stat. nov.
Basioniem: F. pygmaea var. lilalunula 
Ritter, Kakteen in Südamerika, Vol.1, 203, 
Spangenberg 1979
F. schilinzkyana (Haage jr.) Britton et Rose 
ssp. concepcionensis (Buining et Moser) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: F. concepcionensis Buining et 
Moser, Succulenta 50 (3): 49-50, (7): 135, 
1971

Gymnocalycium Pfeiffer
G. anisitsii (K.Schumann) Britton et Rose 
ssp. multiproliferum (P.J.Braun) P.J.Braun 
et Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: G. damsii var. multiproliferum 
P.J.Braun, Kakt. and. Sukk. 42 (10): 
228-231, 1991
G. marsoneri Fric ex Y.Ito ssp. matoense

Arrojadoa Britton & Rosé subgen. Albertbuiningia 
P.J.Braun & Esteves: In het midden en links A. multiflora 
Ritter (BRAUN 400), rechts A. dinae Buining & Brederoo 
ssp. nana (P.J.Braun & Esteves) P.J.Braun & Esteves 
(BRAUN415); typisch is de weekvlezige uitgroei en de 
tweekleurige bloemen. Foto's P.J.Braun

(Buining et Brederoo) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: G. matoense Buining et Bre
deroo, Kakt.and.Sukk. 26 (12): 265-268, 
1975

Harrisia Britton
H. pomanensis (Weber) Britton et Rose 
ssp. bonplandii (Parmentier) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cereus bonplandii Parmentier, 
in Pfeiffer: Enum. Cact., 108, 1837 
ssp. tarijensis (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Eriocereus tarijensis Ritter, 
Kakteen in Südamerika, Vol.2, 557-558, 
Spangenberg 1980
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Leocereus Britton et Rose
L. bahiensis Britton et Rosé ssp. barreiren
sis (P.J.Braun et Esteves) P.J.Braun et 
Esteves stat. nov.
Basioniem: L. bahiensis var. barreirensis 
P.J.Braun et Esteves, Kakt. and. Sukk. 41 
(9): 205, 1990.
ssp. exiguospinus (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves stat. nov.
Basioniem: L. bahiensis var. exiguospinus 
P.J.Braun et Esteves, Kakt. and. Sukk. 41. 
(9): 205, 1990.
ssp. urandianus (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: L. urandianus Ritter, Kakteen 
in Südamerika I, 222-223, Spangenberg 
1979
ssp. robustispinus (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves stat. nov.
Basioniem: L. bahiensis var. robustispinus 
P.J.Braun et Esteves, Kakt. and. Sukk. 41 
(9): 205, 1990.
Overzicht van het geslacht Leocereus 
(stand 1994)
L. bahiensis Britton et Rose 
ssp. bahiensis 
ssp. barreirensis (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves
ssp. exiguospinus (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves
ssp. robustispinus (P.J.Braun et Esteves) 
P.J.Braun et Esteves
ssp. urandianus (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves
L. estevesii P.J.Braun

Micranthocereus Backeberg
M. flaviflorus Buining et Brederoo ssp. 
densiflorus (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: M. densiflorus Buining et 
Brederoo, Cact. Succ. J. (US) 46 (3): 
113-116, 1974.
var. uilianus (Brederoo et Bercht) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov.

Basioniem: M. uilianus Brederoo et Bercht, 
Succulenta 63 ( 8): 178- 183, 1984. 
Overzicht van het geslacht Micranthoce
reus (stand 1994) 
Subgen. Micranthocereus
M. auriazureus Buining et Brederoo 
M. flaviflorus Buining et Brederoo 
ssp. flaviflorus 
var. flaviflorus 
var. uilianus (Brederoo et Bercht) 

P.J.Braun et Esteves 
ssp. densiflorus (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves
M. polyanthus (Werdermann) Backeberg 
M. streckeri van Heek et Criekinge 
M. violaciflorus Buining 
Subgen. Austrocephalocereus (Backeberg) 
P.J.Braun et Esteves
M. albicephalus (Buining et Brederoo) 
Ritter
M. purpureus (Gürke) Ritter

Siccobaccatus P.J.Braun et Esteves 
Siccobaccatus met de beide soorten S. 
dolichospermaticus (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves en 5. estevesii (Bui
ning et Brederoo) P.J.Braun et Esteves 
wordt door de auteurs als een zelfstandig 
geslacht opgevat. Het voorstel van Taylor 
en Zappi tot ondergeslacht van Micrantho
cereus wordt niet overgenomen.

Opuntia Miller
O. brasiliensis (Willdenow) Haworth ssp. 
bahiensis (Britton et Rose) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: O. bahiensis Britton et Rose, 
The Cactaceae, I: 210, 1919 
ssp. subacarpa (Rizzini et Mattos Filho) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Brasiliopuntia subacarpa 
Rizzini et Mattos Filho, Rev. Bras. Biol. 
46 (2): 324, 1986
O. cognata (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. nov.

132



Basionym: Platyopuntia cognata Ritter, in 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 246, Span
genberg 1979
O. conjungens (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. nov.
Basioniem: Platyopuntia conjungens Ritter, 
in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 494-495, 
Spangenberg 1980
O. limitata (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. nov.
Basioniem: Platyopuntia limitata Ritter, in 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 245, Span
genberg 1979
O. monacantha Haw. ssp. brunneogemmia 
(Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. et stat, 
nov.
Basioniem: Platyopuntia brunneogemmia 
Ritter, in Kakteen in Südamerika, Vol.1, 
34, Spangenberg 1979
O. palmadora Britton et Rose ssp. catingi- 
cola (Werdermann) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: O. catingicola Werdermann, 
Notizbl. Bot. Gart. & Mus. Berlin, XII, 
122-123, 1934
O. pyrrhantha (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. nov.
Basioniem: Platyopuntia pyrrhantha Ritter, 
in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 497-498, 
Spangenberg 1980

O. sulphurea G.Don ssp. brachyacantha 
(Ritter) P.J.Braun et Esteves comb. nov. 
Basioniem: Platyopuntia brachyacantha 
Ritter, in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 
501, Spangenberg 1980 
ssp. spinibarbis (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Platyopuntia spinibarbis Ritter, 
in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 499-500, 
Spangenberg 1980
O. viridirubra (Ritter) P.J. Braun et Este
ves comb. nov.
Basioniem: Platyopuntia viridirubra Ritter, 
in Kakteen in Südamerika, Vol.1.,35, 
Spangenberg 1979
ssp. rubrogemmia (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Platyopuntia rubrogemmia 
Ritter, in Kakteen in Südamerika, Vol.1, 
33-34, Spangenberg 1979
O. vitenilliflora (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. nov.
Basioniem: Platyopuntia vitelliniflora 
Ritter, in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 
498, Spangenberg 1980
ssp. interjecta (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: Platyopuntia interjecta Ritter, 
in Kakteen in Südamerika, Vol.2, 499, 
Spangenberg 1980

Arthrocereus Berger 
(subgen. Chapadocereus 
P.J.Braun & Esteves 
spinosissimus (Buining 
en Brederoo) Ritter 
(BRAUN 289)
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Pilosocereus Byles et Rowley
P. aurisetus (Werdermann) F.Buxbaum 
ssp. densilanatus (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: P. werdermannianus (Buining 
et Brederoo) Ritter var. densilanantus 
Ritter, in Kakteen in Südamerika, Vol. 1, 
77, Spangenberg 1979 
ssp. supthutianus (P.J.Braun) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: P. supthutianus P.J.Braun, 
Kakt. and. Sukk. 36 (5): 100-103, 1985 
ssp. werdermannianus (Buining et Bre
deroo) P.J.Braun et Esteves comb. et stat, 
nov.
Basioniem: P. werdermannianus Buining 
et Brederoo, Kakt. and. Sukk. 26 (4): 
74-77, 1975
P. catingicola (Gürke) Byles et Rowley 
ssp. arenicola (Werdermann) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: P. arenicola Werdermann, in 
Brasilien und seine Saulenkakteen, 109, 
Neudamm 1933.
ssp. hapalacanthus (Werdermann) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: P. hapalacanthus Werdermann, 
in Brasilien und seine Säulenkakteen, 
110-111, Neudamm 1933.
ssp. robustus (Ritter) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basionym: P. robustus Ritter, in Kakteen 
in Südamerika, Vol.1, 72, Spangenberg 
1979
P. flavipulvinatus (Buining et Brederoo) 
Ritter ssp. carolinensis (Ritter) P.J.Braun 
et Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: P. carolinensis Ritter, in 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 80-81, 
Spangenberg 1979 
var. robustispinus (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. nov.
Basioniem: P. carolinensis Ritter var. 
robustispinus Ritter, in Kakteen in 
Südamerika, Vol.1, 81, Spangenberg 1979

P. oligolepis (Vaupel) Byles et Rowley 
ssp. kanukuensis (Alexander) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: Cephalocereus kanukuensis 
Alexander, Lloydia 2: 200, 1939 
P. piauhyensis (Gürke) Byles et Rowley 
ssp. gaturianensis (Ritter) P.J.Braun et 
Esteves comb. et stat. nov.
Basioniem: P. gaturianensis Ritter, in 
Kakteen in Südamerika, Vol.1, 81-82, 
Spangenberg 1979 
ssp. mucosiflorus (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: Pseudopilocereus mucosiflorus 
Buining et Brederoo, Kakt. and. Sukk. 28: 
201-203, 1977

Tacinga Britton et Rose
T. funalis Britton et Rose ssp. atropurpu- 
rea (Werdermann) P.J.Braun et Esteves 
comb. et stat. nov.
Basioniem: T. atropurpurea Werdermann, 
Not. Bot. Gart. & Mus. Berlin, XII, 223, 
1934
Overzicht van het geslacht Tacinga (stand 
1994)
T. braunii Esteves
T. funalis Britton et Rose 
ssp. funalis 
ssp. atropurpurea (Werdermann) P.J.Braun 
et Esteves

Uebelmannia Buining
Subgen. Leopoldohorstia P.J.Braun et 
Esteves subgen. nov.
A subgen. Uebelmannia plantis rupicolis, 
costis non mamillosis, areolis in costa 
confertis, spinis pectiniferis, floribus 
parvis, fructibus rubris et maioribus, 
seminibus maioribus cum testa glabra. 
Plantae crescunt in vicinitate urbis Dia- 
mantina, in montibus (“campo rupestre”) 
Serra do Espinhaço/Minas Gerais.
Typus: Uebelmannia pectinifera Buining, 
Nation. Cact. Succ.J. 22: 65, 86-87, 1967

134



Het ondergeslacht komt voor in het 
“campo rupestre” van de hoger gelegen 
berggebieden rond om Diamantina/Minas 
Gerais, Brazilië. De planten verschillen van 
die van het ondergeslacht Uebelmannia, 
die in kwartszand groeien, door rechtaflo- 
pende, niet in knobbels opgedeelde ribben, 
areolen die op latere leeftijd elkaar benade
ren, kamvormig gestelde dorens, kleinere 
bloemen, grotere en rode vruchten en 
grotere zaden met een gladde en niet- 
geknobbelde testa.
U. pectinifera Buining ssp. horrida 
(P.J.Braun) P.J.Braun et Esteves stat. nov. 
Basioniem: U. pectinifera var. horrida 
P.J.Braun, Kakt. and. Sukk. 35 (12): 
264-266, 1984.
ssp. flavispina (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves comb. et stat. nov. 
Basioniem: U. flavispina Buining et Bre
deroo, Succulenta 52 (1): 9-10, 1973. 
Overzicht van het geslacht Uebelmannia 
(stand 1994)
Subgen. Uebelmannia
U. gummifera (Backeberg et Voll) Buining 
ssp. gummifera
ssp. meninensis (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves
var. meninensis
var. rubra (Buining et Brederoo) 

P.J.Braun et Esteves
U. buiningii Donald
Subgen. Leopoldohorstia P.J.Braun et 
Esteves
U. pectinifera Buining 
ssp. pectinifera 
var. pectinifera 
var. pseudopectinifera Buining 
var. multicostata Buining

ssp. horrida (P.J. Braun) P.J.Braun et 
Esteves
ssp. flavispina (Buining et Brederoo) 
P.J.Braun et Esteves

Summary
Various new combinations and new names 
in several genera of Cactaceae are presen- 
ted. In addition three new subgenera are 
described: Arrojadoa Britton & Rose 
subgen. Albertbuiningia P.J.Braun & 
Esteves, Arthrocereus Berger subgen. 
Chapadocereus P.J.Braun & Esteves and 
Uebelmannia Buining subspec. Leopold- 
horstia P.J.Braun & Esteves.

Zusammenfassung
Neue Kombinationen und Namen in ver- 
schiedene Kakteenarten wirden vorgestellt. 
Nachfolgende neue Untergattungen werden 
beschrieben: Arrojadoa Britton & Rose 
subgen. Albertbuiningia P.J.Braun & 
Esteves, Arthrocereus Berger subgen. 
Chapadocereus P.J.Braun & Esteves und 
Uebelmannia Buining subgen. Leopold- 
horstia P.J.Braun & Esteves.

Resumo
Novas combinaçôes e nomes em Cactáceae 
e três novos subgêneros sao apresentados, a 
saber: Arrojadoa Britton & Rose subgen. 
Albertbuiningia P.J.Braun & Esteves, 
Arthrocereus Berger subgen. Chapadoce
reus P.J.Braun & Esteves e Uebelmannia 
Buining subgen. Leopoldhorstia P.J.Braun 
& Esteves.

Dr. Pierre Braun
Im FuBtal 37, D-50171 Kerpen Duitsland
Eddie Esteves Pereira
Rua 25 A No. 90, Setor Aeroporto
74075-150 Goiânia, Goiás, Brazilië

Vertaling: Ludwig Bercht
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NIEUWE COMBINATIES IN
SCLEROCACTUSSEN - 2

Frits Hochstatter.

vervolg van Succulenta 74-1: pag 44
De geldige omschrijving is:
Sclerocactus whipplei (Engelmann & 
Bigelow) Britton & Rose ssp. busekii 
Hochstatter subspecies nov.
Flos alba, spinae centrales: 5, ab eae 2 
papyracea et 1 hamatae in adulescens 
postea. Holotypus depositus in Herbario

Universitatis Hamburgensis sub numero
FH 52.1; 27.11.1994.
De beschrijving van ssp. busekii is groten
deels gebaseerd op Sclerocactus pubispinus 
(Engelmann) Woodruff & Benson var.
sileri L. Benson

Postbus 510201, d 68242 Mannheim, Duitsland.

*****

TIJDSCHRIFTEN
Cactus & Succulent Journal (U.S.) 
66 -1 [1994]
Lavranos & Röösli beschrijven een nieuwe Aloe 
uit Madagascar, te weten A. fragilis, in een artikel 
over A. guillaumetii. Een bijdrage van Forster 
handelt over tropische stranden en de daar groei
ende Euphorbia atoto in Australië en Papuasia. 
Echeveria subcorymbosa, een vondst van Lau en 
al onder deze voorlopige naam in verzamelingen 
doorgedrongen, wordt nu officiëel beschreven 
door Kimnach & Moran.
Stephenson bezocht het eiland Fuerteventura en 
vond daar Euphorbia handiensis in habitat.
Nog een nieuwbeschrijving, en wel van Anacamp- 
seros scopata, komt uit de pen van Wiliamson. 
Cahoon schrijft over Sansevieria canaliculata 
Deno houdt zich bezig met de rol van gibberelline 
[een groeihormoon! bij kieming en groei van 
cactussen.
Glover bericht over een reis, die hem o.a. naar 
Engeland, Kenia en Zwitserland voerde.
Verder korte stukjes in de categorie ‘een praatje 
bij een plaatje, nieuwtjes en berichten uit de 
literatuur.
2 [1994]
Dit nummer begint met een korte beschrijving van 
de planten, die dit jaar bij de Huntington Botani- 
cal Gardens in de aanbieding zijn, veelal van 
foto’s voorzien. Williamson geeft een beschrij
ving van een ‘sprookjesbos’ in Namibië, vooral 
bestaand uit Moringa ovalifolia.
Wilkins wijdt een bijdrage aan de succulente

Cucurbitaceae, zeg maar: Komkommerachtigen. 
Uhl houdt zich onledig met kruisingsproducten 
waarbij Dudleya’s betrokken zijn. Hammer geeft 
de nieuwbeschrijving van Neohenricia spiculata: 
alweer een monotypisch geslacht minder! 
P.Kamau Mbugua bericht over een drietal Keni- 
aanse Sansevieria-soorten.
Ook dit nummer wordt gecompleteerd met ditjes 
en datjes uit de wereld van cactus en vetplant.
3 [1994]
Een collectie kleurige Echeveria’s siert de omslag 
van dit nummer. Fitz- Maurice verhaalt over een 
bezoek aan de vindplaats van Mammillaria 
schwarzii. Schneider bezocht de opening van de 
grote Sonora-desert tentoonstelling in North 
Carolina. Shirley houdt zich bezig met de ver
meerdering van Ceropegia’s. Over de aantasting 
van Cylindropuntia’s door Cochenilleluizen 
handelt een opstel van Vega-Villasante e.a. 
Mayhew & Wiens schrijven over virussen in 
succulente planten. Over Moringa drouhardii, een 
endemische plant uit Madagascar, handelt een 
bijdrage van Staples & Medbury. Barad schrijft 
over zijn belevenissen in zijn verzameling. 
Moran beschrijft een nieuwe soort: Lenophyllum 
latum, uit noordoost Mexico.
McIntosh beschrijft de cultuur van cactussen met 
behulp van de zgn. ‘Rivas-methode’, een manier 
van zaaien, waarbij het zaaisel met microgolven 
gesteriliseerd wordt.
Nieuws en berichten maken dit nummer compleet.

Ton Pullen
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ERIOSYCE, THE GENUS REVISED
AND AMPLIFIED DOOR FRED
KATTERMANN
EEN BOEKBESPREKING

Veertien jaar nadat Friedrich Ritter 

zijn 'Kakteen in Südamerika' in 4 

delen het levenslicht liet zien is er 

voor de liefhebbers van Chileense 

cactussen door Fred Kattermann 

een geheel nieuwe revisie, in boek

vorm, gemaakt over het geslacht

Eriosyce.

Het geslacht Eriosyce Phil. (Cactaceae) is 
herzien en verder ontwikkeld; het omvat 
nu 33 species met verschillende subspecies 
en variëteiten die vroeger werden gerang
schikt in de geslachten Eriosyce en Neo- 
porteria sens. lat. Eriosyce zoals thans 
wordt omschreven, kent een verspreidings
gebied langs de westkant va Zuid-Amerika, 
van centraal Chili tot zuid west Peru, en 
aan de oostzijde van de Andes in westelijk 
Argentinië, van Mendoza tot aan Salta. De 
gegevens waarop de studie is gebaseerd, 
zijn ontleend aan veld-observaties en 
herbariummateriaal, verzameld door de 
auteur Fred Kattermann. De nomenclatuur 
werd door David Hunt, Nigel Taylor en

Simon Kooy

Daniela Zappi van Kew Garden geredi
geerd. Polygenetisch onderzoek is verricht 
door Robert Wallace werkzaam bij de Iowa 
State University. Een nieuw species, E. 
laui, wordt beschreven door J. Lüthy, 
verbonden aan het botanisch instituut van 
de universiteit van Bern. De studie van de 
zaad-morfologie werd met behulp van de 
Scanning Electron Microscope gedaan en 
verder zijn alle taxa voorzien van een 
‘sleutel’, volledig beschreven en 
geïllustreerd door middel van vele kleuren
foto’s en gedetailleerde tekeningen van 
zowel de bloemen als vruchten. Het ge
slacht is verdeeld in 2 secties, zijnde de 
sectie Eriosyce en de sectie Neoporteria. 
Verdere verdeling vindt plaats door ge
bruik te maken van subsecties. Alle nieuwe 
namen, combinaties en synoniemen zijn 
gepubliceerd en uitgelijst.
Belangrijk in het boek zijn ook de land
kaarten waarop is aangegeven waar de 
planten groeien en wie de 'buren' zijn, om 
zo inzicht te verkrijgen in eventuele ver
wantschappen.

Een studie vooraf
De meest recente taxonomische verhande
ling van deze groep planten als boven 
aangeven dateert van 1958-1962 van de 
hand van Curt Backeberg. De verhandeling 
later door Ritter gemaakt in 1980 kan 
worden gekenmerkt als een catalogisering 
van beschrijvingen van de bekende plant- 
populaties. Het mist immers een goede
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'sleutel' tot de diverse species. Backeberg 
heeft de planten onderverdeeld in de 
geslachten Eriosyce, Islaya, Horridocactus, 
Neochilenia, Neoporteria en Pyrrhocactus. 
Donald & Rowley (1966) lieten van de 
genoemde namen alleen maar Neoporteria 
voortbestaan, alsmede Eriosyce. In het 
verleden was Eriosyce altijd uitgesloten 
geweest van enige revisie van de Zuid- 
Amerikaanse cactussen, zo ook in het werk 
van Donald en Rowley, alhoewel zij 
veronderstelden dat Eriosyce zeer nauw 
verwant was met Neoporteria. In een 
complete studie kan en mag Eriosyce 
echter niet worden uitgesloten.

Huidige studie
Fred Kattermann baseert zijn conclusies op 
zijn ruim tienjarige studie van meer dan 
500 veld-populaties, gemaakt tijdens zijn 
vele reizen naar Argentinië, Chili en Peru. 
Observaties in het veld en in de kas wer
den gedocumenteerd met foto’s van plan
ten, bloemen en vruchten. Daarnaast werd 
een referentie-herbarium aangelegd en 
werden naast de vele aantekeningen ook 
zeer gedetailleerde tekeningen gemaakt. 
Een gedetailleerde studie van de zaad- 
morfologie werd uitgevoerd met behulp 
van een Scanning Electron Microscope 
(SEM). De diverse specifieke karakters van 
vrucht, bloem, zaad, plantlichaam etc. 
werden vergeleken; alle herkenbare species 
lieten 58 specifieke karakters zien die van 
taxonomische waarde waren. De resultaten 
werden in een computeranalyse matrix 
geplaatst en met de reeds 'intuïtief aanwe
zige kennis vergeleken om zo te komen tot 
een classificering van de groep planten. 
Voorwaar geen eenvoudige taak.

Conclusie
De gegevens die via de computer met 
elkaar gematched waren resulteerden in 
een combinatie van Eriosyce met Neopor

teria. De regels die gelden in de nomencla
tuur verlangen dat Eriosyce de leidende 
naam voor het geslacht moet zijn. De 
verkregen gegevens suggereerden tevens 
dat op species niveau een veel bredere 
benadering tot stand moest komen dan van 
tevoren was verondersteld. Veel van de 
beschreven taxa blijken opgevat te moeten 
worden als lokale populaties en represen
tanten van veel grotere species complexen. 
De hoeveelheid doorns en hun lengte, 
aantal ribben, kwantitatieve bedekking van 
de bloembuis etc. zijn door de standplaats
omgeving beïnvloed en daardoor van 
weinig betekenis voor een goede classifice
ring. Verkeerde interpretatie in het verle
den, incomplete gegevens, het voorbij gaan 
aan de regels van de nomenclatuur, en een 
tendens onder auteurs om individuele 
populaties te beschrijven als een nieuw 
soort, heeft er toe geleid dat er een groot 
aantal onacceptabele of bedenkelijke 
namen in omloop is gekomen waardoor 
een groot aantal taxonomische problemen 
is ontstaan. Veel van deze namen moeten 
nu hetzij als synoniem worden aangemerkt, 
dan wel worden afgedankt bij gebrek aan 
een juiste typering.

Geldige species
De sectie Eriosyce, subsectie Eriosyce met 
daarin E. aurata en E. rodentiophila, groeit 
in Chili vanaf de 34e breedtegraad tot de 
25e zuidelijke breedtegraad. Het zijn over 
het algemeen grote planten, soms wel met 
een doorsnede en hoogte van 50cm, voor
zien van een robuuste bedoorning, de 
bloemen en vrucht zijn overdekt met dikke 
wol, de bovenste schut-schubben hebben 
dichte op doornen lijkende borstels die 
boven de bloembladen uitsteken.
Subsectie Pyrrhocactus met daarin E. 
bulbocalyx, E. strausiana, E. umadeave, E. 
andreana en E. villicumensis, groeien in 
Argentinië, bijna parallel aan de subsectie

138



Eriosyce, met de hoge Andes tussen hun 
beide groeigebieden. De planten zijn 
smaller, bloemen en vruchten hebben 
minder wolbekleding, de vrucht en het 
zaad zijn verschillend.
Subsectie Islaya heeft één overgebleven 
species, E. islayensis. Deze soort groeit 
vanaf de noordelijke grens van Chili tot 
aan het 'zuiden van de stad Lima in Peru. 
Op het voorgenomen tijdstip van verschij
nen van het boek beperkte de kennis van 
de auteur zich tot de populatie die beschre
ven was als Islaya krainziana. Sinds de 
publikatie bezocht de auteur 18 verschil
lende populaties van het voormalige ge
slacht Islaya in zuid Peru die met elkaar 
het merendeel van de beschreven Islaya 
soorten afdekte. De verzamelde gegevens 
gaven echter geen aanleiding om het 
vooringenomen standpunt met betrekking 
tot het samenvoegen in één species te 
herzien. De planten zijn smaller dan de 
vorige, meestal tussen de 6-12 cm diame
ter, de bloembuis is bedekt met dikke wol, 
de bloemen zijn veelal citroengeel en de 
vrucht blaast zich groot op naarmate de 
rijpheid nadert.
De sectie Neoporteria subsectie Horrido- 
cactus groeit in Chili van de 34e tot de 19e 
graad. Deze subsectie omvat de soorten E. 
recondita, E. curvispina, E. kunzei, E. 
limariensis, E. confinus, E. crispa, E. 
garaventai, E. aspillagai, E. marksiana, E. 
engleri, E. heinrichiana, E. napina, E. 
odieri, E. taltalensis en E. occulta. De 
diameter van de planten varieert van een 
20 cm tot een miniatuurvorm van 2-3 cm. 
De bloemen, vruchten en zaad variëren 
parallel aan de plant-grootte. De bedekking 
van het vruchtbeginsel en de bloembuis 
varieert van bijna naakte axillen tot een 
dichte bedekking, kleur van de bloem geel, 
rose tot diep karmijnrood; vrucht verlengd 
bij rijpheid van bijna klein tot verschil
lende keren de diameter van de vrucht.

Subsectie Chileosyce omvat E. esmeral- 
dana, E. aerocarpa, E. krausii, E. tene
brica en E. laui. De planten in deze sub
sectie zijn allemaal klein, met voor deze 
species karakteristieke bloem, vrucht en 
zaad.
Subsectie Neoporteria omvat E. chilensis, 
E. subgibbosa, E. sociabilis, E. senilis en 
E. villosa. Deze subsectie omvat de groep 
planten welke worden bestoven door de 
kolibries. Zij hebben allemaal een karmijn
rode bloemkleur, met uitzondering van E. 
chilensis var. albidiflora, de binnenste 
bloembladen ‘leunen’ binnenwaarts naar de 
stijl. Sommige vormen een langere bloem
buis, terwijl vrucht en zaad gelijk zijn met 
die in de subsectie Horridocactus.

Kommentaar vanuit oogpunt gespe
cialiseerde verzamelaar:
Het boek van Fred Kattermann is van groot 
belang voor de serieuze verzamelaar. Na 
Fr. Ritter bleven er veel vragen onopgelost. 
Verwantschappen werden wel of niet 
onderkend, nieuwe namen ontstonden, 
namen vervielen, maar ook nieuwe soorten 
werden beschreven.
Moet het werk van Ritter met het verschij
nen van het boek van Kattermann nu maar 
naar de achtergrond geschoven worden? 
Neen. Unaniem zijn de in Chilenen gespe
cialiseerde verzamelaars van mening dat 
Ritter voor ons van groot belang is geweest 
en ook zal blijven. Wij moeten niet verge
ten dat Ritter binnen zijn mogelijkheden 
enorm innovatief is geweest. Zijn zeer 
gedetailleerde beschrijvingen zijn van 
groot belang geweest en zullen altijd 
waarde houden, immers zijn boek was 
gebaseerd op zijn jarenlange veldwerk. Hij 
had echter niet de technische middelen die 
de wetenschap nu wel heeft. De waarde 
van zijn boek is mede het samenbrengen 
van alles wat gepubliceerd is. Zie daartoe 
alleen al zijn polemiek betreffende Thelo-
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cephala lembckei blz. 1005-1010. Door 
o.a. het gebruik van computermodellen 
wordt het mogelijk om verbanden te 
leggen en conclusies te trekken. Gebruik 
van de SEM technologie in het onderzoek 
zoals Kattermann heeft gedaan, legt weer 
nieuwe verbanden, die visueel niet vastge
steld konden worden. Toen ik Fred Katter
mann in juni 1988 voor het eerst ontmoette 
en hij mij zijn ideeën aangaf heb ik getwij
feld of dit de juiste richting was. Hij had 
kort daarvoor zijn ideeën over een revisie 
van het geslacht Eriosyce uiteengezet op 
het IOS congres in Zimbabwe. Toen hij 
mij dia’s toonde van zaden en de verban
den aantoonde tussen de soorten, stonden 
wij aan de vooravond van een sensationele 
doorbraak. Jaren zijn voorbij gegaan en 
binnen onze kleine kring van gespeciali
seerde liefhebbers hebben wij afwachtend 
gereageerd. Nu het boek definitief zijn 
vorm heeft gekregen en de opzet van de 
revisie duidelijk is geworden, durf ik te 
stellen dat Kattermann erin is geslaagd 
door het geslacht heen te kijken en een 
nieuwe impuls gegeven te hebben aan de 
'oplossing' van de vele vragen die na Ritter 
zijn blijven bestaan. Toch blijft het lastig 
om je denkpatroon om te zetten, want vele 
bekende namen zijn er plots niet meer. 
Moeilijk, maar een studie waard. Moeten 
nu alle etiketten de verzameling uit? Ik 
denk het niet, want het zal nog zeer lang 
duren voordat alle zaad- en plantenlijsten 
de namen van Kattermann als 'waarheid'

zullen overnemen. Dat toch een goede stap 
is gezet blijft overeind staan. Een zeer 
goed boek voor een ieder die meer dan 
geïnteresseerd is in de planten van Zuid- 
Amerika en kennis wil nemen van een 
moderne onderzoeksmethode. Het laat zien 
waar een hobbyist, via veel zelfstudie aan 
diverse universiteiten op het gebied van 
biologie, toe in staat is, want van beroep is 
Fred Kattermann elektrotechnisch inge
nieur.

Het boek is direct verkrijgbaar bij Fred 
Kattermann, 719 Route 519, Wantage, NJ 
07461, USA voor $30.00 voor de paper
back versie en $45.00 voor de ingebonden 
versie excl. de porto-kosten. Gelet op de 
lage dollarkoers geen duur boek dat volle
dig in kleur is geïllustreerd met 125 afbeel
dingen, 176 pagina’s, 13 landkaarten van 
de verspreidingsgebieden en 17 pagina’s 
zwart-wit SEM-afbeeldingen.
In Engeland kan het boek besteld worden 
bij David Hunt, Succulent Plant Research, 
54 Priory Road, Richmond Surrey TW9 
3DH, fax. +44 81 940 1100 of tel. +44 81 
940 2543
Dit is voor Europa wel zo gemakkelijk in 
verband met de betalingsmogelijkheden per 
Eurocheque (vrij van kosten!). Voor 
eventuele vragen kunt u natuurlijk ook bij 
mij terecht.
Ik wens u veel leesplezier.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk
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BOEKBESPREKING
Sjef Theunissen

Cactaceas en la flora silvestre de Chile 
door Adriana E. Hoffmann J.
Uitgeverij Empresa El Mercurio S.A.P., 
Santiago de Chile 1989, 272 p. gebonden. 
Prijs $ 8000 (bij Köpper/Wuppertal DM 
75,- in 1990).
Het is een bekend gegeven, dat boeken 
over cactussen uitgegeven worden in 
Duitsland of Engeland, omdat de belang
stelling voor deze planten in die landen 
kennelijk het grootst is. Dat er ook ver
schijnen in het Spaans en dan nog wel van 
een auteur in Zuid Amerika mag als een 
geheel nieuw feit gezien worden.
Wij missen werkelijk de inbreng en des
kundigheid ter plekke die ons iets te vertel
len hebben over de cactusflora in Zuid
Amerika.
Adriana Hoffmann is geen onbekende voor 
de wat meer belezen cactusliefhebber en 
heeft al meer publicaties op haar naam 
staan. Haar laatste werk, een uitputtende 
behandeling van de cactusflora in Chili, 
zag ik voor het eerst bij een vriend in 
Beieren en ik was meteen weg van deze 
uitgave. Het kostte tamelijk veel moeite 
om een van de 5000 gedrukte exemplaren 
te pakken te krijgen, maar het is gelukt. 
Voor mij ligt een boek met een volkomen 
frisse aanpak, zoals ik er verder geen ken. 
Het boek bevat 88 aquarellen van cac
tussen die in Chili voorkomen, stuk voor 
stuk kunstwerkjes van Andrés Jullián. 
Naast een weergave van de solitaire groei
vorm wordt, verkleind, vaak de groepen- 
vormende groei weergegeven, alsmede de 
bloem, soms een bloemsnede, vrucht en/of 
areoolvorm. In zw/w-tekening wordt 
dikwijls ook de situatie op de standplaats 
weergegeven. De aquarellen zijn in veel 
gevallen nauwelijks van kleurenfoto’s te

onderscheiden.
De auteur gaat uit van de nieuwe indeling 
van Hunt & Taylor.
Bij elke soort wordt de volledige Latijnse 
benaming aangegeven, alsmede de litera- 
tuurplaats, waar de soort is beschreven. 
Daarnaast wordt de in Chili gebruikelijke 
volksnaam vermeld, het basioniem en de 
synoniemen, de plaatsen in de overige 
literatuur waar illustraties van de betref
fende soort zijn te vinden, gevolgd door 
een nauwkeurige beschrijving van de soort. 
Afgesloten wordt met een weergave van 
het complex van planten die nauw verwant 
zijn, met een sleutel voor de verschillende 
variëteiten. Van elke soort wordt boven
dien nog vermeld of het voortbestaan 
gevaar loopt of niet.
Na een algemene inleiding volgt een 
hoofdstuk over de familie der Cactaceën, 
waarin o.a. de verschillende wortel- en 
stengelvormen aan de orde komen. In dit 
hoofdstuk komen ook de andere onderde
len van de planten ter sprake. We worden 
ingewijd in de evolutie der Cactaceae, 
waarbij het verwantschapssysteem van 
Prof. Barthlott gevolgd wordt. Aandacht 
wordt ook besteed aan de ecologie van de 
cactussen, waarbij enkele misverstanden uit 
de weg worden geruimd. Voor de studie 
van de cactussen in haar land, verdeelt de 
auteur het in 12 regio’s, die alle hun eigen 
kenmerken hebben. Een kort hoofdstuk 
wordt ook gewijd aan het praktische 
gebruiksnut van deze planten.
Een overzicht van de geschiedenis van de 
bestudering der Cactaceae wordt afgesloten 
met een opsomming van tijdschriften die 
gespecialiseerd zijn op het gebied van 
cactussen en de vermelding van enkele 
botanische tuinen.
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Na deze wat algemene inleiding wordt 
overgegaan op de bestudering van de 
cactussen van Chili; concluderend moet 
gesteld worden, dat de cactussen een 
plantengroep zijn, die gevaar loopt uit te 
sterven. Alvorens over te gaan op een 
sleutel voor de Chileense cactussen, wordt 
een zeer uitvoerige verklaring gegeven 
voor de botanische termen die in het 
volgende deel regelmatig voorkomen. 
Na een uitvoerige bibliografie met niet 
minder dan 86 titels volgen als afsluiting 
nog een lijst van de door de IOS- werk

groep geaccepteerde geslachten, een op
somming van de in het boek opgenomen 
afbeeldingen, een index van in Chili 
gebruikelijke volksnamen en tenslotte nog 
een opsomming van de voorkomende 
wetenschappelijke namen (in vóór- Taylo- 
riaanse vorm).
Als U dit boek te pakken kunt krijgen en 
de prijs en taal geen bezwaar zijn, is het 
zonder meer een aanrader, speciaal mis
schien voor afdelingsbibliotheken, omdat 
dan de gebruikersbasis wat breder is.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel.

*****

TIJDSCHRIFTEN

Cactaceas y suculentas mexicanas jaargang 

38, 1993
Nr. 1. Hernandez-Barrera et al. geven een litera
tuuroverzicht m.b.t. Mammillaria carmenae aange
vuld met veldgegevens. Macias en Basanez be
schrijven het vinden van Echeveria pringlei in de 
Barranca de Tonala. Sandoval gaat kort in op 
Beaucarnea. De reproductieve groei (bloemen, 
vrucht, zaad) van de Pitayo (Stenocereus quere- 
taroensis) wordt beschreven door Lomeli-Mijes en 
Pimienta-Barrios. Kort wordt aandacht besteed aan 
de in 1985 geinitieerde botanische tuin van het 
Technologisch Instituut van Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.
Nr. 2. Meyran presenteert de nieuwbeschrijving 
van Mammillaria haasii, een nieuwe soort uit de 
groep rond M. spinosissima. De ecologische en 
demografische aspecten van Ariocarpus trigonus 
zijn bestudeerd en Avalos et al. berichten daar
over. Martinez geeft een overzicht van de andere 
succulenten, voorkomend in de Barranca El Nogal, 
Tapalpa. Basanez et al. vonden een Nopalea 
geïnfecteerd met een maretak, Phoradendron

robinsonii; dit is de derde keer dat over parasieten 
op cactussen wordt bericht.
Nr. 3. Hernandez-Barrera heeft zich bezig gehou
den met de plantdichtheid van Obregonia denegrii 
en bericht daarover. Moeller-Villar geeft een lijst 
van cactussen en andere succulenten die voorko
men in de Sierra de la Paila. De helft van dit 
nummer wordt gevuld met een artikel over pollen- 
morfologie van een aantal cactussen die groeien 
rond het Botanisch instituut Chamela, Jalisco.
Nr. 4. Na enkele inleidende woorden sommen 
Martinez en Jimenez de succulente soorten op die 
voorkomen in het Jaumave dal in Tamaulipas, 
Mexico. Pimienta-Barrios en De la Luz weten een 
artikel vol te schrijven over gewicht en chemische 
samenstelling van de vruchten van Stenocereus 
queretaroensis. In een volgend artikel roepen de 
auteurs op tot een verantwoord en nuttig gebruik 
van de natuurlijke cactusbronnen van Mexico ter 
bestrijding van de door buitenlanders geëxploi
teerde natuurlijke bronnen (planten en zaad).
Rivas beschrijft zijn zaaimethode.

Ludwig Bercht
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TIJDSCHRIFTEN

Aloe jaargang 29, 1992
Nr. 1. Het gehele nummer wordt gevuld door 
Ernst van Jaarsveld, die een historisch overzicht 
gecombineerd met een gehele revisie van het 
geslacht Gasteria geeft. Een zeer praktische index 
sluit dit overzicht af.
Nr. 2. Bruyns bespreekt de twee subspecies van 
Euphorbia monteiroi, alsmede de gevonden over
gangsvormen. Frandsen geeft de nieuwbeschrij
ving van Tridentea pusilla, een met T. parvipuncta 
verwante soort. Forster bespreekt uitvoerig de 
succulente soorten van Sarcostemma. Hardy neemt 
u mee naar Kaokoland, een prachtig stukje natuur 
in Namibië.

Aloë jaargang 30,1993
Nr. 1. Op de voorplaat een prachtige afbeelding 
van Aloe peglerae. In woord en beeld stelt Van 
Jaarsveld zeven grote succulententuinen voor: 
Monaco, Zürich, Huntington in San Manno (USA), 
Phoenix, Kirstenbosch, Karoo in Worcester en 
Sheilam Nursery. Dezelfde Van Jaarsveld en 
Nordenstam bespreken Pteronia heterocarpa. Du 
Plooy bericht over het kiemingsaantal per zaad- 
capsule van vele Lithops-soorten. Verder artikelen 
over Macropetalum burchellii, Aloe aculeata op 
een Zuid-Afrikaanse munt, de Ceropegia’s van het 
Makatini Flats, de Australische Bulbine vagans en 
Ceropegia multiflora.
Nr. 2. Het gehele nummer is een rijk geillus- 
treerde synopsis van succulente plantegeslachten 
in zuidelijk Afrika. Het omvat tevens een goede 
literatuurlijst waar de laatste revisie of overzicht is 
te vinden. Niet opgenomen zijn de geslachten van 
de Mesem-familie.
Nr. 3/4. Weisser en Laubscher beschrijven ecolo
gische studies aan Copiapoa solaris. Venter geeft 
een gedetailleerd overzicht van de Adenia-soorten 
in Transvaal. Hammer laat de lezer de zin en

onzin van splitters en lumpers in de taxonomie 
zien. Kimnach stelt enkele succulente planten uit 
Amerika voor. Aan de hand van enkele voorbeel
den laat dezelfde Kimnach de verscheidenheid in 
cactussen zien. Metcalf gaat in op Dorstenia, 
Lavranos belicht enkele succulenten van Somalië, 
Schollenberger schrijft over Tylecodon en Ham
mer geeft aanwijzingen voor de cultuur van moei
lijke mesems. Marx schrijft uitvoerig over de 
bolvormige Euphorbia’s. Kimberley geeft een 
overzicht van de succulente flora van Zimbabwe. 
De al eerder genoemde Marx toont ook enige 
succulenten die voorkomen in het zuidoosten van 
de Kaapprovincie. Peckover sluit af met een 
artikel over taxonomische problemen bij Bra- 
chystelma.

Losbladige uitgave van de Studieclub 

Disco-cactus
Midden vorig jaar is verschenen de derde serie in 
een serie van vier over de soorten en variëteiten 
van het geslacht Discocactus. Op één blad - 
waarschijnlijk voor en achterzijde, alhoewel het 
voorliggende exemplaar in dat opzicht mogelijk 
een misdruk is doordat op de achterzijde van de 
ene het voorblad van de volgende staat - vindt 
men waar de soort beschreven staat, een korte 
beschrijving, enige opmerkingen en een kaartje 
met de aanduiding van de groeiplaats.
De foto’s zijn van een redelijke kwaliteit.
Deze derde aflevering bevat naast 15 beschrij
vingen een - niet volledig - overzicht van veld- 
nummers die betrekking hebben op Discocactus- 
sen. Ter aanvulling voor de studieclub, de groei
plaats van D. lindaianus E1 is nabij Cavalcante. 
Voor verder inlichtingen: P. van der Laken, Ta- 
lingstraat 6, 2406 EL Alphen a/d Rijn.

Ludwig Bercht
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In het beleven van je liefhebberij loop je als hobbyist tegen een 
aantal beperkingen aan. Over financiële beperkingen wil ik het hier 
niet hebben, die kom je op allerlei terreinen tegen.
Beperkingen in ruimte en tijd, en vooral, hoe ga je met die beper
kingen om, daar wil ik het met U eens over hebben.
Als het U net zo vergaat als mij, dan wordt je als cactus- en vet
plantenliefhebber geconfronteerd met het feit, dat je in het voorjaar 
alles tegelijk zou moeten en willen doen.
Ik wil zaaien, verspenen, enten en stekken, liefst al vroeg in het 
voorjaar. Probleem is dan, dat de kas nog mudvol staat. Dus toch 
maar planten naar buiten. Eigenlijk te vroeg in de tijd begin je de 
planten, die ‘s zomers naar buiten mogen de kas uit te dragen. Bij 
mij zijn dat o.a. agaves, aloe’s, aeoniums, sommige Crassulaceae en 
enkele groepen cactussen, zoals lobivia’s. Eigenlijk kun je er vergif 
op innemen, dat er toch weer een late nachtvorst komt, en de hele 
boel weer snel en slordig in de kas gedragen moet worden. Soms ‘s 
avonds laat, in het donker, wanneer het late nieuws nachtvorst 
aankondigt.
Kent U dat gevoel? Met een grote plant in je armen in het donker 
struikelen over een bak met juist verspeende rotstuinplantjes.
Je voelt je net een kat, die alweer met haar jongen loopt te slepen. 
Maar dan toch, zo eind mei, begint er ruimte in de kas te komen. 
Je kunt de boel eens goed aanvegen en er is ruimte om zaailingen 
en stekken een plaatsje te geven.
Intussen staan de tuin en het terras vol met potten, bakken en 
schalen. Bovendien schreeuwt de tuin om een onderhoudsbeurt en 
wil je ook daar gaan zaaien, scheuren en verplanten. Het onkruid 
brult de grond uit. Daar moet je wat aan doen.
De bloei in de kas is overweldigend, maar in feite heb je geen tijd 
om er eens rustig van te genieten. Dus toch maar dia’s maken. Zie 
je ze komende winter tenminste bloeien.
De verenigingen organiseren shows, verkoopdagen, excursies en 
kasbezoeken. Prachtig toch, elk weekend ben je van de straat! 
Vrouw en kinderen beginnen je meneer te noemen. En hopen op de 
VUT of de pensioengerechtigde leeftijd schijnt zinloos: je hebt het 
dan drukker dan ooit, zeggen de mensen, die al zover zijn.
Nu ik dit schrijf [begin juni] heb ik juist weer zo’n hectische 
periode achter de rug. Zo’n gevecht met ruimte en tijd. Heeft U dat 
nu ook? Of bent U zo iemand, die zichzelf echte beperkingen weet 
op te leggen? Misschien mag de redactie Uw ervaringen dan eens 
vernemen. Succulenta snakt bovendien naar copy!

Ton Pullen



SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Hoewel ook ‘ander nieuws’ in deze column 
aan de orde kan en moet komen, ontkom ik 
er ook deze keer niet aan een behoorlijk 
aantal nieuwe soorten aan U voor te stel
len.
Het Zuidafrikaanse blad Aloe [31 -3/4, 
1994] is vrijwel geheel gevuld met nieuw- 
beschrijvingen. Allereerst een drietal 
aasbloemen uit het geslacht Brachystelma, 
allen beschreven door Ralph Peckover: 
B. kerzneri, B. setosum en B. angustum. 
Tylecodon longipes wordt voorgesteld door 
Ernst van Jaarsveld en Graham William- 
son. Van Jaarsveld publiceert ook een 
synopsis van het geslacht Stoeberia, met 
één nieuwe species, S. arborea en twee 
nieuwe combinaties, S. frutescens en S. 
utilis, eerder bekend onder de geslachts
naam Ruschia.
In het Cactus & Succulent Journal (U.S.) 
[67-2, 1995] geeft Williamson de nieuwbe- 
schrijving van Avonia mallei, een vertegen
woordiger uit de Portulacaceae, verwant 
aan A. ustulata, bij de meesten van ons 
beter bekend onder de ‘oude’ naam Ana- 
campseros. Verder niet minder dan twee 
nieuwe namen in Tylecodon, ook door 
Williamson gebracht: T. aridimontanus en 
T. mallei. In hetzelfde nummer brengt M. 
Kimnach alweer twee nieuwe Echeveria’s: 
E. helmutiana en E. chazaroi.
Het mexicaanse tijdschrift publiceert 
Selenicereus validus Arias & Guzman, 
benevens Villadia laxa Moran & Uhl 
[Cact.Suc.Mex. XL- 2, 1995].
In Excelsa 16, het tijdschrift van de Aloe, 
Cactus and Succulent Society of Zimbabwe 
(1994) brengt C. Boele nog drie nieuwe 
Brachystelma's , terwijl Rauh een nieuwe 
Lomatophyllum voor het voetlicht brengt. 
Nog meer nieuws voor de liefhebbers van

Asclepiadaceae brengt Darrel Plowes. Hij 
behandelt de taxonomie van de geslachten 
Quaqua, Pachycymbium en Angolluma. 
Het laatstgenoemde is zelfs een nieuwe 
geslachtsnaam.
Na deze lange opsomming iets heel anders. 
De volgende anecdote las ik in het ameri- 
kaanse tijdschrift en ik wil hem U niet 
onthouden.
De meesten van U kennen natuurlijk wel 
de bekende Verkade-albums Cactussen 
(1931) en Vetplanten (1932), beide ge
schreven door A.J. van Laren. Wist U dat 
beide boeken ook een vertaling in het 
engels gekend hebben? Beide boeken 
werden geredigeerd en uitgegeven in 
California door Scott Haselton. Succulents 
other than cacti in 1934 in een oplage van 
1000 stuks en Cactus in 1935 in een 
oplage van 1500 exmplaren.
Haselton importeerde 414.000 gekleurde 
plaatjes uit Amsterdam en zag kans om, 
met behulp van een strijkplank en een 
strijkbout, 5 albums per avond in te plak
ken, terwijl hij naar de radio luisterde. In 
totaal besteedde hij het equivalent van 4 
maanden lang, acht uur per dag werk om 
deze geweldige klus te klaren. Kom daar 
tegenwoordig maar eens om, in onze snelle 
tijd met computers, printers en fotocopiers. 
Gaat U deze zomer met vakantie naar 
Duitsland? En bent U van zins daar enkele 
botanische tuinen te bezoeken? Een lijst 
met 90 tuinen in de Bondsrepubliek, 
compleet met adressen, openingstijden, 
bereikbaarheid en toegangsprijzen wordt u 
thuisbezorgd via BOTANICUS, Postfach 
700321, D-60553 Frankfurt.
Kosten DM 4,=.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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EEN SUCCULENTENBAK AAN DE
WATERKANT

Jos Swen

De auteur verhaalt over de aanplant 

van succulenten in de tuin, de aan

leg en inrichting van de tuin en de 

verzorging van de planten in zomer 

en winter.

Foto's Wiebe Bosma

In 1989 kwamen mijn vrouw en ik in 
Zwaag wonen en kregen daar een 150 m2 
grote achtertuin op het noorden, met gras 
en borders schuin aflopend naar een brede 
sloot. Toen al zes jaar met VUT en pen
sioen zijnde, ben ik de tuin geleidelijk gaan 
aanpassen aan onze ideeën. Er kwamen 
bonsairekken, een blokhut, rotstuintjes en 
een moerasje. Inmiddels was de succulen- 
ten-aanloopfase in mijn plantenhobby 
aangebroken. Het schuin aflopende tuin
deel is voor mij onmogelijk intensief te 
bewerken, bij gedeelten al vlak gemaakt 
voor een bonsaiterrasje en voor een rots
tuin, werd het middendeel daarvan voor de 
succulenten bestemd, daar komt de meeste 
zon en met puin, zand en grind als drai
nage kon ook dat deel vlak worden.
Als keerwanden gebruikte ik los gesta
pelde, iets naar binnen hellende, zand
kleurige betonklinkers.
Het idee om met succulenten in de tuin in 
plaats van in een kas aan de gang te gaan 
was het gevolg van enkele jaren ervaring 
met een oude alpine kas. Daarnaast het 
persoonlijk geen behoefte hebben aan een 
kas en verder de opzet, naast bonsai, rots
en kuipplanten ook succulenten te integre
ren in de tuin. Maar dan wel op een aparte 
plek, waar ze mooi tot hun recht komen. 
Het boek Cactussen en Vetplanten door 
Philip Perl met foto’s van Enrico Ferorelli, 
uitgeverij De Lantaarn, gaf steun en inspi
ratie. Hoofdstuk 3 gaat over een exotische 
tuin voor elk klimaat, met een foto op 
bladzijde 50/51 van een succulententuin 
met zonnedak, een 150 m2 groot schitte
rend woestijnlandschap.
Dat tuiniers in een koud klimaat, aldus
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Perl, meestal geen pogingen doen om 
cactussen buiten te planten, terwijl er 
genoeg cactussen en overige succulenten 
zijn om het eens te proberen, was voor mij 
een aansporing.
Geholpen door uitgebreide voorlichting in 
datzelfde hoofdstuk startte ik met mijn 
succulentenbak aan de waterkant, om te 
beginnen één van zes m2.

Aanleg en inrichting.
Noodzakelijk was eerst het afgraven en 
afvoeren van grasplaggen en planten met al 
hun wortels, daarna de kleilaag opgraven 
en later weer verwerken in het nieuwe 
grondmengsel. Zo ontstaat een pad langs 
de slootkant, vanwaar de verhoogde succu
lentenbak voor een deel zonder bukken 
bereikbaar is. In de bak kwam een bak
steenpuinlaag, afgedekt met grind, totaal 
25 cm dik, daarop een 30 cm dikke laag 
van mijn grondmengsel, bestaande uit 2/3 
brekerszand en 1/3 droge klei en turf in de 
verhouding 2 op 1. Nog steeds aangemoe-

digd door Philip Perl en met de droomfoto 
van Enrico Ferorelli in het achterhoofd 
plantte ik mijn eerste zomerse woestijn
landschap.
De cactussen in een verhoogd middendeel 
met extra zand en grind, een grindpad 
eromheen, later alleen voorlangs, langs de 
randen winterharde succulenten, sedum, 
sempervivum, Crassula sarcocaulis e.d. en 
al onze mooie vetplanten, die zo graag 
tussen mei en october een plekje in de zon 
hebben. Alle grond tussen de planten werd 
afgestrooid met brekerszand en geel sier- 
grind, wat rotsjes ertussen en langs het pad 
gelegd. Onze succulenten waren van dat 
moment prominent aanwezig in de tuin, 
voor ons en andere liefhebbers steeds een 
genot om naar te kijken, vooral na een 
stevige, desnoods langdurige regenbui.

Wel en wee.
In de zomermaanden wordt wat water 
gegeven en verder is het alleen maar 
genieten, de puindrainage werkt en zon,
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wind of regen, het woestijnlandschap 
groeit en bloeit.
In october of november begint het 
experimenteren met de winterbestendig
heid. Sommige opuntia’s staan in de 
rotstuin ernaast, het hele jaar door onbe
schermd, alleen een gaaskap erover tegen 
het kattengewroet. Bijna alle vetplanten en 
het merendeel van de cactussen gaan 
geleidelijk naar verlichte wandplanken in 
de berging, die op minimaal 7°C gehouden 
wordt met een kleine radiatorkachel.
Sommigen krijgen een mooi plekje in huis, 
of een matig koele plek in de slaapkamer. 
Wat semi-winterhard is blijft in het mid
dendeel van de succulentenbak staan in de 
pot, is niet bang voor +3°C of nog iets 
minder, maar wenst in het koude seizoen 
persé droog te staan. Daarvoor is nu al drie 
jaar een eenvoudig zelfgemaakte tunnelkap 
in gebruik van 160 x 80 x 80 cm. Deze is 
gemaakt uit gebogen twee meter hoog 
tuinhekgaas, verbonden en in vorm gehou
den door drie stuks meegebogen pvc- pijp,

met onderaan vier bamboestokken, aan 
elke punt 10 cm uitstekend, in verband met 
het stormvast verankeren door middel van 
twee losse betonnen stoepranden, het gaas 
is van buiten afgedekt met noppenfolie. 
Zo’n kap bevalt goed, weegt weinig, kan 
gemakkelijk weggezet worden, of voor het 
luchten aan één zijde opgelicht en vastge
zet worden met een paar van de losse 
betonklinkers.
Bij vriezend weer worden één of twee vijf 
cm dikke kaarsen aangestoken, die een 
leuk gezicht opleveren in het donker en de 
temperatuur goed op peil houden. Alterna
tieven voor een zwaardere vorstperiode 
zijn: geen brandende kaarsen, maar extra 
los doek over de planten, of enkele minder 
vertrouwde planten binnen halen en een 
extra kaarsje branden voor de rest. Schade 
aan planten is tot nu toe ontstaan als 
gevolg van slakkenvraat in de zomer en in 
het tweede jaar door teveel vocht in de 
potaarde bij het begin van de herfst. Dit 
laatste vraagt één keer een goede controle 
en zo nodig de planten nieuw droog sub
straat geven. Voor de avontuurlijk inge
stelde hobbyisten een leuke bezigheid en 
uitdaging; voor wie dat niet zo nodig 
vinden gaan alle niet geheel winterharde 
succulenten naar binnen en krijgt de succu
lentenbak geen winterbescherming, maar 
een mooie winter - aankleding met hei, 
bollen, primula’s en viooltjes, om maar 
wat te noemen. Bij ons wordt de minder 
fraaie plastic kap omgeven door de vaste 
succulenten als sedums, e.d., met pot en al 
ingegraven bonsai-coniferen, winterheide, 
bloeiende bosviooltjes en bollen. Een 
zekere verfraaiing van de kap is mogelijk 
door lijn- of vlaktekeningen van succulen
ten op het plastic aan te brengen.

Experiment geslaagd?
1. De natte zomers schaden de succulenten 
niet.
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2. Met de bovengenoemde voorzorgen lukt 
het bij mij steeds beter bij steeds meer 
semi-winterharde succulenten: in de winter 
1994/95 de volgende verzameling: Agave 
striata, Aloë striatula, Trichocereus, 
Cereus, Cereus peruvianus monstruosus, 
Cleistocactus strausii, Notocactus megapo- 
tamicus en zeven verschillende opuntia’s.
3. Vergeleken met de fijne werkruimte en 
de groei- en bloeipracht in de kassen van 
de collegae succulentenliefhebbers is de 
buitenbak veel meer beperkt en ruiger, daar 
tegenover staan minder stookkosten, 
waarschijnlijk minder last van ongedierte

en ziektes en jaarrond avontuur in een min 
of meer exotische tuin.
4. Na de winterverzorging elk jaar weer in 
mei/juni het feest van de woestijnbeplan- 
ting en de bonsai op hun eigen plek na een 
gezonde logeerpartij bij de cactussen.
Voor mij wordt de succulenten - bak/ 
bed/gaard/hof/kuip/tuin/landschap van toch 
maar zes m2 te krap en het wordt tijd voor 
een uitbreidingsplan, en wat is leuker 
dan plannen uitbroeden, evenwel zonder 
het geheel uit de hand te laten lopen.

Stolphoeve 18 1689 DH Zwaag

*****

EEN MAATJE TE GROOT ...?
10. Agave americana

Ton Pullen

Deze oorspronkelijk uit Mexico afkomstige 
agave is momenteel op vele plaatsen in de 
wereld aan te treffen, namelijk daar, waar 
de soort aangeplant en vervolgens verwil
derd is. In Nederland en andere landen van 
noordwest Europa zien we ‘s zomers

exemplaren van deze soort als kuipplant in 
parken en particuliere tuinen. Hoewel de 
planten wel een stootje kunnen verdragen 
zijn ze niet echt winterhard en dat bete
kent, dat ze ‘s winters naar binnen moeten. 
En dat is nu juist het probleem. Botanische

Agave americana, verwil
derd op Kreta, 23-04-'92. 
Foto's van de schrijver
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Agave americana var. medio-picta. Pinya de Rosa, bij Sta. 
Christina, Spanje. 6 mei 1993
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tuinen kunnen grote kuipplanten nog wel 
met behulp van veel mankracht of een 
vorkheftruck wegzetten in de oranjerie, 
maar welke particuliere liefhebber beschikt 
over zoiets?
Daarom zien we in de Nederlandse verza
melingen wel jonge planten, maar wanneer 
ze een maatje te groot worden beginnen de 
problemen. Heeft U wel eens een agave 
van meer dan een meter doorsnede mèt 
kuip naar zolder gesjouwd? Je huisgenoten 
leren een heleboel nieuwe woorden en je 
liefde voor succulenten krijgt een gevoe
lige deuk !
Agave americana L. vormt enorme rozet
ten, die meer dan 2 meter in doorsnede 
kunnen worden. De leerachtige bladeren

kunnen meer dan 150 cm lang en 25 cm 
breed worden, aan de top van het blad 
hebben ze een soort stekel. De bladranden 
zijn enigszins gezaagd. De bladeren zijn 
grijsgroen van kleur, bij bepaalde 
variëteiten (of zijn het cultivars?) hebben 
de bladeren een gele of vuilwitte rand (var. 
marginata). Er bestaat ook een variëteit 
medio-picta, waarbij de bladeren een witte 
of gelige streep in het midden van het blad 
te zien geven.
De bloeiwijze, die volgens de overlevering 
pas na 100 jaar, maar in de praktijk na 30 - 
40 jaar verschijnt kan wel 8 m hoog 
worden. Deze bloeiwijze is vertakt en 
levert maanden achter elkaar talloze bloe
men, die per stuk ongeveer 9 cm lang zijn. 
Na de bloei sterft de hoofdrozet af; intus
sen heeft de plant talloze nevenrozetten 
gemaakt. De resten van zo’n stervende 
hoofdrozet met de resten van de bloeiwij
zen als dikke verhoute palen ertussen 
liggend, geven een rommelige aanblik. In 
botanische tuinen wordt er meestal wel 
opgeruimd, op plaatsen waar de planten 
verwilderd zijn gebeurt dit natuurlijk niet. 
Degenen onder ons, die deze planten toch 
willen kweken kunnen het beste de bont- 
bladige vormen kiezen. Deze groeien van 
nature als iets minder snel.
Men kan ze dan het beste als kuipplant 
behandelen. Wanneer we de planten niet 
elk jaar verpotten en een grondmengsel 
geven, dat niet al te voedselrijk is, kan een 
plant redelijk lang hanteerbaar blijven. 
Wordt een plant toch te groot, dan is het 
goed mogelijk een jonge zijscheut eraf te 
halen en die verder te kweken.
Hanteer de plant met dikke handschoenen 
aan en pas bij het versjouwen ook op uw 
ogen!

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwlcusen



Winterbehandeling der Vetplanten in ouden tijd

Uit oude tuinbouwboeken kan men soms curieuse beschrijvingen 
opdiepen, betreffende het kweeken van planten.

In „Den Nederlandtsen Hovenier”, zijnde het I Deel van het 
„Vermakelijk Landtleven” in 1670 uitgegeven door J. van der Groen, 
Hovenier van Sijn Doorluchtige Hoogheidt, den Heere Prince van 
Orangien, lezen wij aangaande de Aloë uijt America, (waarmee de 
Agaves bedoeld worden). Dit zijn groote planten met dicke bladeren, en 
scherpe punten, sij worden in tobbens of potten geset, waer de selve 
groeijen, en schieten jonge spruijten ter zijden de potten, of tobbens uit, 
waer van de zelve werden voort gequeeckt, sij moeten des Winters in 
warme kacchels staen, en heel droogh gehouden worden, en of het 
mochte gebeuren dat er eenige rottigheijt in quam, sal men sant in een 
pot heel heet maken, en doen dat daer aen, en stoppen het dicht toe met 
werck, waer mede de vorder rottinge als dan wordt voor gekomen.

Over de Aloë uijt Portugael(de gewone Aloë’s leest men: “Deze 
wordt geseijt de rechte Aloë te wesen, sij heeft heele dicke bladeren, 
vol sap en nattigheijt, en worden des Winters uijt de potten gedaen, en 
met Olie van der Lis begoten, en soo gehangen in de kacchel, alwaer ’t 
warmst is, en daerse droogh hanght, en tegens de Meij wordt die 
wederom in potten, met savelachtige Aerde gedaen. ’t Gebeurt wel dat 
de selve bloeijen met geelachtige bloemen boven aen de stengh, gelijck 
de bloemen van Cana-Indica, maer ’t gebeurt selden”.

Wanneer wij dit lezen verwondert het ons niet dat de Aloë’s in die 
Prinselijke kassen zelden bloeiden, doch moeten wij de taaiheid van dit 
plantengeslacht wel bewonderen om ondanks bovenstaande behandeling 
nog in leven te blijven. Anderzijds moeten wij ook weer de liefde van 
den kweeker voor zijn planten bewonderen, die geen moeite spaarde 
om ze den winter door te krijgen. G. D. D.

Succulenta No. 11 en 12 19 November 1920
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MESEMBRYANTHEMUMS - 2
Jan Enderink

In dit deel komen groeiomstandighe- 

den van de mesems aan de orde. De 

schrijver behandelt de geslachten 

Aloinopsis en Titanopsis en geeft 

aanwijzingen voor hun teelt.

Als we aandacht willen besteden aan de 
mesems, gaan onze gedachten naar Zuid- 
Afrika. Zeer veel mesems groeien in 
Namibië en de Republiek Zuid-Afrika. Dat 
ze hier de ruimte hebben blijkt wel uit de 
oppervlakte, gezamenlijk ruim 60 maal de 
grootte van Nederland. Het is een wonder 
dat ze hier overleven, in sommige streken 
regent het soms in zeven of acht jaar niet. 
In het noorden van Namibië heeft het nu 
ook al weer sinds 1988 niet geregend. 
Bovendien komen daar bodemtemperaturen 
voor van 50 tot 60°C. Toch zijn in Zuide
lijk Afrika het overgrote deel van de 
ongeveer 125 geslachten te vinden met 
ongeveer 2500 soorten mesems en dat 
vooral in de drogere streken. Deze, over 
het algemeen kleine, planten moeten wel 
bijzonder op deze omstandigheden inge
steld zijn. De regen komt vaak als een 
wolkbreuk zodat het water met bakken vol 
uit de hemel valt, dan moet ieder maar zien 
om een deel daarvan op te nemen, want het

Aloinopsis setifera
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Titanopsis fulleri

kan weer even duren voordat er weer wat 
neerslag valt. De gemiddelde jaarlijkse 
regenval is ongeveer eenderde van die in 
Nederland en komt zeer onregelmatig. In 
de droge tijd kan de luchtvochtigheid dalen 
tot 10 à 20 %, maar nevel en dauw kunnen 
de planten in leven houden. Door de 
droogte is er veel verdamping, die zorgt 
voor opwaarts watertransport in de bodem 
zodat de voedingszouten naar de opper
vlakte komen die een belangrijke voedsel
bron voor de mesems vormen. Het is een 
vruchtbare bodem, alleen het water ont
breekt vaak om deze stoffen op te lossen 
en opneembaar te maken. De bodem bevat 
weinig of geen humus en is vaak steenach
tig. Wel is de kleiachtige bodem vrucht
baar, maar door gebrek aan water komt dit 
niet tot z’n recht en is de ventilatie in de 
grond verre van optimaal. Regen valt 
meest van december tot april met buien of 
hevige wolkbreuken. Verder is de hemel 
meestal wolkenloos, met veel verblindend 
zonlicht. In de lentetijd kiemen duizenden 
zaden en alleen de jonge plantjes, die op 
een gunstige plaats terecht gekomen zijn 
kunnen overleven.
Aloinopsis, Nananthus en Titanopsis zijn 
allen nauw aan elkaar verwant, alleen door 
kleine verschillen in bloemen, vruchtbouw

en wortelstelsel zijn ze van elkaar te 
onderscheiden.
Aloinopsis groeit met een dikke vlezige 
wortel, de kleine bladeren groeien in een 
weinig vertakte rozet. De bladeren zijn 
eivormig, spatelachtig of iets langgerekt, 
bij sommige soorten bijna glad, bij andere 
met wratachtige bladranden. De bloemen 
zijn 'zittend' of zeer kort gesteeld, ongeveer 
3 cm in doorsnee, in de kleuren geel of 
roze. De cultuur is nodig in diepe potten in 
zanderige grond vermengd met klei of 
leem op een lichte standplaats in de kas. 
Aloinopsis malherbei groeit in de Kaappro
vincie, het blad is vrij groen, aan de boven 
en onderkant licht wratachtig. De bladrand 
bevat dikke witte wratten. Het blad is niet 
gekield maar plat spatelvormig. De bloe
men zijn min of meer vleeskleurig.
Aloinopsis rubrolineata, ook met de Kaap
provincie als thuisland, heeft grijsgroen
achtige bladeren met een glad oppervlak 
met getekende nauwelijks verhoogde 
wratjes. Deze plant geeft een kleine rozet 
met weinig bladeren en de bloem is geel
achtig met een rode middenstreep.
Aloinopsis schooneesii is eveneens te 
vinden in de Kaapprovincie. Het blad is 
zeer klein en onregelmatig rond, met zeer 
fijne stipjes bezet. Het geheel vormt een
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klompje bladeren laag boven de opper
vlakte groeiend met een geelrode zijdeach
tig glanzende bloem.
Aloinopsis setifera. Van deze soort heb ik 
zaden gezaaid van het Cliché-fonds (dec. 
1989) maar in de literatuur vindt men dit 
geslacht ook onder de naam Titanopsis. 
Titanopsis groeit met vlezige wortels en de 
bladeren staan kruisgewijs dicht op elkaar 
gedrongen tot rozetjes. De bladeren zijn 
spatelachtig met driehoekig verbrede punt. 
De bladkleur is enigszins blauwgroen tot 
roodachtig of geelwit. De bladpunten zijn 
met ronde tot vierkante wratten bezet. De 
bovenste rand en de kiel zijn bezet met 
grotere witte puntjes, hetgeen een fraai 
contrast geeft. De bloemen staan alleen en 
zijn laag tot zeer laag gesteld, ze zijn 
middelgroot en geel tot oranje van kleur. 
De bloeitijd valt in augustus-september. De 
groei is in de zomer op een lichte, luchtige 
plaats onder glas bij voldoende vochtig
heid. Droog overwinteren is een voor
waarde, bij een temperatuur zo rond de 
15°C. Het watergeven dient voorzichtig te 
gebeuren, bij voorkeur van onderen, im
mers vocht tussen de bladeren kan uitval 
betekenen. Kweken uit zaad is gemakkelijk 
en de planten kunnen reeds het tweede jaar 
bloeien. Ook vermeerdering door deling is 
mogelijk door voorzichtig een deel van de 
plant af te nemen. Zeer zandige potgrond, 
vermengd met wat verweerde oude kalk is 
een prima mengsel.
Titanopsis calcarea. Groeit ook in de 
Kaapprovincie. De bladpunten zijn onre
gelmatig van vorm, met roodachtig- 
grauwwitte wratten van verschillende 
grootte bedekt. Deze nemen vaak de kleur 
van de omgeving aan als schutkleur. 
Vooral in de nieuwgroei zijn de jonge 
blaadjes wat donkerder gekleurd om het

jonge weefsel te beschermen tegen het felle 
zonlicht. De bloemkleur is van goudgeel 
tot oranje.
Titanopsis fulleri is prachtig blauwgroen 
met een rode waas, het hele blad is met 
nauwelijks verhoogde puntjes bedekt en 
niet diep gekield. De bladranden zijn fraai 
getekend en met witte vlekjes bezet. Deze 
soort komt voor in de Kaapprovincie en 
bloeit in de late herfst met donkergele 
bloemen.
Titanopsis hugo-schlechteri komt uit 
Namibië. De bladeren lijken wat matglan
zend, de onderste helft wat roodachtig 
overgaand in blauwgroen tot bruinachtig 
aan de bladpunt, deze is met veel wratten 
van ongelijke grootte bedekt. De bladran
den zijn wat onregelmatig gevormd. De 
overgang van de bladeren naar de bladrand 
met z’n duidelijk bruinachtige kleur geeft 
een bijzonder mooi contrast. Deze soort 
blijkt overigens niet de gemakkelijkste om 
te verzorgen.
Titanopsis schwantesii is eveneens uit 
Namibië. Het blad is aan het eind duidelijk 
breder en een beetje hol aan de bovenkant 
met een ronde kiel. Dit lijkt min of meer 
op een halve maanvormig blad. De planten 
vormen een diep in de bodem verzonken 
rozet. De vele grote, duidelijke en heldere 
wratten maken er een aantrekkelijke plant 
van. De bloem van deze soort is lichtgeel. 
Deze plantengroep komt uit de droogste 
streken en gedijt ook in een kas bij de 
liefhebbers zeer goed, alleen het waterge
ven moet je vaker laten dan doen en dan 
ook nog op een gunstig moment. Deze 
grondregel geldt voor vrijwel alle mesems, 
meer nog dan voor de andere succulenten. 
Een volgende keer nemen we een andere 
geslacht van de mesems onder de loupe.
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MAMMILLARIA ZEILMANNIANA
Ton Pullen

Misschien wel de meest bekende Mammil
laria, deze M. zeilmanniana Boed.
Ook vele niet-cactofielen zullen deze plant 
kennen, omdat zij elk voorjaar in bloeiende 
toestand massaal aangeboden wordt in 
tuincentra en op bloemenmarkten.
De plant heeft daaraan zelfs de bijnaam 
‘moederdagcactus’ overgehouden. 
Ondanks deze populariteit heeft deze soort 
aan elke cactusliefhebber, die nog niet 
blasé geworden is door de allerlaatste 
snufjes, nog steeds datgene te bieden wat 
een cactus zo aantrekkelijk maakt. Zij 
verdient dan ook een plek in elke collectie, 
niet alleen in die van beginners, hoewel de 
plant uitermate geschikt is om ervaring in 
de verzorging van cactussen op te doen. 
Deze plant is een zodenvormer, die met de 
tijd grote clusters maakt van grotere en 
kleinere bolletjes, die per stuk tot enkele 
cm in doorsnede en hoogte kunnen uit
groeien. Elk areool draagt ongeveer 16 
borstelachtige, witte randdorens, die tot 1 
cm lang worden en 4 roodbruine midden

dorens, waarvan er één haakvormig omge
bogen is. De bloemen zijn de bekende 
mammillariabloemetjes, in de oorspronke
lijke vorm paarsrood van kleur. De vrucht
jes zijn bleekrose bessen, de zaden zijn 
zwart.
Er is een witbloeiende variëteit in omloop, 
die ook wel als var. albiflora of var. alba 
bekend is, hoewel deze variëteitsnaam bij 
mijn weten niet officiëel vastgelegd is. De 
status van variëteit lijkt mij trouwens nogal 
discutabel, misschien is het beter te spre
ken van een vorm [forma] of zelfs van een 
cultivar.
De tussenliggende rose/violettinten lijken 
mij afkomstig van kruisingen tussen paars- 
en witbloeiende vormen, hoewel een 
zekere variatie op de groeiplaats niet 
onmogelijk is.
De cultuur is zoals gezegd beslist niet 
moeilijk en de gangbare behandeling van 
cactusplanten is ook op deze soort van 
toepassing. Waar men wel voor moet 
oppassen is, naar mijn ervaring, dat zich

Mammillaria zeilmanniana 
Bloeiende plant in de 
collectie van de schrijver. 
Foto's van de schrijver
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Mammillaria zeilmanniana, 
witbloeiende vorm in de 
collectie van de schrijver.

tussen en onder grotere clusters geen 
pissebedden en dat soort ongedierte neste
len. Deze diertjes kunnen de plant hele
maal uithollen, zodat er alleen nog maar 
een (uitwendig) staketsel overblijft, waarna 
de plant letterlijk in elkaar stort. Een groter 
cluster is natuurlijk ook gemakkelijk op te 
delen, liefst in het voorjaar, waarna de 
afzonderlijke delen als jonge planten 
verder gekweekt kunnen worden.
Het lijkt mij altijd raadzaam de in turf

gekweekte plantjes van de markt over te 
zetten op een substraat met wat minder turf 
en wat meer minerale bestanddelen, zodat 
een goede afwatering verzekerd is. Overi
gens is wat bladaarde in het substraat niet 
verkeerd, in de natuur staat de plant ook in 
bladaarde bevattende grond.
Rest mij nog U te vertellen, dat deze soort 
afkomstig is uit de Mexicaanse deelstaat 
Guanajuato.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen

*****

EEN PLAATS IN DE PIK ORDE
Gerard de Lange

Niets ter wereld is zo deerniswekkend als 
het besef dat men tot een lagere soort 
behoort.
Ongeveer een half jaar nadat ik me voor 
het eerst met cactussen ging bemoeien, 
werd mijn huishoudinkje getroffen door 
een andere, kleinere ramp. Evenals mijn 
familie zag ook mijn blindedarm het even

niet zitten met m’n nieuwe hobby, en 
raakte in woede ontstoken. Een duidelijk 
geval van appendicitis. Vóór ik er erg in 
had lag ik gewassen en geschoren, zónder 
het wormvormig aanhangsel en slechts 
gehuld in een belachelijk kort groen 
schortje, op zaal 20B in het ziekenhuis bij 
te komen van de narcose.
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De veronderstelling dat het ondergaan van 
een dergelijke operatie mij in de ogen van 
m’n medepatiënten enige status zou verle
nen bleek totaal ongegrond. Het tegendeel 
was het geval. Er lagen inderdaad een paar 
zwaardere gevallen bij: een leveroperatie, 
verbrijzelde knieën en zelfs een dubbele 
liesbreuk met complicaties. Daarmee 
vergeleken was mijn opname blijkbaar 
ronduit een lachertje.
Bij het vaststellen van de pik-orde op de 
zaal gold uiteraard dat de ernstigste kwaal 
de hoogste punten scoorde. Ergo belandde 
ik onderaan op de lijst en werd al gauw 
aangeduid als “het appendixje” oftewel 
“nummer 6”.
‘n Lachertje dus. Hoewel, het lachen wil je 
wel laten na zo’n ingreep. Voor mij was 
dat een zware straf, ook al viel er weinig te 
lachen omdat mijn zeer lage rang in de 
groep zulks al domweg niet toeliet. 
Pas toen mijn zaalgenoten in de gaten 
kregen dat ik mijn verjaardag bij hen zou 
moeten vieren, verdiende ik blijkbaar toch 
enig mededogen en steeg ik warempel een 
plaats op de ranglijst. Plaats nummer 6 
werd nu ingenomen door iemand met 
“slechts” een énkele breuk. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat de heren alvast 
aasden op mijn tractatie in de vorm van het 
traditionele gebak.
U vraagt zich ondertussen natuurlijk af wat 
dit allemaal met cactussen heeft uit te 
staan, welnu, lees en huiver....
Mijn vrouw had me, weken voordien, al 
eens gepolst wat ik het liefst op mijn 
verjaardag zou willen.
Mijn antwoord laat zich raden....: cactussen 
natuurlijk.
Daartoe had ik, uit een keurig lichtblauw 
catalogusje van de firma Van Donkelaar,

een tiental zeer begerenswaardige plantjes 
aangekruist en met bekwame spoed per 
post besteld, in de hoop dat het pakket op 
tijd, vóór 20 juli, zou arriveren. Dat 
gebeurde inderdaad. Niets mis dus, ware 
het niet dat mijn vrouw prompt het hele 
pakket onder de arm nam en afreisde naar 
het hospitaal om mij te feliciteren en 
glunderend het kado tijdens het bezoekuur 
te overhandigen.
Dankzij de door mij gefinancierde gebakjes 
bij de koffie was mijn populariteit bij de 
andere patiënten wel een ietsje gestegen. 
Er werd zelfs gezongen van lang zallie 
leven, terwijl ik haastig mijn kado uitpakte. 
Plotseling verstomde het toch al niet zo 
welluidende gezang; het eerste plantje, de 
toen populaire aardbeicactus kwam uit de 
doos, gevolgd door de gele banaancactus 
en een piepklein grijsaardje; ja er was zelfs 
een klein opuntiaatje bij...!
Vol ongeloof en afgrijzen keken ze toe hoe 
het rijtje plantjes op mijn beddekastje 
groeide en hun verbijstering steeg ten top 
toen ze zagen dat ik er ook nog eens 
overduidelijk zielsgelukkig mee was....! 
In hun meewarige blikken las ik de vraag 
of ik niet spoorslags in een heel ander 
soort kliniek diende te worden opgenomen. 
Op de lijst der meest beklagenswaardige 
personen steeg ik derhalve binnen enkele 
minuten naar de onbetwiste eerste plaats. 
Een pas binnengereden patiënt met nogal 
ingewikkelde kwetsuren schikte zich in 
zijn lot als de nieuwe Nummer Zes, en ook 
de andere zieken aanvaardden gelaten hun 
degradatie op de statuslijst van de hiërar
chie der menselijke ellende: 
“lachertjes”...!

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure
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EUPHORBIA UHLIGIANA
Rikus van Veldhuisen

Van Oost-Afrika zijn al lang succu

lente euphorbia’s bekend. De kennis 

van deze planten in dit gebied is 

door de recente werk van Susan 

Carter sterk vergroot.

Euphorbia uhligiana Pax is een succulent 
dwergstruikje uit Oost-Afrika, met dunne 
bedoornde vierkante takjes. Deze soort is 
reeds lang in omloop bij liefhebbers en niet 
ten onrechte trouwens, want ze is zeer 
decoratief. Ze vormt pas na jaren een dicht 
compact struikje van hooguit zo’n 25 cm 
doorsnede en hoogte.

Ze is een van de eerst beschreven euphor
bia’s, van de vele uit dit gebied. Ene Dr. 
Uhlig, niet die van de zaadlijst, reisde van 
1901 tot 1904 in het gebied bij de Kili- 
manjaro en naar het westen in Masailand. 
Hij ontdekte deze soort aan het einde van 
zijn reis, op de hellingen van een vulkani
sche heuvel, nabij Engaruka in Masailand, 
niet ver zuidelijk van de grens van Tanza
nia en Kenya. Dr. Uhlig nam materiaal 
mee naar huis, alwaar Pax in 1909 dit 
beschreef als E. uhligiana, vanzelfsprekend 
ter ere van de ontdekker.
De type-vindplaats ligt volgens Susan 
Carter (1982), de autoriteit op het gebied 
van Oostafrikaanse euphorbia’s, ongeveer 
in het midden van het huidige versprei
dingsgebied. Dit schijnt te lopen van het 
zuiden van Lake Manyara, in noordelijke 
richting, door de Rift Valley, tot in het 
zuiden van Kenya.
Slechts twee jaar later beschreef N.E. 
Brown Euphorbia furcata, die later vaak 
werd aangeduid als E. uhligiana var. 
furcata. Susan Carter handhaaft dit taxon 
echter als zelfstandige soort, nadat ze zelf

Euphorbia uhligiana var. 
uhligiana uit Tanzania, 
fijne vorm met rechtop
staande stammetjes 
(rechts) en E. uhligiana uit 
Kenia, grove vorm met 
kruipende stammetjes. 
Foto gemaakt door Th. 
Cornelissen in de collectie 
van Jaap Keyzer.
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deze, samen met Peter Bally, eerst als 
variëteit had aangemerkt. Nauw verwant 
zijn deze soorten zeker. Ook E. furcata 
kunnen we in onze verzamelingen veelvul
dig aantreffen. Hoewel ook een mooi 
plantje gaat mijn voorkeur uit naar E. 
uhligiana, ook de andere verwante soorten 
zijn bekend uit de cultuur en allemaal het 
kweken waard. Deze soorten worden allen 
wat groter, behalve E. petricola. E. turka- 
nensis in de natuur gevonden bij Lake 
Turkana, wordt het grootste. Deze vormt 
daar struiken van meer dan een meter 
doorsnede. Verder horen E. marsabitensis 
en E. vittata in deze soortengroep. Ook is 
er nog een E. spec. ‘Archer’s Post’ in 
omloop, die nogal eens verwisseld werd 
met E. vittata. Deze soorten zijn allen vrij 
eenvoudig in cultuur, dat wil zeggen, 
tenminste in het groeiseizoen. Als ze aan 
de groei zijn, hebben zij best graag wat 
vaker water en meststoffen en ze laten hun 
voorspoed dan zien door een goede groei. 
De cyathia, die geel zijn, verschijnen aan 
het begin van het groeiseizoen. Op de 
wijze zoals ik ze verzorg komen ze helaas 
nooit in grote getale. Echter in de winter
periode beginnen vaak de problemen. In de 
eerste plaats hebben ze behoorlijk wat 
warmte nodig, zo’n 15 ºC minimaal, liefst 
nog wat meer. Ik geef er de voorkeur aan 
om ze in de huiskamer te overwinteren. 
Dan hebben ze vaak last van het verschijn
sel dat de uiteinden van de takjes indrogen. 
Hoe dit komt is mij niet bekend, maar 
volgens mij komt het in de natuur ook 
voor. Heel vervelend als je net een nieuw 
stekje hebt bemachtigd, want dan betekend 
het vaak dat de hele plant indroogt.
Als je maar eenmaal een wat oudere plant 
van wat grotere omvang hebt gekweekt, 
die al een behoorlijke knolvormige wortel 
heeft gevormd, dan raak je de plant niet 
meer zo gauw kwijt. Dit omdat het indro

gen aan de basis van de takjes stopt en er 
altijd wel een aantal takjes over blijven. 
Door dit indrogen blijven de planten wel 
mooi compact en vormen zich mooie 
dichtvertakte compacte struikjes.
Nieuw materiaal, wat recentelijk in cultuur 
gekomen is, is duidelijk afwijkend van de 
vorm die al veel langer in omloop is. Het 
nieuwere materiaal heeft meer kruipende 
takjes. De doorns staan duidelijk wat meer 
op tanden, waardoor de takjes ook veel 
minder duidelijk vierribbig zijn. Al met al 
lijkt deze vorm veel meer op E. furcata. 
Een afbeelding van deze vorm staat in het 
artikel van Susan Carter (1988). Het 
oudere materiaal heeft rechtopstaande 
stammetjes, die duidelijk vierribbig zijn. 
Deze vorm lijkt weer veel meer op een 
dunnere uitgave van E. vittata. In hetzelfde 
tijdschrift deel 1 (1983) staat een foto van 
deze vorm.
Middels het I.S.I. is een kloon in omloop 
gebracht onder no. 1085, gevonden door 
Werner Rauh, 50 mijlen van Magadi in 
Kenya. Graag zou ik vernemen wie deze 
kloon bezit en eventueel een stekje daarvan 
krijgen. Indien beide vormen tot een en 
dezelfde soort, namelijk E uhligiana, 
behoren, dan zou ik denken dat er ook nog 
tussenvormen moeten zijn. Ik heb ze echter 
nog niet gezien. Tot zover mijn bespiege
lingen over deze mooie soort, die bij 
nadere beschouwing zeker de moeite waard 
blijkt te zijn. Een gouwe ouwe.

Samuel Gerssenlaan 63, 3861 HB Nijkerk
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OVER EEN MEERKOPPIGE
EUPHORBIA OBESA

André van Damme

Sommige fabeldieren hebben veel 

koppen. En zoals het verhaal wil, het 

dier sterft pas als de laatste kop 

afgehakt is. Zo ook bij Euphorbia 

obesa ...

Een paar dorpen verder woont een groot 
succulentenman.
Groot, omdat hij inderdaad een aardige 
lichaamsomvang heeft, maar ook omdat hij 
met zijn verzameling van meer dan 40.000 
cactussen en andere vetplanten toch steeds 
belangeloos bereid blijft beginners op het 
goede pad te helpen. Zo ook bij mij. 
Ergens in 1985 nam hij me mee naar 
Reeuwijk in Nederland, naar de firma 
Edelman, om planten te kopen voor de 
cactusclub, die hij nu nog altijd leidt. Toen 
ik hem ginder ondermeer vertelde dat ik 
alleen cactussen verzamelde en eigenlijk 
van andere vetplanten niet moest weten - 
ik vond ze minderwaardig - toen ging hij 
zonder te antwoorden op mijn inderdaad 
wel erg idiote opmerking naar een tablet 
niet ver van de plaats waar we op dat 
moment planten kozen voor de club. Ik zie 
nog zo voor me hoe hij tussen bolvormige 
planten zocht met de woorden: „Je moet er 
wel twee verschillende hebben! " Hij gaf

Euphorbia obesa 'kwinto'. 
Foto's van de schrijver
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Euphorbia obesa met drie 
koppen.
De witte plekken op de kop 
linksonder zijn de resten 
van gedroogde latex, het 
gevolg van een te felle 
groeistuwing (watergift 
tijdens de rustperiode), 
waardoor de zwakste 
plaats, in dit geval het 
groeipunt, als het ware 
opensplijt (het gat is duide
lijk te zien) met overvloedig 
melksapveriies als gevolg, 
wat ook gebeurd is met de 
vrouwelijke E. obesa uit de 
tekst.

me in mijn ogen twee identieke, bloeiende 
planten. Ik keek hem verwonderd aan. Hij 
legde me uit dat deze planten, beide 
Euphorbia obesa, ofwel vrouwelijk ofwel 
mannelijke bloeiwijzen hebben.
"Je hebt dus twee planten nodig van een 
verschillende sexe als je zaden wilt. Pro
beer het maar eens,” zei hij, „je zal het 
wel zien”.
Nog niet geheel bekomen van mijn verba
zing - ik wist tot dan niet dat er ook twee- 
huizige planten bestaan - gingen we naar 
huis en ik probeerde het. En mijn bewon
dering voor de succulentenman vergrootte 
als de eerste zaadbessen inderdaad versche
nen. En ik ontdekte, dat deze planten 
helemaal niet minderwaardig zijn. Ik moest 
zelfs toegeven dat ik ze mooi vond.
Toen ik een aantal dagen niet in mijn serre 
was geweest, zag ik dat alle „zaadbessen” 
‘verdwenen’ waren. Een lichte vorm van 
paniek maakte zich van mij meester. Was 
er iets met de plant of was hier een of 
ander dier aan het werk geweest? „Geen 
van beide”, legde de succulentenman uit. 
„Je weet nog niet dat die zaadbessen 
openspringen als ze rijp zijn. Je moet de 
wegspringende zaden met een gaasje of zo 
opvangen”.
Hij had dat mooi voor elkaar gekregen, die

grote man; stap voor stap had hij bij mij de 
liefde voor Euphorbia’s opgewekt. Ik zal 
er waarschijnlijk nooit meer vanaf geraken, 
wat ik overigens helemaal niet erg vind. 
Het jaar daarop, in 1986, verzamelde ik 90 
zaadjes, die in maart 1987 werden gezaaid. 
Er kwamen meer dan 70 zaailingen uit, die 
in april 1988 verspeend werden. Ze hadden 
toen een doormeter van gemiddeld 0,5 cm, 
niet zo groot maar ze hadden dan ook zeer 
dichtbij elkaar moeten staan in een te klein 
zaaipotje. In de verspeenbak kleurden ze 
vrij vlug allemaal rood en groeiden ze zo 
goed als niet. Erger nog, half juni was 
meer dan de helft dood. De succulenten
man werd er weer bijgehaald en die ver
telde dat ze niet in de volle zon mogen 
staan als ze zo jong zijn. Ofschoon er 
direct daarna geen meer verloren gingen, 
groeiden ze toch ook niet.
En dan kwam 1989, een jaar waarin de 
planten en dus ook de zaailingen nogal 
werden verwaarloosd. En 1990 was nog 
een groter rampenjaar! Maar om een lang 
verhaal kort te houden: in de helft van dat 
laatste jaar schoot er welgeteld nog één 
plantje over in die grote verspeenbak. Niet 
alleen was hij - een mannetje , zoals later 
zou blijken - al z’n broertjes en zusjes 
kwijt - en ook zijn vader overigens - maar
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bovendien zag hij er niet uit: meer dan drie 
jaar oud en minder dan 1 cm groot, bruin 
in de kop, beschadigd in het groeipunt en 
met een lange wortel zonder haarwortel- 
tjes. Toen ik dat sukkelaartje in mijn 
handpalm zag, zo miserabel en toch zo 
sterk want wat had hij al niet overleefd, 
toen heb ik gezworen hem erdoor te krij
gen. En ik heb hem erdoor gekregen. En 
hij heeft mij beloond door uit te groeien tot 
een plant met vijf koppen, met nu, half 
april 1995, een doormeter van ca. 6 cm 
elk.
Ondertussen heeft hij zelf al voor een 
aantal nakomelingen gezorgd, weliswaar 
bij zijn moeder. (Zou dat Oedipuscomplex 
zijn oorsprong vinden in zijn kommervolle 
jeugdjaren?). De meeste daarvan zijn 
weggegeven of verkocht of ook gestorven, 
maar geen groeide uit tot een meerkoppige 
plant, behalve...
Blijkbaar wou Kwinto - in mijn register 
staat hij ingeschreven als E. obesa Hook. 
masc. (=mannelijk red.) ‘Kwinto’ (quintus 
in Latijn betekent vijf, vandaar); hij is 
overigens de enige Euphorbia in mijn 
verzameling met een koosnaam, maar ik 
heb er dan ook een speciale binding mee. 
Blijkbaar wou hij dus zijn achterstand 
inhalen, want al in 1992 bloeide hij. De 
zaden die na bestuiving met de bloemen 
van zijn moeder gewonnen werden, zijn 
toen onmiddellijk gezaaid. In augustus 
waren dat al respectabele kopjes van een 
dikke halve centimeter groot. Toen heb ik

er vijf apart genomen omdat ik, de beginja
ren van hun vader indachtig, een proef 
wou doen. Bij die vijf werd de kop of 
beter het groeipunt beschadigd met een 
puntig mes. Drie hebben die aanslag niet 
overleefd en eentje is, hoe eigenaardig ook, 
gewoon voort blijven groeien alsof er niets 
gebeurd was. De laatste heeft als reactie 
drie koppen gevormd. Het is inderdaad zo 
dat een soortechte E. obesa niet spruit, 
tenzij onder één omstandigheid: schade aan 
het groeipunt. En dan nog gebeurt het veel 
vaker dat de plant sterft dan dat ze meer
koppig wordt (zie de 70 zaailingen van 
1987); of zoals bij die vrouwelijke E. 
obesa van mij, dat ze, na melksapverlies 
uit de kop met erge beschadiging als 
gevolg, gewoon een bol bovenop de bol 
begint.
Mijn driekoppige E. obesa is impotent, ‘t 
is te zeggen: die produceert bloemen met 
meeldraden zonder stuifmeel. Ik weet niet 
of dat louter toevallig is of dat te maken 
heeft met de incest-relatie van zijn ouders. 
Ik moet dat nog onderzoeken, maar zoals 
al gezegd, heb ik alle andere nakomelingen 
verloren, verkocht of weggegeven zonder 
dat te controleren. En de zaailingen van 
half ‘93 waren tot nog toe uiteraard niet 
bloeibaar.

Jacobslaan 13, B-2980 Zoersel

Vlaams-Nederlandse Inter-Euphorbia-Ring 
coördinatie: A. van Damme
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BOLIVIA-HERINNERINGEN - 3
Frank Vandenbroeck

Het stadje Camargo in zuidwest Bolivia is 
een interessante uitvalsbasis voor het 
bestuderen van de cactusvegetatie in het 
omliggende gebied. Het plaatsje ligt op een 
hoogte van 2400 meter maar heeft een 
beschutte ligging in de vallei van de gelijk
namige rivier en kent een droog warm 
klimaat, zodat zelfs wijnbouw op beschei
den schaal mogelijk is. Het omgevende 
landschap is zeer karakteristiek: het wordt 
beheerst door schuin oplopende terrassen 
van rode zandsteen. De omstreken zijn 
ongemeen rijk aan interessante cactussoor
ten. In december 1992 waren we ander
maal in het gebied aangeland. We wilden 
van hieruit een tocht ondernemen naar het 
plateau van Culpina dat op een hoogte ligt 
van nabij 3000 meter. Het was onze 
tweede poging daartoe, want vier jaar 
tevoren was een onderneming mislukt. 
Er heerste toen sociale onvrede in Bolivia 
en de “transportistas” (vrachtwagenbe
stuurders) blokkeerden zowat alle uitvals
wegen in het land. Dit was toen een gewel
dige tegenvaller want het betekende dat we

in Camargo opgesloten zaten. We hadden 
in die tijd de beschikking over een Chevro
let pick-up met ruime laadbak waarin 
gewoonlijk wel enige passagiers, vaak 
vergezeld van pluimvee of enkele geiten, 
hadden plaatsgenomen. Ook deze keer 
hadden zich passagiers aangeboden en het 
was op aanwijzing van deze mensen dat we 
via de gedeeltelijk droog liggende rivier
bedding van de Rio Camargo uit de stad 
konden ontsnappen.
De Puente San Pedro over de rivier was 
een ander strategisch punt waar we een 
blokkade verwachtten, doch deze bleek, 
verwonderlijk genoeg, niet bezet te zijn. 
We konden aldus heel dicht bij Culpina 
komen, doch in het plaatsje Sajlina werden 
we tegengehouden door onvermurwbare 
stakers. We werden toen benaderd door 
een kerel die ons, tegen betaling, wel naar 
Culpina wou loodsen. We achtten het toen 
echter raadzaam hier niet op in te gaan en 
maakten rechtsomkeer. In 1992 kondigden 
zich de zaken rooskleuriger aan.

Parodia roseo-alba var. 
australis in de vallei van de 
Rio Camargo boven San 
Pedro.
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Lobivia lateritia nabij San Pedro
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We slaan brood, bananen en water in en 
vertrekken richting Culpina. We volgen 
een tijd de vallei van de Rio Camargo en 
steken dan in oostelijke richting de rivier 
over via de Puente San Pedro. De weg 
verlaat hier de vallei en stijgt in scherpe 
haarspeldbochten. Al gauw springen ons de 
witte bolvormen van een parodia-soort in 
het oog. We struinen door het kale stenige 
land en vinden talrijke en indrukwekkende 
groepen van Parodia roseo-alba var. 
australis. Deze variëteit onderscheidt zich 
door haar sterk spruitend karakter. Door 
het feit dat het nog tamelijk vroeg in de 
morgen is, zijn de meeste bloemen nog 
half gesloten. We zouden de planten echter 
bij onze terugkeer enkele dagen later volop 
in bloei zien. Meestal zijn de bloemen 
oranje-rood, maar ook gelige en dieper 
rode tinten komen voor. Samen met deze 
planten groeien hier Weingartia cintiensis 
en Lobivia lateritia . Laatstgenoemde soort

kan hier een lengte van meer dan één 
meter bereiken, wat voor een lobivia-soort 
beslist uitzonderlijk is. Hoewel de drie 
cactussoorten die hier worden aangetroffen 
tot drie verschillende geslachten behoren, 
vertonen zij in hun verschijning een grote 
gelijkenis: bij niet bloeiende planten is het 
niet altijd evident voor welke soort men 
staat en dient men de planten nauwkeurig 
te onderzoeken om ze te kunnen determi
neren. Onder invloed van de heersende 
klimaatsomstandigheden namen de planten 
een gelijkaardig en blijkbaar het best aan 
de omgeving aangepaste uiterlijk aan 
(verschijnsel van convergentie).
We stijgen alsmaar en krijgen nu mooie 
uitzichten over de vallei van de Rio Ca
margo met zijn overwegend roodkleurig 
gesteente. Bij een hoogte van een goeie 
3000 meter bereiken we de pas en verlaten 
de vallei. Langzamerhand komen we nu in 
droog pampa-land. Nabij de pashoogte 
gaan we de’plantengroei wat nader bekij
ken. We vinden nog steeds Parodia roseo- 
alba samen met Oreocereus celsianus en 
een rood-bruine cleistocactus, vermoedelijk 
Cleistocactus tupizensis. Wat later vinden 
we bloeiende exemplaren van Austrocylin- 
dropuntia weingartiana. Terwijl we deze 
plant fotograferen komt er een schitterend 
slangetje aangegleden, beurtelings zwart- 
geel, zwart-rood gestreept. Een koraalslan- 
getje?
Op de eigenlijke schrale golvende hoog
vlakte treffen we reusachtige exemplaren 
van Lobivia ferox samen met Platyopuntia 
sulphurea. Op enkele heuvelruggen vinden 
we Parodia maassii var. albescens. Ze 
hebben een doornenkleed als de gewone 
“maassii” maar de doornen zijn aanvanke
lijk bruinig, later gaan ze over naar grijzig- 
wit. Met hun koperrode bloemen zijn het 
schitterende verschijningen. Ze groeien 
soms in gezelschap van Weingartia westii, 
merkwaardige fors bolvormige van een



Zodenvormende Opuntia in 
de hoogvlakte van Culpina, 
mogelijkerwijs Cumulopuntia 
subterranea.

zware meestal donkerkleurige bedoorning 
voorziene planten. Deze kunnen zich diep 
in de grond terugtrekken, zo ver zelfs dat 
alleen nog de bedoorning boven de grond 
uitsteekt. Ook dit schijnt een verschijnsel 
typisch voor deze gebieden: Parodia 
subterranea en Parodia occulta die even
eens in deze streken voorkomen, vertonen 
eenzelfde gedrag. Hun latijnse soortnamen 
zijn trouwens dienaangaande duidelijk. 
Tijdens onze verdere tocht over de hoog
vlakte wordt het landschap overwegend 
bepaald door talrijke sterk verspreid 
staande parasol-acacia’s. We naderen nu de 
vruchtbare vlakte waarin het stadje Culpina 
ligt. Er duiken kleine dorpen op, omgeven 
door akkertjes met maïs, bonen, alfalfa 
(een soort klaver), uien. Wanneer we 
Culpina bereiken zijn we wat teleurgesteld: 
het plaatsje maakt een verwaarloosde, 
armoedige indruk. We besluiten nu de 
vlakte over te steken in de richting van 
Salitre. De hoogvlakte van Culpina is 
pannekoeke-vlak en aan alle kanten omge
ven door heuvelend bergland. We rijden 
door het vlakke akkerland op de kale 
hoogvlakte. Er staat een koude stevige 
wind maar toch is er veel bedrijvigheid op 
de akkers: ploegen, zaaien, wieden. Zo
maar langs de weg vinden we grote groe

pen Austrocylindropuntia verschaffeltii in 
bloei. De broedknoppen die zorgen voor 
vegetatieve vermeerdering zijn duidelijk te 
zien. Even verder zien we roze-rode bloe
men in verscheidene groepen, die als het 
ware bladloos uit de grond priemen. Bij 
nader toezien blijken ze bij minuscule 
grijs-groene knobbeltjes te horen die 
nauwelijks boven de grond uitsteken. We 
graven een aantal knobbeltjes uit: het 
blijken groepenvormende miniatuurcactus- 
jes die tot 20 cm lange penwortels vormen. 
Mogelijk staan we hier voor de soort 
Cumulopuntia subterranea, alhoewel het 
type-groeigebied van deze planten in 
noordelijk Argentinië zou liggen, in het 
hoogland nabij Volcán. We lunchen op een 
kleine pas aan de rand van de vlakte en 
hebben zodoende een weids overzicht. 
Het weer wordt slechter: zware wolken 
rollen over de vlakte. Er groeien hier 
'acolchadas' (uiterst compacte kussenvor
mige plantenhopen die tot verschillende 
geslachten kunnen behoren, aangepast aan 
grote hoogte) en andermaal Cumulopuntia 
subterranea. Plots komen twee aantrekke
lijke modern geklede jonge dames per fiets 
uit de leegte aangereden. Waarlijk een 
surrealistische verschijning in dit ruige 
land! Ze vertellen ons dat we voor Salitre
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de verkeerde richting uitgaan. We keren 
een eind terug en bij het hoevetje waar we 
daarnet de weg vroegen en het verwarrende 
antwoord kregen “Está muerto mi chi- 
quito!” (mijn zoontje is dood) heerst er nu 
een hele drukte. Dat vrouwtje was dus niet 
gek en haar zoontje was echt zopas gestor
ven! Even vóór we Salitre bereiken trekken 
we een helling op, in de richting van de 
begraafplaats van het dorp. De indianen in 
Bolivia hebben de gewoonte hun dodenak
kers een heel eind buiten de dorpen aan te 
leggen. We vinden er een populatie van 
Parodia subterranea: de planten zijn niet 
erg talrijk maar zijn typisch vanwege hun 
donkere zwart-grijze bedoorning. Salitre is 
trouwens de type-standplaats van deze 
parodia-soort. De planten zitten nu geens
zins in de bodem teruggetrokken, zoals de 
soortnaam zou kunnen laten verwachten: 
het is immers lente, de planten staan er 
mooi bij, enkele vertonen zelfs bloemknop
pen. Verder vinden we hier Lobivia ferox, 
een kleine Lobivia sp., Cumulopuntia 
rossiana en Austrocylindropuntia weingar- 
tiana.
Salitre blijkt een heel primitief dorpje : alle 
huisjes, het kerkje incluis, zijn opgetrokken 
in adobe (gestampte klei vermengd met 
stro) en het is omgeven door akkers en

kale bergen. In de verdere omgeving 
vinden we andermaal populaties van 
Parodia subterranea naast planten met een 
gewonden blonde bedoorning waarvan we 
aanvankelijk aannemen dat het Parodia 
maassii var. albescens zou kunnen zijn. 
Later zouden we echter groepen parodia’s 
vinden waarvan de kleur der bedoorning 
varieert van blondbruin naar zwart. Varian
ten van Parodia subterranea? Een ondui
delijke zaak, vooral daar ook de naam 
Parodia culpinensis in de literatuur opduikt 
en uiteindelijk betrekking heeft op wat? 
Het omliggende bergland lijkt aantrekkelijk 
wat plantengroei betreft en we besluiten de 
volgende dag een voettocht te ondernemen 
naar het gebied rond La Cueva, een verder 
gelegen dorp. We keren nu terug naar 
Culpina om er logies te zoeken. Een koude 
wind jaagt dichte nevelslierten over de 
vlakte. We vinden een eenvoudig onderko
men. De 'guard' (opzichter) van het pen
sion heeft een grote krachtige hond die 
echter slecht opgevoed is en in zijn speels
heid vreselijk tekeer gaat. Hij bijt in schoe
nen en benen en trekt aan de kleren. De 
volgende morgen slaagt hij er zowaar in 
mijn trui aan flarden te bijten.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen

Dorpskom van Salitre.
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VACATURE SECRETARIS
Het bestuur roept kandidaten op voor de functie 
van secretaris.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij tenminste 
tien vergaderingen per jaar voorbereiden, bijwo
nen en notuleren
Daarnaast dienen zij ten behoeve van het vereni- 
gingsnieuws gegevens te verzamelen, samen te 
stellen en gedeeltelijk zelf te schrijven en de 
lay-out te verzorgen, (plm 100 pagina's p/jaar). In 
verband hiermede is het bezit van een computer 
noodzakclijk
Ook de vcrcnigingscorrespondentie komt voor 
zijn/haar rekening.
Kandidaten worden verzocht voor nadere inlich
tingen contact op te nemen met de heer K. F 
Zaunbrecher. voorzitter van SUCCULENTA.

VACATURES BESTUUR
Het bestuur roept kandidaten op voor een functie 
binnen het bestuur.
Statutair dient het bestuur uit tenminste vijf leden 
te bestaan. Daarnaast is het wenselijk dat er bij 
voordrachten tot bestuursbenoeming meerdere 
kandidaten beschikbaar zijn, zodat de Algemene 
Ledenvergadering zich daadwcrkclijk over benoe
mingen kan uitsproken
Een keuze houdt in. dat niet ieder terstond kan 
worden benoemd. Zij of hij kan echter wel wor
den voorbereid op een volgende benoemings 
ronde. Dit is ook in het belang voor diegenen, die 
op een later, voor hen meer geschikt tijdstip, een 
taak binnen het bestuur willen gaan vervullen. 
Neem voor inlichtingen contact op met de heer 
K. F Zaunbrecher, voorzitter van SUCCULENTA.



BESTUUR
Voorzitter: K.F. Zaunbrecher. Jan Glijnisweg 64.

1702 PD Heerhugowaard, tel. 02207 - 46961
Secretaris: waargenomen door J. van Alten, Ri- 

chard 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: VACATURE

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: de heer P van der Laken. 
Talingstraat 6. 2406 EL Alphcn aan de Rijn.
Kosten lidmaatschap:
leden in Nederland en België f 40,—/Bfrs 725. 
hier wonende jeugdleden f 20,-/Bfrs 360;
elders wonende leden f 50,— (Dm 45) 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 Aachcn. BLZ 390.10200

Overige landen in Europa: bij voorkeur per ge
kruiste (crossed) Eurocheque.

TIJDSCHRIFT SUCCULENTA

Verschijnt 6 maal per jaar in dc even maanden.

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. tel. 
036-537.69 70j

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

J. van Alten. Richard Burtonstraat 1, 1325 KK 
Almere (Hoofdredacteur)

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 dc 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 Luntercn. 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. Alscmgccst. Stadhoudcrslaan 3. 3417 TT

Montfoort. tel. 0.3484-71083
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVER
GADERING, gehouden op Zaterdag 22 april 
1995 in de SALENTIJN te Nijkerk.

Vertegenwoordigd waren 22 afdelingen, 12 indivi
duele leden en het voltallige bestuur. Van de 11 
ontbrekende afdelingen hadden zich drie afge
meld, tenminste één de presentielijst niet getekend 
en de rest was zonder kennisgeving afwezig. 
Voorafgaande aan de vergadering was er een 
boekenbeurs en een plantenruilbeurs. De boeken
beurs heeft inmiddels bekendheid gekregen en kon 
zich in een levendige belangstelling verheugen. 
De plantenruilbeurs was er voor de eerste maal en 
had een wat aarzelende start. In navolging van de 
boekenbeurs geldt hiervoor wellicht ook De 
aanhouder wint'!

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de 
oud voorzitters Bravenboer en van Tricht en alle 
andere aanwezigen welkom Naar aanleiding van 
hun benoeming tot lid van verdienste op de verga
dering van 31 oktober 1992 reikt hij de heren 
Busser en Van Tilborg alsnog een oorkonde uit.

Notulen
De heer Heijnsdijk merkt op. dat zijn opmerking 
over de kwaliteit van commerciële' planten niet 
juist is weergegeven. De voorzitter merkt op, dat 
genotuleerd wordt hetgeen gezegd en verstaan 
wordt. De heer Heijnsdijk leest voor, wat hij met 
zijn opmerking heeft bedoeld: "hij wil pleiten 
voor het (laten) vervaardigen van een professio
nele videoband over het verzorgen en kweken van 
succulenten. Deze band kan op beurzen en ten
toonstellingen gedraaid worden en kan op verzoek 
gebruikt worden door lokale TV stations. De 
gepubliceerde notulen worden vervolgens als 
zodanig vastgesteld en akkoord bevonden.

Mededelingen
1. De voorzitter doet een oproep voor de 
vervulling van de vacature van secretaris. Afdelin
gen zullen in verband met deze vacature worden 
benaderd
2. Er is een goedkeuring nodig voor de 
beoogde samenwerking met de Belgen. In de 
najaarsvergadering zal hierover worden gediscus
sieerd.
3. De afdeling Dordrecht zal de najaarsver
gadering 1996 organiseren.

4. Voor de bestuursfunctie propaganda heeft 
zich de heer P. Kaptein gemeld. Statutair is de 
benoeming op deze vergadering niet meer moge
lijk. De leden wordt gevraagd er mee in te stem
men, dat de heer Kaptein tot aan de volgende 
vergadering als zodanig functioneert. Hiermee 
gaat men akkoord. Vervolgens stelt de heer Kap
tein zich voor.
5. De prijs van de lezer, de ‘Gouden Pen', is 
toegekend aan dc heer van der Snee voor het 
artikel ‘Cactuszoeken voor beginners', de tweede 
prijs ging naar de heer Essers voor het artikel 
‘Toen kreeg ik een stekje' en de laatste prijs ging 
naar Alfred Lau voor ‘De geheimzinnige ravijnen 
van Huichol'. Het bestuur denkt na over de wijze 
van jureren in het vervolg.
6. De voorzitter maakt een prikkelende' 
opmerking in de richting van de afdelingen 
Fryslân en Zeeland. Deze houden precies vandaag 
een uitstapje resp. een open dag. Waarom nu toch? 
7. Hij memoreert dat de afdeling Leiden 
gelijktijdig met Amsterdam een beurs organiseert. 
De heer van Hoofstadt vindt dit onvermijdbaar 
8. Speldjes voor dc jubilarissen in 1995 zijn 
uitgezocht en kunnen worden afgehaald respectie
velijk worden verzonden.
9. Er is een update van de infogids, die kan 
worden afgehaald.
10. De penningmeester deelt mee de op
brengst voor dc actie ‘Comprar para conservar' 
naar aanleiding van het artikel van Charles Glass 
in het decembernummer van Succulenta heeft tot 
nu toe f 1100,= opgeleverd. Het bestuur is bereid, 
dit bedrag te verdubbelen.
11. Twee afdelingen hebben nog steeds geen 
financieel jaarverslag ingeleverd
12. Door mutaties in bestuur, en ledenadmini
stratie. vervanging van computer en software zijn 
er fouten gemaakt, waardoor leden en ex-leden ten 
onrechte een aanmaning hebben gehad. Het spijt 
het bestuur, dat het zo is gelopen.
13. Omdat een kwart van de leden hun contri
butie niet op tijd betaalt is er een voornemen tot 
reorganisatie van dc contributie-inning. Accept
giro's zullen voortaan in oktober i.p.v. december 
verstuurd worden Buitenlandse leden ontvangen 
een nota. Dc heer Zonneveld (Leiden) wil voor te 
laat betalen een verhoging. De heer Visser (Arn
hem) vraagt om uitgebreide informatie, de heer 
Van Tilborg (Gouda) waarschuwt voor het weglo
pen van leden en de heer van Elst (Rotterdam) 
vraagt het kalm aan te doen en eerst in maart 
wanbetalers uit te sluiten van toezending van
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Succulenta. De heer Alsemgeest stelt, dat een 
telefoontje helpt. De penningmeester is niet gene
gen een groep van 80 leden te bellen. De voorzit
ter merkt op, dat een heldere en consequente 
aanpak noodzakelijk is. Wij moeten bezig zijn met 
andere zaken. De penningmeester stelt dat dit 
voornemen geen verzoek om toestemming is, doch 
slechts een mededeling. De heer Van Tilborg 
(Gouda) wil er op de najaars vergadering over 
praten. Tevens vraagt hij op de voorjaarsvergade
ring 1996 een overzicht te geven, wat het heeft 
opgeleverd. Mevr. van der Ven (Eindhoven) wil 
de hulp van de afdelings secretarissen inroepen bij 
de incasso van contributie van niet afdelingsge- 
bonden leden en de heer van Hoofstadt stelt voor, 
alleen het verenigingsnieuws te blijven sturen in 
geval van niet betalen.
14. Ook de financiële verhouding vereniging/ 
afdeling wordt in verband met 'donateurleden' 
heroverwogen. Niet een ieder houdt zich aan de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Òf we 
houden ons aan de afspraak òf we wijzigen de 
afspraak. Het bestuur denkt voor een zorgvuldige 
aanpak ongeveer anderhalf jaar nodig te hebben. 
15. De afdelingen kunnen een brief verwach
ten over hoe moet worden omgegaan met de 
financiële afrekening teneinde te komen tot een 
uniforme verslaggeving.
16. De voorzitter geeft nog aan. dat het 
voorgaande een gevolg is van een professioneler 
werkend bestuur, de heer van der Elst pleit weer 
om het rustig aan te doen, nu voor het financieel- 
verslag

Ingekomen stukken
Deze beperken zich tot een drietal kennisgevingen 
van absentie, te weten door dc afdelingen Hoekse 
Waard. Maas en Peel en Zeeland.

Financieel verslag
Het verslag is gepubliceerd in het Vereni
gingsnieuws van april 1995. De penningmeester 
vraagt om commentaar. De heer Van Tilborg 
meldt, dat bij de vermelding van de rente in 1993 
het cijfer 1 is weggevallen. Verder is er geen 
commentaar.

Verslag kascommissie
Van de kascommissie is geen lid aanwezig en 
zodoende leest de voorzitter het positieve verslag 
voor. In aanvulling hierop vermeld de penning
meester nog, dat de kascommissie een tweetal 
opmerkingen heeft gemaakt. De opmerkingen 
betroffen de voorraad verenigingsartikelen. die

voldoende is voor 15 à 20 jaar en het feit, dat de 
contributie-inning doorzichtiger gemaakt moet 
worden, zodat verband kan worden gelegd tussen 
het aantal leden en het ontvangen contributie
bedrag.
Hierna wordt het financieel verslag goedgekeurd 
en de penningmeester decharge verleend.

Benoeming kascommissie voor 1995.
De heren Leive en Santvoort blijven aan. Als 
reservelid wordt benoemd de heer Arends, voorzit
ter van de afdeling Zaandam.

Bestuursmutaties.
Om persoonlijke, niet Succulenta betreffende, 
redenen stelt de heer Knippels zich niet herkies
baar. De heer van Alten stelt zich niet verkiesbaar 
in verband met zijn benoeming tot hoofdredacteur 
van het tijdschrift der vereniging. Tot drie maan
den vóór de algemene vergadering waren er geen 
nieuwe kandidaten gemeld, zodat er nu geen 
nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen. 
Het aantal bestuursleden is hiermede tot twee 
onder het statutaire vereiste aantal gekomen.

Rondvraag
1. De heer Essers vindt het moeilijk om voor 
het toekennen van de Gouden pen een artikel te 
kiezen. Hij stelt voor, dat men rond de tafel gaat 
zitten om te spreken over de jury samenstelling en 
de wijze van jureren.
2. In verband met de financiële afdelingsver
slagen merkt hij op, dat de belastingdienst een 
onderzoek naar de verenigingsstukken kan doen 
en in dit verband ook de afdelingsstukken onont
beerlijk zijn.
3. Hij stelt tenslotte voor bij benoemingen 
een stuk (met foto) te publiceren.
4. De voorzitter van de afdeling Amsterdam 
komt terug op het feit, dat Leiden gelijktijdig met 
Amsterdam een beurs organiseert. Meerdere 
standhouders gaan nu naar Leiden. Hierover zijn 
afspraken gemaakt. De voorzitter van Leiden wijst 
op de regelmatige data van de Leidse beurs begin 
juni. Voor Leiden hangt het af van de Hortus en 
de bijenmarkt
Het verenigingsbestuur kan afdelingen slechts op 
de feiten wijzen en dwingt geen actie af. Zoals de 
heer Kaptein opmerkt, staat in het HH reglement 
(24) dat het bestuur hoogstens bezwaar kan ma
ken.
5. In verband met CITES verzoeken de 
afdelingen Amsterdam en Dordrecht op verzoek 
een opgaafformulier te verstrekken en de CITES
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bijlage 1 lijst in het verenigingsnieuws te publice
ren. De heer van Tricht stelt voor of de lijst op te 
vragen bij het secretariaat of anders te publiceren. 
De heer van Hoofstadt is pessimistisch. Het resul
taat van de inspanningen is nihil. Ambtenaren 
kunnen er zijns inziens niets van. De voorzitter 
zegt toe. dat de lijst zowel voor de afdelingen als 
ook de niet afdelingsgebondcn leden beschikbaar 
zal komen.
6. De voorzitter van de afdeling West Fries
land brengt een brief van het bestuur aan de 
afdeling ter sprake, waarin het ongenoegen van 
het bestuur tot uiting wordt gebracht in verband 
met het functioneren van een niet lid als penning
meester van de afdeling. De voorzitter antwoord, 
dat hij het met de inhoud volledig eens is doch 
zelf de brief anders zou hebben geschreven.
7. Mevrouw van Die heeft ten behoeve van 
de plantencentrale onvoldoende plantjes voor 
beginners. Zij doet een dringend beroep op de 
leden haar hierbij te helpen.
8. De Heer Heijnsdijk vraagt naar de dek
king van de WA verzekering. Deze geldt voor alle 
activiteiten. Het bestuur dient wèl op de hoogte te 
zijn. Schade veroorzaakt door 'donateurleden' valt 
niet onder de dekking, premie is per afdelingslid 
verschuldigd.. De dekking is een Europadekking.
9. De heer Puyl maakt bezwaar tegen een 
artikel van vier en halve pagina groot over nieuwe 
combinaties en namen voor cactussen uit Brazilië, 
Bolivia en Paraguay. De heer Busser is het hier 
wel mee eens. De hoofdredacteur legt uit, dat het 
niet ieder volledig naar de zin te maken is en de 
redactie streeft naar een dusdanig aanbod, dat 
ieder lid zich in tenminste tweederde van het 
artikel aanbod kan vinden.

10. De heer Zonneveld heeft problemen met 
het afzonderlijk verenigingsnieuws. De algemene 
mening is, dat de ‘gele’ pagina’s toch vroeg of 
laat uit het tijdschrift worden verwijderd.
11. De heer Jamin deelt mee, dat de foto’s 
van de jubileumtentoonstelling te koop zijn Com
pleet voor f 1700,-. Het bestuur vindt dit te duur.
12. Hij maakt tevens bezwaar tegen het feit, 
dat er in de pauze door de vereniging geen con
sumpties zijn aangeboden.
13. De heer de Bruin (Dordrecht) vraagt naar 
de conclusies die het bestuur trekt uit de gehouden 
enquête. Er zijn verschillende standpunten vastge
legd. De heer Kaptein is verzocht, deze te recapi
tuleren. Op de najaarsvergadering zal hierover 
worden gepraat.

Vaststellen volgende vergadering.
Deze wordt vastgesteld op 14 oktober aanstaande, 
te organiseren door het bestuur.

Sluiting
Helaas werd verzuimd de prijzen, behorende bij 
de Gouden Pen ”, uit te reiken. Het bestuur her
stelt deze omissie ter elfder ure. De eerste en 
tweede prijswinnaar (zie mededelingen 5) stellen 
een bedrag ter beschikking voor de actie ‘Comprar 
para conservar' Hoewel deze geste ten zeerste op 
prijs wordt gesteld, zal het bestuur de prijzen in 
het vervolg opsturen teneinde de winnaars te 
vrijwaren van enige morele druk met betrekking 
tot de besteding. De vergadering wordt gesloten.

Almere3 juni 1995 
Joop van Alten, secretaris.

Propagandamateriaal, boekenverkoop 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.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en andere succulenten, prijs fl 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buimng (duitse uitgave), prijs f 7.70/Bfrs 150.
Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift fl 16 Bfrs .320 per stuk
-correspondentiekaartcn 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 .3 742400 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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Achterhoek
14 sept. gastspreker.
12 okt. gastspreker
E.N.O. gebouw.Woerdseweg .Groenlo.20.00 uur.

Amsterdam
18 aug. Bijpraten en vacantiedia's .
15 sept. Astrophytums door de heer J. Lins- 

sen.
20 okt. Euphorbia’s door ....
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecen- 
trum.Plantage Middenlaan 2e(bellen). Amster
dam.20.00 uur.

Arnhem
14 sept. Diavoordracht door Paul Shirley over 

bezoeken aan kwekers en liefhebbers 
in Engeland .

12 okt. Grote najaarsverloting en stekken- 
keuring

Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuin
dorp'' achter het pand Floralaan 18.Wagenin- 
gen.20.00 uur.

Brabant-België.
25 aug. Ruilbeurs voor eigen leden.
29 sept. Maurice Gcnotte over Succulenten.
27 okt. Freddy Lampoo over Arizona.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. de Bavaylei
116.1800 Vilvoorde.20.00 uur

Delfzijl e.o
7 sept. Dialezing door J. Haak
16 sept. Cactusbeurs van het Noorden.
5 okt Dialezing door H. dc Looze.
Groene Weide. Snelgersmastraat 15.Appinge- 
dam. 19.30 uur

Dordrecht e.o
10 aug. Kasje kijken en praatavond bij C. de 

bruyn.
21 sept. Thcma-avond over herkomst en 

kenmerken van planten door F. Pic 
en P Kaptein.

12 okt. Bespreking zaaitest en algemene 
praatavond

Bicsboschcollege v/h. De Christelijke
MTS.Prof. Waterinklaan 45. Dordrecht. 19.30 uur.

Drenthe
6 sept. Op kasbezoek bij de fam. Haage- 

steijn
16 sept Ruilbeurs van het Noorden.
4 okt. Ad Haagesteijn met een dialezing 

over Engelse tuinen
Hotel Koopman.de Palz 7.Beilen.

Flevozoom.
18 sept. Thema Succulenten.
16 okt. Thema Cactussen
Groen van Prinstererschool. Verkeersweg 51.Har
derwijk. 19.30 uur.

Groningen
16 sept. Ruilbeurs.
21 sept. Lezing door Wiebe Bosma: van Oost

naar West en van Noord naar Zuid 
(stapelia's).

19 okt. Anjo Keizer en Coby Zinsmeester 
met een verslag van hun reis naar 
Mexico.

Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD. Elzenlaan 72. Groningen. .19.30 uur.

Den Helder e.o
9 sept. T.Ncutelings over "Mammillaria's".
14 okt. Nico Uittcnbroek over "Gringo’s

trail 2“
Centrum voor Natuuronderwijs "De Groene 
Poolster ". Pasteurstraat 6.Den Helder. 13.45 uur.

Maas en Peel
25 aug. A. Goossens over Bolivia 1994 
Zaal van de kanovereniging "de Viking".Viking- 
weg l.Venlo.20.00 uur.

Nijmegen
5 sept. Praatavond, plant van de maand 

Haw orthia/Gasteria
.3 okt. Uitslag zaaiwedstrijd en ??
Opleidingscentrum t Vanck.Energieweg 19 Nij- 
megen. 19.30 uur.

Rotterdam e.o.
25 sept. Lezing door R. van Donkelaar 

"Epiphyten in Indonesië, ecologie 
van Hoya en Dischidia in het tro
pisch regenwoud ”.

.30 okt. Lezing door A. Beukelaers "Cactus
sen of succulenten".

Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80.Rösener 
Manzstraat 80.Rotterdam.20.00 uur.
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Tilburg
11 sept. Feestavond.
9 okt. Dominicus Jacobs over 4 Mexico

reizen.
Kasteelhoeve.Hasseltstr 256.Tilburg.20.00 uur.

West-Brabant
20 aug. Ruilbeurs .
16 sept. Lezing door de Hr E. van Hoofstadt 

.14 okt Dia-serie .
Café rest. ' Marktzicht'.Markt 50.Etten-
Leur. 14.00 uur.

Zaanstreek
1 sept. Zaai-, dia- en fotowedstrijd.
Kantine van de sporthal De Springplank Saenre- 
damstraat 34.Assendelft.20.00 uur.

Zuid Limburg
5 sep. Foto's en dia's door leden over 

vacantie en verzameling.
3 okt. Lezing door E. Priemer over Phyllo- 

cactussen.
Gemeenschapshuis.Hoofdstraat 12.Schim
men. 19.30 uur

Cactusvrienden Mol
5 sept. Dia's van onze leden.
3 okt. 15e voordracht door de heer A. 

Beukelaers.
Zaal: Volkshuis.Rozenberg 115.Mol.

Grusonia
11 aug. De andere succulenten door Wim 

Vereist.
8 sept. Succulenten in onze streken door 

Louis Van de Meuter.(zaal Vijverhof 
te Tielt)

13 okt. Najaarsruilbeurs en aanvullend 
programma.

Zaal Don Bosco te Torhout., tenzij anders is 
aangegeven, 20.00 uur.

Leuchtenbergia
18 aug. L. Vandecaveye over de Barziliëreis.
15 sept. F Delabarre over moeilijke woorden 

rondom de cactus.
20 okt. R. Van Geyte over Crassula's.
Diecnstencentrum.Schoolstraat 44 te Schilde.20 
uur.

OPEN KAS

Datum, Tijd, Naam,Adres,Woonplaats, Type 
verzameling

23 juli. 10/17 uur. A. Parent. Kloosterstraat l.Deurne gemengd
23 juli 10/17 uur. H Rooymans.Dintel 40.Deurne. gemengd
13 augustus. 10/17 uur. G. Linssen,Jacob Catsstraat 61.Blerick, gemengd
13 augustus. 10/17 uur. J. Schraets.Geuldersedijk 2.Arcen. gemengd
14/15 aug . J. Mondelaers.Kattestraat 16, Averbode-België. gemengd
20 augustus 10/17 uur. T Gommans.St Jozeflaan 8.Smakt-Venray gemengd
20 augustus 10/17 uur. T. Nabben.Laarweg 7.Sevenum. gemengd

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.
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EVENEMENTENKALENDER

De vermelding in deze kalender is beperkt tot 80 
woorden t.b.v. een afdeling en 40 woorden voor 
andere (groen) verenigingen

1995

21 mei/24 sept.
Iedere zondagmiddag is het succulentarium van de 
afdeling Fryslân Op Vijversburg in het bos van 
Ipey geopend van 13.30 tot 17.30 uur.

12 tot 20 augustus
Plantenvereniging Astroloya organiseert aan de 
Manewaarde 29 te Aalter - België een tentoonstel
ling in een oude kasteeltuin. Geopend dagelijks 
van 10 tot 20 uur. Toegangsprijs bfr 100. kinderen 
gratis. Er is een cafetaria met snacks, koude 
schotels, warme en koude dranken en pannekoe- 
ken.

20 augustus
De afdeling West-Brabant organiseert een ruil
beurs in de zaal van het café Marktzicht. markt 50 
te Etten Leur. De beurs begint om 10 uur en 
plaatsbespreken bij de heer A. Kools. (tel.: 01647- 
3983)

27 augustus
De afdeling IJsselstreek organiseert dec Cactus- 
en vetplantenbeurs van het Oosten in zalencen
trum dc Brug. Thorbeckesingel 2 te Zutphen. Zaal 
open van 10-16 uur, toegang ƒ 1,50 Deze nieuwe 
locatie heeft de mogelijkheid in de open lucht te 
exposeren en er zijn goede horecavoorzieningen. 
Tafelhuur f 5.= p/m max. 4 m. Extra tafelruimte 
tegen f 12.50/m. Reserveren door storting van f 
5.= op bankrekening 38.67.96.319 t.n.v. F.J.H. 
Hilge te Zutphen (tel 05750-29610) o.v.v. aantal 
meters, beurs 95 en natuurlijk naam en adres

2 september
Cactusmarkt van dc afdeling Nijmegen in het 
Kolpinghuis te Nijmegen. (5 minuten lopen van 
station) Deze markt is een ideale mogelijkheid 
planten tc ruilen of tegen redelijke vergoeding aan 
tc schaffen. Importen uitsluitend met CITESvcr- 
gunning! Dc markt is open van 10 tot 16 uur.
Tafelbuur f 5.00 p/m (max 4 m.. daarboven ƒ12.50 
p/m). Reservering binnenland door storting op 
postbankrekening 1914156 t.n.v. Succulenta 
Nijmegen tc Herpen. Reservering buitcnland:telc- 
fontsch. Nadcrcinlichtingcn cn reserveringen: Th. 
Hcijnsdijk tel. +.31 (0)8874-2704 of P. Giepmans 
+31(0)8894-14269.

7/9 september
Cactusshow m.m.v. de afdeling Flevozoom op de 
Floralia te Voorthuizen. Op Zaterdag 9 september 
aldaar eveneens een bloemencorso.

9-10 september
E.L.K. te Blankenberge, België. Dè ontmoetings
dagen en beurs voor Europese succuleneten- en 
cactusliefhebbers. Kosten voor het weckend f 
122,= pp.
Inlichtingen en opgave vóór 10 augustus: J. Lin
den, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek. 
tel.:045-220966, girorekening 1505984.
Deelname beurs: G. Cools, Adrinkhovenlaan 107, 
2150 Borsbeek, België. Tel.: +32.(0)3.3210018.

9-10 september
Najaarscactusshow te Wijnegem door Cactussen 
en Vetplanten VZW. Méér dan 40.000 planten. 
Open van 10-18 uur en gratis inkom. Info op +32 
(0)3.3537258. Adres Kasteellei 111. Wijnegem.

16 september
Traditionele Cactusseen- en vetplantenbeurs van 
het Noorden in Zuidlaren in 'centrum de Lu- 
dinge'. Ludinge 4 te Zuidlaren. Tafelhuur ƒ 5,= 
p/m. Openingstijd van 10 - 16 uur; inbreng planten 
vanaf 8.30 uur. Informatie en reservering bij 
Anton Duizendstraal. Oosterhamrikskade 62 b.
Groningen; tel. 050-714764. Reserveren vóór 30 
juni. Uw reservering wordt definitief na ontvangst 
van het het huurbedrag op bankrekening nr. 
904593517 t.n.v. A. Duizendstraal o.v.v. 'huur 
Succulenta'. Route: vanaf A28 afrit 35; vanaf A7 
afrit 40. richting Assen. In Zuidlaren bewegwijze
ring volgen.

17 september
Leuchtenbergia organiseert een internationale 
plantenbeurs in de Schoolstraat 20 te Schilde - 
België.

14 oktober
Algemene ledenvergadering van SUCCULENTA

1996

20 april
Algemene ledenvergadering van Succulenta, te 
organiseren door de afdeling Amsterdam.

8 juni
Leidse cactusbeurs, nadere mededelingen volgen
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Opgaven voor nr 5/95 moeten voor 30 augustus 
1995 worden opgestuurd aan Mevr. J.M. Smit- 
Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE 
Bennekom. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Zoek te koop: Al; vele jaren een plant van As- 
trophytum ornatum var. niveum voor bestuiving en 
vermeerdering. Van Keymeulen Ronny. Poelstraat 
88. 9920 Merelbeke (B)

Te koop gevraagd: het boek 'Die Gattung Astrop- 
hytum'door sadovsky en Schütz. J. Mommers, 
Trichterweg 28, 6245 ET Eijsden. tel. 04409- 
1558.

Te koop aangeboden: 17 jaargangen van het blad 
Succulenta, n.1. de jaargangen 1978/79 en 80 in 
band en 1981 t/m 1994 zonder band. Liefst in één 
koop. G. Schonewille. Pr. Beatrixlaan 144, 2286 
LP Rijswijk. Tel. 070-3941745.

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..................................................£22.00
Buiten de E.E.G.......................................... £ 24.00
Excl. Bradleya resp.............................£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers vcrknjgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. MembershipSecretary

Mr P. Lewis, 1 Springwoods,Courtmoor, 
Fleet, Hants GO 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

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



CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 
OP POSTZEGELS

and books on

CACTI AND OTHER SUCCULENTS

in English

For list of your choice send I.R. Coupon to:

W.B. Geisler, Kingstonroad, 
Slimbridge Glos. GL2 7BW - England

Xe Internationale Gymnocalyciumcongres 
van 29 september tot en met 1 oktober 1995 

in Aschaffenburg

Congresthema is het westen van de provincie CORDOBA/ 
Argentinië, waarbij in bijzonder het zwaartepunt van de 
verwandschap G. intertextum - G. intermedium

Kamers incl. ontbijt ad DM 60 p p 
reserveren, in verband met de Frankfurter Messe bij 
voorkeur vóór 10 augustus, bij
B SCHWEITZER.Weidegang 20A, 63864 Glattbach (tel 
06021/44272)

FRANS NOLTEE

Rotterdamse weg 88, 
3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078-124200 Fax 078-198396 
(per 10.10.95 078-6124200 en 078-6198398)

Nog even geduld a.u.b.!
Er wordt hard gewerkt aan de inrichtingvan de nieuwe kas van 800 m2 Aan het eind van de zomer moet de verhuizing 
achter de rug zijn. Noteert u alvast 14 oktober in Uw agenda. Op die datum zullen we van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's 
avonds open dag houden.

Onze zomerlijst 1995 is vrijwel klaar en kan gratis worden aangevraagd.

Iedere zaterdag geopend van 9 tot 4

pedio’s, sclero’s, navajoa, toumeya neue liste 1995/1996

ariocarpus, astrophytum, echinocereus...... bücher 
echinomastus, escobaria, mammillaria...... hefte 
turbinicarpus, agave, yucca, lewisia........... samen 
wilde bloemen uit usa, canada en mexico
met opgave van standplaatsen.................... pflanzen

BOEKEN.
BRANDNEU - The genera Pediocactus, Navajoa-Toumeya 
Cactaceae-Revised engels dm 84.50, To the habitats of Pedio- and 
Sclerocactus engels dm 69,-, The genus Sclerocactus Cactaceae- 
Revised engels dm 79,--, An den Standorten von Pedio- und Scle
rocactus, duits dm 59,-, je dm 6.50 versandspesen. s.v.p. retour- 
porto voor de lijst bijvoegen (internationale antwoordcoupon).

p.o.box 510 201, d-68242 mannheim, ger- 
many, telephon: 0621/794675, telefax 
0621/7900332, email: fhanavajo.swb.de

* 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

Nederlands-Belgischc 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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Bezoek de Algemene Leden 
Vergadering van Succulenta 
op 14 oktober 1995 in de Nieuwe 
Nutzaal te Werkendam

Op het programma staan inleidende 
discussies over één tijdschrift tezamen 
met België;
voornemens tot wijziging van de statuten 
en huishoudelijk reglement;
alsmede de begroting 1996; vervulling 
van bestuursfuncties etc.etc.

Er is gelegenheid tot deelname aan een 
gezamenlijke Brabantse koffietafel. De 
kosten hiervan, ten bedrage van f 18,50, 
vooraf te voldoen op één van de bank/ 
girorekeningen van Succulenta, zie 
pagina 50.

Vooraf is er gelegenheid tot kasbezoek 
en wordt er een dialezing gegeven .

Zie voor het volledige programma het 
oktobernummervan het Vereni
gingsnieuws
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CARALLUMA'S IN EUROPA!
Eric J.M. Piens

Bij succulente Asclepiadaceae den

ken wij aan Afrika. Maar zelfs in 

Zuid-Europa kunt u ze op vakantie 

tegenkomen. Stapelia en Caralluma 

nader bekeken.

De familie van de Asclepiadaceae (zijde- 
plantfamilie) telt zes groepen gaande van 
stronk- tot stamsucculenten. De laatste 
groep, de Stapeliadaceae is de best be
kende omdat ze in haar rangen uiteraard 
het geslacht Stapelia telt maar ook Hoodia, 
Huernia en Caralluma om de voornaamste 
uit deze twintigtal geslachten tellende

groep te noemen. De eerst- en laatstge
noemde zijn niet in een oogopslag uit 
elkaar te houden, tot ze gaan bloeien. 
Beide verspreiden een aasgeur doch ver
schillen in bloemvorm veel van elkaar. 
Zoals alombekend heeft Stapelia gigantea 
de grootste bloemen (± 30 cm), niet enkel 
onder de soortgenoten, ook wel van de 
ganse succulentenorde, misschien zelfs van 
het gehele plantenrijk (de grootste is 
Rafflesia arnoldii R.Br. met ca. 80 cm., 
red.). Stapelia komt hoofdzakelijk voor 
van Zuid-Afrika tot in het tropisch gedeelte 
van dat continent. Caralluma daarentegen 
groeit in Noord-Afrika, Arabië, India en . . 
. Europa. Inderdaad, Caralluma europaea 
(Gussone) N.E. Brown treft men aan in de 
Middellandse Zeegebieden, op Lampedusa, 
een Italiaans eiland ten zuiden van Sicilië, 
en verder nog in Zuid-Spanje. Voor toeris
ten en de liefhebbers van deze planten wil 
ik er nog aan toevoegen dat wie met 
vakantie is aan de Costa de Almeria (onder 
Alicante) daar zijn geluk kan beproeven. 
De soort telt een tiental variëteiten waarvan 
evenwel de meeste inheems zijn in Ma-

Gebergte van La Oliva op 
Fuerteventura - Habitat 
van C. burchardii.
Foto's E.Piens
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Caralluma spec. - Cactus
Garden (Tenerife feb. 1994)

rokko. Deze soort schijnt anders meer 
verbreid te zijn in de verzamelingen dan 
Caralluma burchardii N.E. Brown.
Alvorens verder te gaan met Caralluma, 
nog wat algemeenheden.
De groep der stapelia-achtigen telt naar 
schatting ongeveer 400 soorten, waarvan 
de helft thuishoort bij de twee geslachten 
Stapelia en Caralluma. Stapelia is ge
noemd naar de Nederlandse arts Johannes 
Bodaeus van Stapel die in 1636 is overle
den. Pas een eeuw later werd de naam door 
de grote Linnaeus bedacht ter ere van Dr. 
van Stapel die wordt aangezien als de 
ontdekker van deze plantesoort. Hij schreef 
zijn bevindingen neer en publiceerde ze 
samen met tekeningen waarvan de oor
spronkelijke gegevens van zijn landgenoot 
Justus Heurnius (1587-1652) kwamen. Die 
reisde per schip als zendeling naar Indië en 
zoals steeds werd er aan de Kaap de Goede 
Hoop aangemeerd om voorraden in te 
slaan. Deze handelingen namen nogal wat 
tijd in beslag wat hem de gelegenheid gaf 
het binnenland te verkennen. Van zijn 
interessantste vondsten maakte hij tekenin
gen die naar Leiden werden gestuurd en in 
van Stapels handen kwamen. Eigenlijk 
kreeg zo J.B. van Stapel de eer die J.Heur- 
nius toekwam. Toen begin 1800 Stapelia in 
meerdere geslachten werd opgedeeld werd

hij een beetje in hersteld. De foutieve 
schrijfwijze van het geslacht Huernia (= 
Heurnia red.) is wel iedereen bekend. 
De andere caralluma van het duo dat in 
Europa voorkomt vindt men op de ooste
lijke eilanden van de Canarische Archipel. 
Verschillende auteurs bestrijden die opstel
ling omdat ze ervan uitgaan dat Lanzarote 
en Fuerteventura geografisch bij Afrika 
horen ondanks dat het Spaanse gebieden 
zijn. Ze liggen boven de Kreeftskeerkring 
ter hoogte van de Zuid-Marokko (slechts ± 
100 km daarvandaan) en zoals ikzelf reeds 
meerdere jaren heb kunnen vaststellen zijn 
deze oostelijke eilanden qua bodemgesteld
heid zo goed als Afrikaans.
Caralluma burchardii N.E. Brown, want 
daar gaat het om, kan men op haar natuur
lijke (?) vindplaats aantreffen in de woes
tijnachtige gedeelten rond het vulkanisch 
gebergte ten noorden van het onooglijke 
dorpje La Oliva op Fuerteventura, waar 
eveneens aanplantingen van opuntia (voor 
het kweken van luizen die een rode kleur
stof afgeven) en Agave sisalana.
In Vega del Rio de Palma en in de omge
ving van de oude hoofdstad Betancuria, de 
naam ontleend aan haar stichter Jean de 
Béthencour, treft men Kleinia neriifolia 
Haworth en Euphorbia obtusifolia Poiret. 
Botanisch bekeken is het schiereiland
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Jandia in het zuiden van Fuerteventura een 
belangrijk gegeven. Ten zuiden van de 
badplaats Morro del Jable vindt men de 
endemische en streng beschermde Euphor
bia handiensis Burchard, maar niet meer 
Caralluma burchardii.
Andere populaties worden aangetroffen op 
het naburige piepkleine eiland Lobos 
(wolveneiland - vanwaar deze benaming ?) 
dat slechts een oppervlakte heeft van 6 
km2. Tweemaal per dag wordt een gedeelte 
ervan overspoeld bij hoogtij en is ‘s zo
mers te bezoeken voor de toeristen. Er 
groeien daar heel wat halofyten (zoutmin- 
nende planten). Een Euphorbia spec. 
(paralias ? = bij de zee groeiend) behoort 
er bij want deze plant kon ik fotograferen 
in de duinen, op zijn minst moet die in 
leven blijven met brak water. Behalve de 
vuurtorenwachter en zijn gezin woont er 
niemand. Beide genoemde eilanden bieden 
voor het grootste deel een desolate aanblik. 
Op Lanzarote dat we ook gedurende een 
week aandeden, wordt ook C. burchardii 
aangetroffen, evenals op het buureilandje 
La Graciosa.
De stervormige bloemen van deze caral
luma doen eerder denken aan een 
stapeliasoort. Dit is een sterk groeiende 
soort die uitstekend geschikt is als on
derstam voor soortgenoten, als hoodia’s, 
stapelia’s en trichocaulons. Zoals reeds 
hoger aangehaald betwisten sommige 
auteurs het bestaan van Europese caral- 
luma’s; als de Canarische Archipel niet 
echt Europees is, wat dan te denken van 
het Italiaanse eiland Lampedusa (voorma
lig een strafkolonie) dichter bij Tunesië 
(dus Afrika) gelegen dan bij Sicilië en 
zelfs nog ten zuiden van Malta.
Wat ik me persoonlijk afvraag is, of ze 
daar van origine voorkomen, leder jaar 
stellen we meer dan eens op een goeie 
morgen vast dat wagens die ‘s nachts op 
straat geparkeerd waren, een laagje zand

afkomstig van de Sahara dragen. Het is 
evident dat ook allerlei plantezaden uit 
Marokko aldus op Lanzarote, het Spaanse 
vasteland en van andere oorden op Lampe
dusa kunnen terechtkomen, waar optimale 
ontkiemingsomstandigheden heersen. 
Op Tenerife in de omgeving van Punta 
Teno, op zoek naar Aeonium tabuliforme 
(Haworth) Webb. et Berth., vond ik eens 
tussen die genoemde planten een mammil- 
laria-achtige bolcactus. Eerst schrik je even 
daarvan maar bij nader inzien niets onge
woons. Een paar kilometer verder op 
zeeniveau is er immers een cactuskwekerij 
en de heersende winden kunnen zaden 
verspreiden in dat bergachtig gedeelte van 
Tenerife. Terloops gezegd, de uiterste 
west- (Punta Teno) en oostzijde (Punta 
Anaga) van Tenerife zijn na het vulkanisch 
ontstaan van het eiland, nooit meer door 
lava overspoeld. De planten die men daar 
nu aantreft zijn nazaten van de oorspronke
lijke vegetatie.
Tenslotte nog dit. Wat te denken van 
stapelia-achtigen die gevleugelde zaden 
hebben waardoor ze gemakkelijk door de 
wind kunnen worden verspreid, bijvoor
beeld vanaf het Afrikaanse continent. 
En . . . Europese caralluma’s?

Literatuur
Bruyns, P.V. (1987) - Bradleya 5.
Jacobsen, H. (1983) - Das Sukkulenten Lexikon. 
Korevaar, L.C. (1983) - Wat betekent die naam ? 
Kunkel, G. (1980) - Die Kanarischen Inseln und 

ihre Pflanzenwelt.
Rowley, G. (1980) - Moussault’s Groot Succulen- 

tenboek.
Encke, F. et al. (1993) - Zander’s Handwörterbuch 

der Pflanzennamen. 14 ed.
Elsevier’s Encyclopedie (1956-1984)
Fleur (1973-1975) - Praktische bloemen en planten 

Encyclopedie
Het groene Boek (1989-1993) - Encyclopedie van 

bloemen en planten

Verlorenbroodstraat 27, B 9820 Merelbeke (Gent) 
België
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HET GESLACHT THELOCACTUS - 4
THELOCACTUS TULENSIS

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

Na Thelocactus leucacanthus, die samen 
met T. hastifer tot de meest zuidelijk 
voorkomende Thelocactussen behoort, 
laten wij U nu kennis maken met de iets 
noordelijker groeiende Thelocactus tulen
sis. Over deze soort wordt maar zelden iets  
geschreven, zelfs in het Duitse tijdschrift 
KUAS is de laatste 30 jaar niets meer over 
deze Thelocactus vermeld. Ondanks het 
feit dat T. tulensis al in de vorige eeuw is 
ontdekt, zijn er in tegenstelling tot veel 
andere cactussoorten maar weinig synonie
men beschreven, zodat er bij deze soort 
gelukkig weinig verwarring omtrent de 
naam bestaat.
De soort neemt door de afwijkende zaad- 
vorm een aparte positie in en wordt 
daarom door ons in een aparte bijdrage 
behandeld. De zaden hebben een eigen
aardige muts-achtige vorm (zie de SEM 
foto’s). Het hilum is zeer groot en vormt in 
zijaanzicht het breedste deel van het zaad. 
De micropyle is gelegen buiten het hilum. 
De navelstreng blijft als een kegelvormig, 
geelwit uitsteeksel aan het zaad vastzitten

en dient waarschijnlijk als lokmiddel voor 
mieren om de zaden te verspreiden.
Gebleken is dat deze soort zelffertiel is. Bij 
een aantal andere Thelocactus-soorten 
komt dit verschijnsel ook voor. Bestuiving 
met eigen stuifmeel levert dus kiemkrach- 
tige zaden op.
De plant werd in 1853 door Poselger 
beschreven als Echinocactus tulensis en in 
1923 door Britton en Rose naar Thelocac
tus overgebracht. De soortnaam heeft 
betrekking op de vindplaats: bij de stad 
Tula in de staat Tamaulipas in het oosten 
van Mexico. Uit nieuwe vondsten van de 
laatste tientallen jaren is gebleken dat het 
verspreidingsgebied zich vanaf Tula naar 
het westen uitstrekt tot het plaatsje Huiza- 
che in de staat San Luis Potosí en tot het 
zuidelijkste gedeelte van de staat Nuevo 
León. De planten bij Tula zijn echter 
duidelijk verschillend van de planten bij 
Huizache. Daartussen vinden we planten 
die als overgangsvormen op te vatten zijn. 
Als gevolg van deze verschillende vormen 
kan T. tulensis als één variabele soort

T. tulensis op de stand
plaats te Huizache.
Foto H.Rubingh
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worden beschouwd.
De 'Tula-vorm' is goed te herkennen aan de 
roze tot witte kleur van de bloemen tot 2,5 
cm groot, soms met een rode middenstreep 
op de bloemblaadjes. Het plantenlichaam 
heeft een typische mosgroene kleur die 
enigszins aan T. leucacanthus doet denken. 
Het zaadoppervlak heeft een netstruktuur 
doordat de celwanden opstaande richels 
vormen.
De ‘'Huizache-vorm' onderscheidt zich 
door gele bloemen die beduidend groter 
zijn (tot 4 cm), de grotere knobbels op de 
ribben, de dieper groene kleur van het 
plantenlichaam en de roestbruine bedoor
ning. De planten zijn grover van bouw en 
worden ook groter. Het zaadoppervlak 
heeft geen netstruktuur maar is voorzien 
van kegelvormige papillen. Soortgelijke 
maar grotere papillen komen voor bij de 
zaden van T. conothelos.
Of de Huizache-vorm van T. tulensis een 
overgangsvorm naar T. conothelos is, moet 
nog worden onderzocht. Op grond van de 
zaadstruktuur lijkt deze plant zelfs dichter 
bij bij T. conothelos te staan dan bij T. 
tulensis. In habitas verschilt de Huizache- 
vorm echter duidelijk van T. conothelos. 
We moeten daarom niet vreemd opkijken 
wanneer de plant ooit als nieuwe soort 
wordt beschreven.
Wij kennen uit de verzameling van de 
Heer Rubingh een plant, oorspronkelijk 
afkomstig van Huizache, die we als duide
lijke overgangsvorm beschouwen. Deze 
plant gedraagt zich echter wel heel bijzon
der daar hij zich in 1994 dichotoom begon 
te delen (wat normaal alleen bij het ge
slacht Mammillaria voorkomt) en in het 
voorjaar van 1995 zelfs gelijktijdig uit 
twee kruinen begon te bloeien! Wat dat 
betreft zijn ook de wonderen nog niet uit 
onze cactuswereld verdwenen.
Via zaad uit Oost-Europa zijn nogal wat 
planten verspreid onder de naam Thelocac-

T.tulensis, Huizache-vorm met gele bloemen
Foto's W. AIsemgeest

T.tulensis, Tula-vorm met witte bloemen
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De opvallend grote verschillen tussen de zaden van T.tulensis (Tula-vorm) boven en T.tulensis (Huizache-vorm) beneden.

tus krainzianus. Gebleken is dat deze 
planten tot de Tula-vorm behoren met 
witte tot roze bloemen. De naam krainzia
nus klopt dus niet; de echte T. krainzianus 
is een vorm van T. leucacanthus, zoals in 
de vorige aflevering van deze serie is 
toegelicht.
Ook uit Oost-Europa afkomstig zijn plan
ten en zaden met het nummer HK 362, ook 
vaak aangeduid als T. longispinus. Deze 
planten behoren tot de Huizache-vorm. Ze 
hebben gele bloemen en een schitterende, 
meestal roestbruin gekleurde bedoorning.

Anderson rekent T. buekii en T. matudae 
tot T. tulensis en heeft deze 'soorten' tot 
variëteiten van T. tulensis gereduceerd. 
Deze handelwijze wordt echter niet onder
steund door de zaadstruktuur die een 
nauwere verwantschap van T. buekii en T. 
matudae met T. rinconensis suggereert. 
Bovendien spruiten T. matudae en T. 
buekii niet onder normale omstandigheden. 
Een andere overeenkomst met T. rinconen
sis is de grote peenvormige wortel die deze 
soorten hebben. Deze groep soorten zal in 
één van de volgende afleveringen aan de
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orde komen. Wel kunnen wij alvast vertel
len dat het steeds duidelijker wordt dat 
nogal wat cactussoorten in elkaar overlo
pen waardoor het steeds moeilijker wordt 
nog onderscheid te maken tussen de vroe
ger als vanzelfsprekend verschillende 
soorten. Zo’n overgangsvorm is ons in
ziens T. buekii die tussen T. tulensis en T. 
rinconensis in staat.
Samenvattend kunnen we stellen dat T. 
tulensis uit een aantal vormen bestaat met 
twee duidelijk van elkaar verschillende 
extremen. De hierbij afgedrukte foto’s 
laten duidelijk de verschillen tussen deze 
vormen zien.

Veldnummers:
Lau 1100 Tula, Tamaulipas.
SB 1172 T.longispinus Coronei Junction, 
San Luis Potosf.
HK 362 T.longispinus Huizache, (T.longis
pinus n.n.) S.L.P.
CH 236 Tula, Tamaulipas.
CSD 103 Huizache, S.L.P.
CSD 127 Dr. Arrojo-Mier y Noriega, 
Nuevo León.
CSD 69 Miquel Hidalgo, Tamaulipas. 
CSD 78 Huizache, S.L.P.

Literatuur:
Poselger, (1853) Echinocactus tulensis Poselger.

Allg. Gartenz. 21: 125.
Förster C.F. & Rümpler T. (1886) Echinocactus 

tulensis Handbuch der Kakteenkunde pag.595.
Lukes Vlastimil. (1982) Rod Thelocactus. Aztekia 

pag.41-65.

Voor algemene literatuur over Thelocactus 
verwijzen wij naar deel 1.

p/a Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort

Vindplaatsen van Thelocactus tulensis:

1 Dr. Arroyo
2. Huizache
3. La Hincada
4. Tula
5. Miguel Hidalgo

T.tulensis, Tula-vorm, plant uit de verzameling van Ru- 
bingh, nu in de VU te Amsterdam
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REVISIE VAN HET GESLACHT
PEDIOCACTUS - 3

Fritz Hochstätter

Pediocactus knowltonii L. Benson,
Cact. Succ. J. USA 32:193, 1960 - Knowl- 
tons cactus.
Synoniem: Pediocactus bradyi var. knowl
tonii (L. Benson) Backeberg, Cactus 
Lexicon ed. 3:403, 1976.
Type in mei 1958 door Knowlton verza
meld aan de Los Pinos River, Colorado en 
gedeponeerd in het herbarium van het 
Pomona College onder nr. 288314.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, soms groepenvor- 
mend, bolvormig tot ovaal, 1-4 cm hoog, 
1-2,5 cm diameter, groen, penwortel die 
zich enkele centimeters onder de opper
vlakte vertakt, lichaam tot 2 cm boven de 
oppervlakte uitstekend, karakteristiek 
terugtrekken in de bodem gedurende de 
zomer en winter, behoort tot de zoge
naamde kampsoorten; knobbels cylin- 
drisch, conisch, pyramidaal, 1,5-3 mm 
lang, 1-2 mm diameter; areolen rond, iets 
bewold, wit tot gelig, 1-1,5 mm diameter,

ongeveer 3 mm van elkaar; middendorens 
meestal geen, bij volwassen planten soms 
tot 4, wit tot grijs, roodbruin, variabel 
geplaatst, tot 4 mm lang, 0,2 mm dik; 
randdorens 8-15, wit tot rose, 1-2 mm 
lang, 0,1 mm dik, kamvormig gesteld, 
aanliggend op de knobbels.
Bloem klokvormig, 1,5-2,5 cm lang, 2 cm 
breed, in de schedel, de plant bedekkend, 
al naar gelang de ouderdom 2-6; buitenste 
bloembladen lancetvormig, afgerond, 1 cm 
lang, 0,3 cm breed, wit, gelig tot rose, met 
bruinachtige middenstreep; binnenste 
bloembladen lancetvormig, afgerond, 1 cm 
lang, 0,3 cm breed, wit tot rose; stamper 
wit, geel, groenig, 0,8-1 cm lang, 0,1 cm 
dik; stempellobben 4-5, geel of bleek rose, 
1 mm lang; helmdraden geel, 5 mm lang, 
helmknoppen geel, 1 mm lang, bloeitijd 
mei, rijping van de vrucht 4-6 weken. 
Vrucht rond, zonder schubben, groen, bij 
rijpheid enigszins roodachtig, zich verti
kaal openend of indrogend.
Zaden mutsvormig, zwart tot donkergrijs,

P. knowltonii La Plata Co., 
Colorado. Cultuurplant 
met eivormige habitus?? 
Foto's van de schrijver
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P. knowltonii, La Plata Co., Colorado. Gefotografeerd 
op de standplaats tijdens de bloeitijd midden mei

uiterlijk als bij P. paradinei, 1,5-2 mm 
lang, 1-1,5 mm breed, in de natuur 10-25 
zaden per vrucht, kiemkracht enkele jaren. 
Voorkomen: zuidelijk Colorado, La Plata 
Co., aan de Los Pinos River op nog een 
groeiplaats, in humusrijke kiezelgrond op 
vlakke tot licht hellende heuvels in open 
bos van pijnbomen, jeneverbesstruiken en 
grenen tussen Gramma gras. Vaak onder 
kleine struikjes. Hoogte 2000 m. Begelei
dende succulente flora: Echinocereus 
triglochidiatus, Echinocereus fendleri, 
Coryphantha vivipara var. arizonica, 
Opuntia polyacantha en Opuntia whipplei. 
Door de bouw van de Navajo Lake stuw
dam werd een andere, bekende groeiplaats 
in het noordelijke deel van San Juan Co„ 
New Mexico, vernietigd.
De door mij gevonden plant op de groei
plaats draagt het veldnummer fh 27.5. 
Slechts enkele jaren na de spektaculaire 
vondst van Pediocactus paradinei in het 
noorden van Arizona vond Knowlton ten 
oosten daarvan, in het grensgebied van 
New Mexico en Colorado, in het voorjaar 
van 1958 een andere minicactus.
L. Benson kon over de hem toegestuurde 
planten niet eenduidig een uitspraak doen. 
Het was hem niet duidelijk of het volwas
sen planten waren of jonge planten van P. 
simpsonii. Twee jaar later werden door 
cactusliefhebbers uit New Mexico meer 
materiaal, waaronder bloemresten en

vruchten, verzameld en ter beschikking van 
Benson gesteld. Benson was nu zeker dat 
het een nieuwe soort betrof binnen het 
geslacht Pediocactus. De beschrijving en 
de tenaamstelling ter ere van de eerste 
vinder, Knowlton, volgden kort erna in 
1960. Backeberg (1976) zag in de typische 
dorenbeharing geen aanleiding voor een 
aparte soort en stelde hem als variëteit tot 
P. bradyi. Zijn beweegredenen wekken 
enige verbazing op (zie bij P. bradyi). Heil 
et al. zijn in 1981 het eens met L. Benson. 
Dit taxon komt voor in een hooggelegen 
(op 2.000 m), neerslagrijk gebied. Het 
groeiareaal omvat slechts enkele vierkante 
meters. Het zou wel eens de meest zeld
zame cactussoort en tevens degene met het 
kleinste groeigebied zijn van alle Noord- 
amerikaanse cactussen. Naaldbomen geven 
het heuvelige landschap de aanblik van een 
dun bos. P. knowltonii groeit in een 
humusrijke bodem met wat kiezelstenen, 
waarschijnlijk afkomstig van de nabijge
legen Los Pinos rivier. Het onverwoestbare 
Gramma gras en kleine struikjes bieden 
een perfekte bescherming aan de planten. 
Enkele planten zijn ook onder de naaldbo
men te vinden. Een uitbreiding van de 
habitat in zuidelijke richting is uitgesloten 
door de Navajo Lake stuwdam, die in de 
jaren vijftig werd gebouwd. Door het 
stuwmeer werden de groeigebieden in het 
noordelijke deel van San Juan County,
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New Mexico, vernietigd. Ofschoon een 
natuurlijke verbreiding van het zaad door 
keine dieren en de wind niet onmogelijk is, 
is een groei in de lagere regio’s in het 
noorden, oosten en westen waarschijnlijk 
uitgesloten vanwege een geringere neerslag 
en vorst.
Door het geïsoleerde areaal en de hoge 
populatiedichtheid is de variabiliteit binnen 
de soort gering. Planten in alle ouderdoms
stadia zijn aanwezig, waarbij het grote 
aantal zaailingen in vergelijking tot andere 
Pedio’s opvalt. Sommige planten spruiten 
en vormen zo kleine groepen. Afhankelijk 
van het jaargetijde treedt het karakteristiek 
terugtrekken in de bodem op. Gezien de 
gezonde toestand van de populatie zijn de 
planten goed ingesteld op de grote hoeveel
heden neerslag en de vorstperiode. Het 
enige gevaar voor vernietiging van deze 
ene populatie bestaat uit plundering. Door 
een nabijgelegen post van de indianenpoli- 
tie is dit gevaar nog gering. Pediocactus 
knowltonii behoort tot de groep van de 
'krimpsoorten'.
Overlapping met andere Pediocactus- 
soorten is niet aanwezig. Op enige afstand 
komt een interessante vorm (heilii) van 
Sclerocactus parviflorus met kleine violette 
bloemen en robuuste bedoorning voor.
P. knowltonii is de kleinste soort van het 
geslacht en tevens de hoogstontwikkelde 
vorm ervan. Daarentegen is P. sileri de

meest primitieve. Op basis van grote 
gelijkenissen in bedoorning, bloemen en 
zaad is een nauwe verwantschap met P. 
simpsonii duidelijk, alhoewel de laatste 
geen penwortel bezit. Gezien de totaal 
andere testastructuur van het zaad behoort 
P. bradyi niet in deze ontwikkelingslijn. 
De kweek vanuit zaad is gelijk aan die 
voor P. paradinei. Wortelechte planten kan 
men buiten houden indien men enige 
beschutting biedt tegen te veel vocht.
P. knowltonii komt voor in Appendix I van 
de Conventie van Washington.
Zoals reeds gezegd behoort P. knowltonii 
tot de zogenaamde 'krimpsoorten'. 
Volledigheidshalve geef ik een overzicht 
van alle soorten die tot deze groep beho
ren:
1. P. sileri
2a. P. nigrispinus ssp. nigrispinus
2b. P. nigrispinus ssp. beastonii
2c. P. nigrispinus ssp. puebloensis
3a. P. simpsonii ssp. simpsonii 
3b. P. simpsonii ssp. indranus 
3c. P. simpsonii ssp. bensonii 
4. P. paradinei
5. P. knowltonii
6a. P. bradyi ssp. bradyi
6b. P. bradyi ssp. winkleri
6c. P. bradyi ssp. despainii
7a. N. peeblesiana ssp. peeblesiana
7b. N. peeblesiana ssp. fickeisenii
8. T. papyracantha
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VERSPREIDINGSGEBIED

... P. knowltonii

De kweek uit zaad
Het zaaien van de soorten uit het geslacht 
Pediocactus is goed mogelijk. Wel is het 
kiemingspercentage minder dan bij andere 
geslachten zoals Echinocereus. Er zijn 
verschillende methoden beschreven om 
zaad zoals van Pediocactus tot kieming te 
brengen. Mijn methode bestaat uit het 
openen van de harde schaal met een naald. 
Daarbij wordt tussen de neusvormige 
uitstulping en de micropyle van het ge
kromde zaadje een gedeelte van de buiten
ste en binnenste testa verwijderd. Het zo 
bewerkte zaadje wordt onder normale 
omstandigheden uitgezaaid. Op deze wijze 
verkreeg ik de beste resultaten. In de eerste 
ontwikkelingsfase zijn de kleine zaailingen 
allemaal bolvormig tot iets gestrekt, met 
uitzondering van P. simpsonii en zijn 
variëteiten die langer en slanker zijn. 
Om relatief snel bloeibare planten te 
krijgen, kan men de zaailingen na het 
verschijnen van de eerste dorentjes (2-4 
weken) enten op Pereskiopsis. Na enkele 
maanden zijn de entingen ongeveer 2 cm 
groot en kunnen overgeënt worden. Voor 
verdere cultuur in de kas zijn onderstam
men zoals Eriocereus jusbertii en Echinop-

sis aan te bevelen; indien de planten buiten 
gehouden worden zijn winterharde echino- 
cereussen en opuntia’s aan te raden.

De kweek op eigen wortel
Vele soorten van het geslacht Pediocactus 
zijn winterhard. Dat betekent, dat deze 
soorten op eigen wortel in een kas moeilijk 
te kweken zijn. Enige kennis van de om
standigheden op de natuurlijke groeiplaat
sen is nodig om wortelechte planten buiten 
in Nederland en Duitsland te kweken. Een 
jaarrond beschermen tegen overmatig 
vocht is noodzakelijk. In de winter zijn 
temperaturen onder nul welkom, de planten 
moeten dan droog staan. In de herfst zijn 
de knoppen als donkere puntjes rond om 
de schedel al te herkennen. Vanaf januari 
mogen de planten blootgesteld worden aan 
sneeuwbuien. De bloeitijd begint eind 
april, de nieuwgroei is dan al begonnen 
wat te zien valt aan het vormen van nieuwe 
veelkleurige dorens. Sproeien en gieten op 
warme dagen in het begin van de zomer 
worden goed verdragen. De vruchten zijn 
ondertussen rijp geworden en barsten open. 
In de zomermaanden treedt een rustpauze 
in, waarin minder water gegeven wordt. De
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REM-opnamen van zaad van P. knowltonii fh 27.5 :
boven links : x 42
boven rechts : x 75
onder links : x 350

rustpauze duurt tot in de herfst, wanneer de 
dorens uitgerijpt zijn. Voor een dergelijke 
cultuur zijn vooral bepaalde P. simpsonii- 
vormen uit Wyoming, Montana, Colorado, 
Utah, New Mexico en Idaho, alsook 
P. knowltonii zeer geschikt.
De planten die in de kas worden gehouden, 
zijn meestal sneller bloeibaar maar verlie
zen wel hun natuurlijke uiterlijk. Planten 
die buiten worden gehouden, ook die op 
een onderstam, wijken in uiterlijk nauwe
lijks af van hun soortgenoten in de natuur. 
Na enkele jaren vormt de ent zelf wortels 
en verliest de onderstam haar functie.

Voor verdere cultuurtips alsook een 
uitgebreide literatuurlijst met betrekking 
tot het geslacht Pediocactus zijn bij de 
auteur verkrijgbaar.

Mijn dank voor informatie en kritische 
discussies gelden de heren Beaston, 
Busek, Hentzschel, Haslinger, Künzler, 
Menzel, Mühl en Metzing. De heer 
Frank wordt dank gezegd voor de 
REM-opnamen van de zaden en de heer 
Bercht voor de vertaling.

Postbus 510201, D 68242 Mannheim
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HUIB VAN DONKELAAR

Aan het woord is iemand die zijn 

hele leven tussen de succulenten 

heeft doorgebracht. Iemand die zijn 

liefhebberij en zijn beroep kon com

bineren en dat zal blijven doen zo 

lang hij daartoe in staat zal zijn.

Van vader op zoon
Op de plaats waar ook nu nog de kwekerij 
is, is grootvader van Donkelaar in 1898 
met een bloemisterij begonnen. Bij deze 
zat echter het cactusvirus nog niet in het 
bloed. Pas de vader van Huib begon met 
het verzamelen van succulenten en de 
eerste verzameling stond al voor de oorlog 
in Werkendam. De planten werden echter 
in de oorlog door oorlogshandelingen 
vernield.
Ondertussen was echter het virus in hevige 
mate van vader op zoon doorgegeven.
Tijdens zijn studie eind jaren 40 in Fre- 
deriksoord op de Hogere Tuinbouwschool, 
had hij hier het beheer over de succulen
ten.
Na zijn studietijd deed Huib ondermeer 
bodemonderzoek en archeologisch onder
zoek in het museum Schokland in de 
Noordoostpolder.
Na de oorlog werden de eerste planten

Andre van Zuijlen

'verzameld'. Van een kweker in Dordrecht 
werden planten van de Laet overgenomen. 
Deze kweker had 'fout' gezeten tijdens de 
oorlog. Ook Edelman is met een deel van 
deze planten begonnen.
In 1952 werd Huib lid van Succulenta en 
een jaar later werd de grote stap gezet: het 
begin van een eigen cactuskwekerij. Deze 
beginperiode werd vooral gekenmerkt door 
zaaien en nog eens zaaien. In die tijd 
waren dat vooral Opuntia’s voor de groot
handel. Pas in 1960 ter gelegenheid van de 
eerste Floriade in Rotterdam kwam de 
eerste eigen plantenlijst uit en dit was de 
start van de verkoop aan liefhebbers.
In datzelfde jaar werd met o.a. Jan Entrop, 
Han Perk en Bert Hanekamp de afdeling 
Gorinchem opgericht. Van deze afdeling 
zou Huib tot in 1995 voorzitter blijven.

Een collectie opbouwen
De eigen collectie van de familie van 
Donkelaar is groot en de vraag werpt zich 
op hoe iemand zo veel planten kan verza
melen. Het antwoord van Huib is duidelijk: 
“Zaaien, zaaien en blijven zaaien”. Echter 
niet alles is zelf gezaaid, er werden en 
worden ook wel planten gekocht, geruild 
of gekregen. In dit opzicht herinnert Huib 
zich zijn eerste contacten met de dr. H.W. 
de Boer. Deze bekende liefhebber van 
Mesems had een mooie verzameling met 
vooral ook de zeldzame planten. Om 
hiervan planten los te krijgen moest je 
vooral niet te opdringerig zijn. Uiteindelijk 
is er een goede relatie ontstaan tussen de 
Boer en Huib en na het overlijden van de 
Boer bleek een deel van de planten aan 
Huib te zijn vermaakt. Via de Boer werden 
ook waardevolle contacten gelegd met 
Zuid-Afrika.
Contacten met bekende mensen uit de
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Huib van Donkelaar tussen zijn in de volle grond uitge
plante cactussen. Foto A.v.Zuijlen

succulentenwereld waren steeds belangrijk 
bij het verkrijgen van nieuw plantenmate- 
riaal. Via Buining kwam Huib bijvoorbeeld 
in het bezit van zeldzame lobivia’s. Ook 
waren er contacten met Supthut (botani
sche tuin van Zürich) en met Marnier- 
Lapostolle in Cannes en Rivière in Spanje. 
Later werd ook een verzameling hoya’s 
opgebouwd. Deze planten kwamen van de 
horti en dan vooral van de Hortus in 
Utrecht. Hier werden de hoya’s gekweekt 
voor onderzoek. Dit was in de periode dat 
ook zoon Ruurd in de zaak kwam. Omdat 
de planten veelal slecht op naam stonden 
werd veel studie verricht over de namen en 
werd kennis opgebouwd door het leggen 
van nieuwe contacten. Op dit moment is 
Ruurd bezig met een monografie over 
hoya’s.

De natuur in
Opvallend is dat Huib nooit de succulenten 
in de natuur heeft opgezocht. Zijn vakan
ties brachten hem niet verder dan Duits
land, Luxemburg, Scandinavië en Enge
land, waar hij naar stenen zocht en de 
lokale flora bekeek. In zijn hart wilde hij 
wel, maar het reizen naar de groeiplaatsen 
van succulenten is er nooit van gekomen. 
En toen het eigenlijk wel kon, ging zoon 
Ruurd. Daar komt bij dat hij niet van 
vliegen houdt. Wachten staat niet in zijn 
woordenboek en wachten op vliegvelden 
en stilzitten in vliegtuigen staat hem tegen. 
Bovendien zit hij liever tussen de planten; 
Huib is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds 
laat in de kas te vinden.
Dat wil niet zeggen dat de natuur hem niet 
interesseert. Integendeel, Huib heeft een 
uitgesproken mening over de bescherming 
van de succulente planten in de natuur. Dat 
de planten beschermd worden vindt hij 
uitermate belangrijk en hij denkt dat hier 
een rol zou kunnen liggen voor de liefheb
bersverenigingen zoals Succulenta. 
Initiatieven, zoals in Mexico met de grote, 
nieuwe botanisch tuin in het project 
CANTE in San Miquel Allende, of het in 
beheer nemen van delen van het land om 
planten te beschermen, zijn noodzaak. 
Zo wordt ook de recent gevonden Geo- 
hintonia gecontroleerd vermeerderd. De 
Mexicaanse regering beslist waar deze 
planten blijven en op den duur zullen ook 
wel planten naar Europa komen.

Het I.O.S.
Ongeveer drie jaar geleden werden Huib en 
Ruurd door Egli en Suphut gevraagd lid te 
worden van het I.O.S. Voor Huib is dit een 
soort erkenning van zijn kunde en kennis 
betreffende de succulenten.
Er zijn vooral veel contacten met de Duits 
sprekende I.O.S.-leden, zoals Eggli, Supt
hut, Leuenberger, Barthlott, Albers en
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Ihlenfeld, maar ook met o.a. Susan Carter 
en diverse amerikaanse leden.
Het I.O.S. heeft secties, zoals de sectie 
Asclepiadaceae met als woordvoerders 
Albers en Eggli. Omdat dit het interessege
bied is van Huib en Ruurd, nemen zij deel 
aan het werk in deze secties en hebben zij 
automatisch meer contact met bovenge
noemde leden van het I.O.S.
Huib benadrukt dat het I.O.S. geen elite
club (meer) is, maar nu ook diverse er
kende liefhebbers in zijn gelederen heeft, 
o.a. ook uit Duitsland. In het verleden, met 
name in de tachtiger jaren, wilde men 
beslist geen handelaren in het I.O.S. en 
leden die dit wel wilden werden tegenge
werkt. Momenteel is dit niet meer het 
geval.
Hij betreurt dat het werk van het I.O.S. 
zoveel kritiek krijgt in de diverse bladen en 
vindt deze kritiek zeker niet terecht. Een 
belangrijke taak is de vereenvoudiging in 
de warboel van plantennamen. In het 
verleden zijn er om commerciële redenen 
vaak te veel namen ontstaan.
Als voorbeeld van vereenvoudiging noemt 
hij het werk van Kattermann over Erio- 
cyse. Ook Kattermann is een echte liefheb
ber, die een diepgaande studie van deze 
planten in de natuur heeft uitgevoerd. 
Daarbij is professionele ondersteuning 
verkregen van de Kew Gardens.
Een tweede voorbeeld is het erg waarde
volle werk van Zappi (ondertussen ge
trouwd met Taylor) over Pilocereus. 
Bij deze recente werken gebruiken zij 
bovendien nieuwe technieken bij het 
typeren van planten.
Een ander belangrijke taak binnen het 
I.O.S. ligt bij de sectie conservation.

Hierdoor is bijvoorbeeld het project 
CANTE gestart en wel op initiatief van de 
Amerikaanse leden.
Bij de bijeenkomst van het I.O.S. vorig 
jaar in Wageningen heeft iedereen kunnen 
zien dat er vrij veel jonge mensen van 30 
tot 40 jaar lid zijn. Dit is een nieuwe 
generatie en hiervan mag iedereen nog het 
nodige verwachten.

De toekomst
In zijn hart moet Huib bekennen dat hij 
liever de planten had bestudeerd en er over 
had willen schrijven. Dit is er echter zelden 
van gekomen. Hij vindt vooral de contac
ten met liefhebbers belangrijk en zou 
eigenlijk het liefst planten weggeven. Maar 
de kosten van een grote verzameling zijn 
hoog en de inkomsten van de winkelver- 
koop en de verkoop van planten buiten zijn 
niet hoog genoeg om al deze kosten te 
dekken.
Hij onderhoudt zijn collectie grotendeels 
zelf. Dit betekent dat niet alles jaarlijks 
wordt verpot en dat soms een deel van de 
verzameling wat minder wordt verzorgd. 
De beslissing is gevallen om de collectie 
wat af te bouwen. Wat zeker blijft zijn de 
Hoya’s en Dischidia’s, de Euphorbia’s, de 
epifytische cactussen, de mesems en de 
Aloe’s. Dit betekent dat een deel van de 
cactusverzameling zal verdwijnen. Echter 
afscheid nemen van de zuilcactussen zal 
niet lukken.
Hij hoopt zich nog lang met succulenten te 
kunnen bezighouden, maar het is wel de 
bedoeling dat zoon Ruurd de hele collectie 
van vader Huib zal overnemen.

Hoefstraat 9, 5345 AM Oss
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KOP OP
Joop van Alten

Op het eiland ‘Isla Magdalena’ aan 

de westkust van de Baja California 

bevindt zich de typestandplaats van 

Echinocereus barthelowanus en ook 

die van Stenocereus eruca, beter 

bekend onder de naam Machaeroce- 

reus eruca. De laatste is ook te 

bewonderen naast wegen langs de 

kust.

Om deze interessante planten in natuurlijke 
staat te bewonderen vertrekken we op 2 
juli 1994 vanuit La Paz in de richting van 
Cuidad Constitutión, dat ons uitgangspunt 
voor dit bezoek zal zijn. Een prettige 
bijkomstigheid van dit tochtje is dat het 
aan de westkust toch enkele graden koeler, 
of beter gezegd minder warm, is. Cuidad 
Constitución is volgens de infoborden een 
stad van 100.000 inwoners, net zoiets als 
Almere al zijn er wel verschillen. De route 
naar de kust hoeven we niet uit te stippelen 
want er is maar één weg. Deze weg heeft 
wel een zijweg in noordelijke richting en 
we besluiten ook deze weg een eind op te 
rijden om zodoende wat verder de ‘cactus
wouden’ in te dringen. De volgende mor
gen geven we uitvoering aan dit plan. 
De weg naar Benito Juárez is geasfalteerd 
en dit is een veeg teken. De weg loopt 
vrijwel geheel door landbouwgebied en om 
die reden keren we na een tiental kilometer 
snel terug om verder naar San Carlos aan 
de kust te gaan.
Al snel rijden we nu tussen een dichte

Stenocereus eruca, 10 juli 
1994, kop op.
Foto's van de schrijver
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Isla magdalena Stenoce
reus gummosus , kruipend.
4 juli 1994

cactusvegetatie en bezinnen we ons over de 
plaats om te stoppen. De vegetatie langs de 
weg vertoont weinig variatie en om die 
reden besluiten we maar om de 10 kilome
ter een steekproef te nemen en dus te gaan 
zoeken.
De begroeiing is nogal eentonig en Steno
cereus (Machaerocereus) gummosus voert 
de boventoon. Ook komen Pachycereus 
pringlei, Pedilanthus macrocarpus, Fou- 
queiria diquetii, Opuntia cholla, Lippia 
palmeri, Myrtillocactus nopal en Mammil
laria dioica voor. Het lijkt wel of Stenoce- 
reus gummosus hier een veel meer krui
pende habitus aanneemt zodat je onwille
keurig de vraag stelt: “is dit nu de variëteit 
gummosus of eruca". De wens is de vader 
van de gedachte! Hoe graag we echter ook 
willen, Stenocereus eruca vinden we niet 
en in dat opzicht arriveren we onverrichter- 
zake in San Carlos. Hier reserveren we 
voor morgen een boot voor het bezoek aan 
Isla Magdalena.
In alle vroegte worden we van het hotel 
afgehaald en rijden naar de haven, waar de 
speedboot te water wordt gelaten. De 20 
km lange oversteek naar het eiland vergt 
een uur. De baai is rood van de jonge 
kreeft en langs de kustlijn ligt een onaf
zienbare laag dode kreeftjes en dat ruikt

niet bepaald fris, zeker niet bij de hier 
heersende temperatuur. Geland wordt bij 
het enige dorp op dit 80 km lange eiland, 
Puerto Magdalena. Het dorp telt slechts 
300 inwoners , woonachtig in schamele 
hutjes. Onze reisorganisator houdt het hier 
voor gezien en wijst met een brede zwaai 
naar het zuiden, waar de cactussen te 
vinden zijn. Het begin van een lange 
wandeling en klimpartij.
In de uren die volgen vinden we geen 
Stenocereus eruca en evenmin Echinoce- 
reus barthelowanus. Wat de laatste betreft 
laten we ons in verwarring brengen door 
Cochemiea halei, die wel in groten getale 
voorkomt. Ondank alles genieten we van 
de omgeving. Eenmaal terug op de vaste 
wal worden we getrakteerd op een vorste
lijke kreeft en dat vergoedde toch wel iets. 
De volgende morgen rijden we terug naar 
Cuidad Constitución en we zijn nauwelijks 
15 kilometer tussen de wielen als de 
aandacht wordt getrokken door een wat 
nevelige vlakte, waar tussen de lage be
groeiing overal cactussen hun kopjes 
opsteken. Dus toch....? Op de plek zelf 
kunnen we met de auto niet van de weg af 
en we slaan dus even later de weg naar 
Campo Ostión in. Na enkele honderden 
meters bevinden wij ons op een groeiplaats
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van Stenocereus eruca. Het is er indruk
wekkend en eigenlijk ook heel onwezen
lijk. Het is er vlak en zanderig met slechts 
lage begroeiing en overal verspreid liggen 
‘stukken zuilcactus’, nogal zielig voor een 
‘creeping devil’, zoals de plant ook wordt 
genoemd. (Zo ‘duivels’ veel als op de 
illustratie in Britton & Rose hebben we er 
ook niet gezien! ) De planten wat verderop 
zijn alleen zichtbaar als ze hun kop wat 
oprichten en dat doen de meeste. Als 
plantaardige rupsen kruipen zij voort, van 
achteren afstervend of opgegeten door 
konijnen e.d. en van voren aangroeiend. De 
wortels ontspringen uit de areolen bij de 
grond. Zo komt de plant aan voedsel en 
houdt verder het zand bijeen zoals bij ons 
het helmgras in de duinen.
Wat ons verontrust zijn de wegen door het 
gebied. Met de voortbewegende groeiwijze 
van de plant zijn voor haar jaren nodig om 
zo’n weg over te steken en die tijd wordt 
hen zeker niet gegund. Ook is zo’n vlak 
terrein als snel ‘in cultuur’ gebracht, zeker 
nu het zo makkelijk bereikbaar is. We zijn 
blij dat we deze plant hebben mogen zien 
en tevens wat weemoedig door de ge
dachte, dat dit waarschijnlijk niet meer 
voor zovelen na ons zal zijn weggelegd. 
Tevreden vervolgen wij onze weg in

noordoostelijke richting.
Vijf dagen later keren we uit het noorden 
terug en belanden ten noorden van Cuidad 
Insurgentes. Het landbouwgebied hier 
beslaat een oppervlakte van circa 80 x 25 
kilometer met de Cuidades Insurgentes en 
Constitución in het centrum. Op 2,5 km ten 
noorden van dit gebied zien wij wederom 
een kleine groeiplaats van Stenocereus 
eruca. Slechts een zanderige parallelweg 
scheidt dit terrein van het asfalt. Verder is 
de indruk van deze groeiplaats weer even 
indrukwekkend. We zijn dan ook nauwe
lijks 75 km van de vorige vindplaats 
verwijderd. De koppen steken ook hier 
weer vrolijk omhoog. Nu niet voor elke 
plant, een enkeling diende als maaltijd 
voor een konijn. Dat kunnen de dolkvor
mige doornen toch niet altijd voorkomen. 
Langs de horizon wuiven de maïs-halmen. 
Voor deze planten het begin van het einde? 
Het kost ons moeite om het hoofd niet te 
laten hangen.
Stenocereus eruca is geen plant om op te 
potten. Gewetenloze handelaren of grijp
grage liefhebbers zijn hier niet te verwach
ten en het voortbestaan van deze plant 
hangt dan ook niet af van CITES-bepalin- 
gen. Gevaren die deze plant bedreigen, 
schuilen dan ook veel meer in de opruk-

Stenocereus eruca 10 juli 
1994 tezamen met Fero- 
cactus peninsulae
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kende beschaving en toenemende welvaart. 
Bescherming van het gebied tegen het 
voortgaande cultiveren zou een oplossing 
kunnen zijn. Eigenlijk is de gehele Baja de 
moeite van het beschermen waard. 
Gelukkig heeft Baja California een aantal 
beschermde gebieden. Dit zijn het park 
Constitución de 1857, de Sierra San Pedro 
Martir, Desierto Central, de Desierto de 
Vizcaíno, de Sierra de la Laguna en de 
eilanden in de golf van California. Op 
zichzelf is dit niet gering. Helaas behoren 
Isla Magdalena en vele honderden kilome
ters rondom het hier bezochte gebied er 
niet toe. Mocht er ooit particulier initiatief 
komen om hier gebieden te behouden, dan 
verdient dat deze zeker onze steun!

Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere.

Cochemiea halei op Isla Magdalena, 4 juli 1994

GROTE BRAND BIJ DE SAGUARO
CACTUSSEN IN ARIZONA

Ben Kahmann

In de omgeving van de stad Tucson, in de 
Amerikaanse staat Arizona, zijn twee grote 
nationale parken waar de aandacht speciaal 
gericht is op de supergrote Saguaro cactus
sen (Carnegiea gigantea).
Deze zuilen, die vaak acht meter en meer 
hoog worden groeien zeer langzaam. Ze 
kunnen meer dan 300 jaar oud worden en 
komen voor in een uitgestrekt gebied dat 
de Sonora woestijn wordt genoemd. De 
Sonora (waaraan sinds kort Burgers Zoo in

Arnhem een speciale afdeling heeft gewijd) 
ligt in het Zuiden van Arizona en loopt tot 
in Noord Mexico.
Afgelopen lente (op moederdag) ontstond 
er brand in het ‘National Saguaro Monu
ment Park’. De naam park moet niet 
letterlijk genomen worden, want deze 
gebieden zijn zeer uitgestrekt en 100% 
puur natuur. Door ze het predikaat park te 
geven, zijn het beschermde natuurgebieden 
geworden, die onder strikte voorwaarden
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Foto op 19 juni 1995 in het rampgebied. De brand is ont
staan bij een auto-ongeluk. Ondanks alles bloeien de 
Saguaro's weer. Roet aan de basis en verdwenen bedoor
ning zijn nu het enige zichtbare. Het binnenste van de 
planten blijkt niet verkoold te zijn, maar wel gekookt te 
hebben. Ook de niet succulente planten herstellen zich. 
Men blijft oplettend naar mogelijke gevolgen op lange 
termijn.
Joop van Alten

bezocht mogen worden. De vele Ameri
kaanse nationale parken zijn opvallend 
schoon en voorzien van bezoekerscentra 
waar men veel informatie kan krijgen over 
de in het park groeiende planten, de dieren 
en de geologische bijzonderheden. In veel 
van deze natuurgebieden zijn kampeermo- 
gelijkheden.
In het Saguaropark is in de lente door 
onbekende oorzaak brand uitgebroken. Met 
man en macht is getracht de brand zo snel 
mogelijk te blussen, maar de vele vrijwilli
gers, beroepsbrandweerlieden en blusvlieg
tuigen hebben, mede door de harde kurk
droge wind, helaas niet kunnen verhinde
ren dat een derde van dit grote gebied 
verloren ging.
De Saguaro’s stonden er nog wel, maar 
van binnen waren ze volkomen verkoold 
en dus ten dode opgeschreven. De anders 
in het voorjaar zo groene woestijn bood 
een trieste zwarte aanblik en er was ook 
geen enkel dier meer te bespeuren. Toen ik 
in dit gebied was, twee dagen na de fatale 
brand, sprak ik enkele wetenschappers die 
aam de ene kant heel bedroefd waren over 
het verloren gegane gebied, maar aan de 
andere kant zeer geïnterresseerd waren hoe 
de natuur zich zou herstellen en vooral of 
en hoe de Saguaro-populatie zich de 
komende tientallen jaren zou gaan ontwik
kelen. Zoals zij het zeiden: “we will come 
here very often to look closely for the 
signs of life that indicate a new begin- 
ning!”

Rembrandtlaan 29, 1272 GM Huizen.
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artikelnummer: 473

TIJDSCHRIFTEN

Cactus & Succulent Journal (U.S.) 
66 -4 [1994]
Niessen wijdt een artikel aan de epifytische cac
tussen in Baja California. Kiesling beschrijft 
Monvillea kroenleinii, een nieuwe soort uit Para- 
quay.
Hammer brengt een artikel over Dactylopsis. 
Binojkumar schrijft over een drietal succulente 
Euphorbia’s uit India. Barad geeft weer observa
ties uit zijn directe omgeving. Uhl is toe aan deel 
3 van zijn verhandelingen over de hybriden bin
nen de Mexicaanse Crassulaceae. Deze keer is 
Thompsonella aan bod. Nog een nieuwbeschrij- 
ving: Haworthia reddii door Scott. Reeves houdt 
zich onledig met Toumeya papyracantha. Korte 
berichten en nieuws uit de literatuur completeren 
dit nummer.
Cactus & Succulent Journal (U.S.) 
66-5 [1994]
Dit nummer opent met een hommage aan D.C.H. 
Plowes en Patricia en Clark Moorten. Mellicamp 
gaat in op de naamgeving van stekels en dorens. 
Uhl is toe aan deel IV van zijn serie verhandelin
gen over hybriden in de mexicaanse Crassulaceae: 
Nieuwe namen van ‘hybride geslachten’: xCrem- 
nadia, xVilleveria, xGraptoladia, xPachyladia. 
Hammer beantwoordt vragen van lezers (met 
enkele schitterende foto’s!). Dezelfde auteur wijdt 
een bijdrage aan Bulbines.
Braun & Esteves brengen de nieuwbeschrijving 
van Discocactus crassispinus, een nieuwe soort uit 
de Braziliaanse deelstaat Goias.
Barad houdt zijn ‘praatje van de maand’. Adenia 
hondala wordt voorgesteld door Singh.
Voor onze lezers is het wellicht ook prettig te 
weten, dat er een nieuw boek verschenen is over 
de geslachten Dudleya en Hasseanthus, door Paul 
H. Thomson. Prijs 50 dollars.
Korte berichten en nieuws uit de literatuur sluiten 
dit nummer af.

Internoto 15-1, jan. 1994
D.van Vliet neemt, onder de pregnante titel ‘Noto- 
cactus, towards a consensus!?’ stelling tegen de 
opvattingen van Hunt & Taylor over de samenvoe
ging van Notocactus en Parodia. Gerloff houdt 
zich onledig met de inplanting van meeldraden in 
de Notocactusbloem.
Theunissen gaat terug naar de wortels (28): spit- 
werk in oude cactusliteratuur!

Hamester bezocht de botanische tuin van Porto 
Alegre en verhaalt van zijn ervaringen. Stockinger 
bericht over een mogelijke hybride tussen N. 
herteri en N rauschii. Gerloff verzorgt een ‘in 
memoriam Werner Winkel’.
Internoto 15-2, april 1994
Bergner & Gerloff wijden een uitgebreid artikel 
aan de veelvormigheid van N. muricatus. Theunis
sen is toe aan deel 29 van zijn speurtocht in oude 
literatuur. Herm bericht over mogelijk in Rincao 
da Bolsa gevonden hybriden.
Havlicek herdenkt wijlen Arnost Janousek. Palmer 
stelt een hybride N. uebelmannianus x vanvlietii 
voor. Prestlé schrijft over bloembestuivers en 
bloemberovers.
Internoto 15-3, juli 1994
Gerloff & Nilson brengen de nieuwbeschrijving 
van Notocactus calvescens.
Prestlé verhaalt over een reis door de ‘Meseta de 
Artigas’.
Havlicek begint met een herindeling van het 
ondergeslacht Malacocarpus.
Theunissen brengt deel 30 van zijn naspeuringen 
door oude Noto-literatuur.
Stuchlik stelt een in zijn verzameling ontstane 
Cultivar voor in woord en beeld. Krell gaat in op 
de variabiliteit van N. stockingeri.

Kakteen und andere Sukkulenten
Jaargang 45 ,1994
No.1 januari.
Notocactus herteri siert de omslag van dit num
mer. Gerloff wijdt een artikel aan deze soort. Mies 
& Zimmer behandelen de bedreigde populaties 
van Adenium socotranum en Dendrosicyos van het 
eiland Socotra.
Haugg brengt een nieuwe soort: Echinocereus 
waldeisii, uit San Luis Potosi. Over Kedrostis 
africana handelt een bijdrage van Gratias.
Gerloff bespreekt zijn bevindingen op een groei
plaats bij Itaqui, waar o.a. Notocactus arechava- 
letai en Frailea’s aangetroffen werden.
Roemer denkt Echinocereus barthelowanus in 
Baja-California aangetroffen te hebben en bericht 
daarover. In de cactuscartotheek Mammillaria 
surculosa en Monadenium guentheri.
No.2, februari.
Graptopetalum bellum is op de titelpagina van 
deze aflevering afgebeeld.
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Weer een nieuw taxon: Discocactus hartmannii 
ssp. setosiflorus, beschreven door het duo Braun & 
Esteves Pereira.
Hoffmann wijdt een artikel aan het gebruik van 
Aloe in de geneeskunde. Grootens bezocht Joshua 
Tree National Monument in het zuidwesten van de 
USA en bericht over zijn belevenissen. Strecker 
was ook op reis, getuige zijn verslag van het 
bezoek aan een groeiplaats van Uebelmannia 
pectinifera var. crebispina [HU 642], Roemer 
beschrijft hoe hij, op reis in Baja, over Wilcoxia 
striata struikelde. Meininger beschrijft de cultivar 
‘Albispina’ van Rebutia vallegrandensis.
In de cactuscartotheek Blossfeldia minima, Mam
millaria pectinifera, Notocactus campestrensis en 
Echeveria chihuahuaensis.
No.3, maart.
Mammillaria (laui fa.) dasyacantha staat op de 
kaft van dit nummer afgebeeld. Het geslacht 
Mammillaria komt in dit nummer toch aan haar 
trekken: Stanik schrijft over M. moelleriana en 
Buathier over M. hernandezii. Roemer houdt zich 
bezig met Echinocactus grandis op het Isla San 
Esteban. Mauseth wijdt een artikel aan de evolutie 
van het cactuslichaam.
Kuemmler was op de groeiplaats van Coryphantha 
tripugionacanthaen verhaalt over zijn bevindin
gen. Het echtpaar Richter was op Madeira en trof 
daar succulenten aan, een reisverslag.
In de cactuscartotheek deze maand Opuntia ro
busta en Selenicereus testudo.
No.4, april.
Een natuuropname van Opuntia basilaris siert de 
voorplaat van deze aflevering. Wittau & Winkler 
bespreken Lobivia haematantha var. rebutioides. 
Brehme bezocht Mallorca en doet verslag van zijn 
bezoek aan de botanische tuin aldaar.
Fuersch behandelt de Opuntia’s van de Mohave- 
woestijn. Braun wijdt een bijdrage aan Echinopsis- 
hybriden.
Peukert & Frischholz presenteren een wetenschap
pelijk artikel over de aanpassingen, die het moge
lijk maken, dat de jonge dorens van Stenocereus 
griseus water en voedingsstoffen opnemen. 
In de cactuscartotheek Echinocereus metornii, 
Pyrrhocactus curvispinus, Thelocephala napina en 
Agave chrysoglossa.
No.5, mei.
Op de omslag van dit nummer staat Mammillaria 
herrerae afgebeeld. Hofmann houdt zich bezig met 
Turbinicarpus krainzianus var. minimus.
Stanik & Lux bevinden zich op hun Mexicoreis 
tussen Cadereyta en Zimapan en doen verslag van 
hun belevenissen. Lausser beschrijft de hoogvlakte 
van Vista Hermosa, een cactusgebied op de grens

van Hidalgo en Queretaro.
Peukert en Frischholz vervolgen hun artikel uit het 
aprilnummer. Herbel geeft verzorgingstips voor de 
maand mei.
Grootens is nog steeds op reis; deze keer in het 
Organ Pipe Cactus National Monument.
In de cactuscartotheek Coryphantha werdermannii, 
Pilosocereus luetzelburgii, Rebutia robustispina en 
Aeonium decorum.
No.6, juni.
Lophophora williamsii staat in kleur op de voor
plaat van dit nummer afgebeeld, terwijl Koepcke 
een artikel aan deze soort wijdt.
Braun & Esteves Pereira brengen de nieuwbe- 
schrijving van Pilosocereus densivillosus. Herbel 
geeft verzorgingstips voor de maand juni. Weis- 
brod levert een korte bijdrage over Sansevieria 
suffruticosa. Floribunda bahiensis, een recente 
ontdekking uit Brazilië, wordt voorgesteld door 
Hofacker.
Van Heek en Strecker berichten over hun bezoek 
aan de groeiplaats van Uebelmannia pectinifera 
var. pectinifera.
Aztekium hintonii, Escobaria guadalupensis, 
Tephrocactus weberi en Lapidaria margaretae 
worden deze maand in de cactuscartotheek gele
verd.
No.7, juli.
Een grote groep Copiapoa dealbata is op de 
voorzijde van deze aflevering afgebeeld. Het duo 
Wittau & Winkler houdt zich dit keer bezig met 
Lobivia haematanthavar. densi spina. Schätzle is 
toe aan deel 2 van zijn verhandeling over de 
Astrophyten van het Jaumavedal. Van Heek & 
Strecker behandelen deze keer Uebelmannia 
pectinifera var. multicostata. Herbel geeft verzor
gingstips over de maand juli. Hoe Copiapoa’s en 
Neoporteria’s zich beschermen tegen diervraat 
wordt uit de doeken gedaan door Kraus. Berk 
schrijft over cactussen op postzegels. Over de 
classificatie van cactussen handelt een bijdrage 
van Nyffeler & Eggli. Heine bericht over een 
geelbloeiende Lithops marmorata
Herbel vertelt hoe men cactussen door stek kan 
vermeerderen.
In de cactuscartotheek deze maand Turbinicarpus 
schmiedickeanus var. dickisoniae en Huernia 
pillansii.
No.8, augustus.
Uebelmannia flavispina is deze maand op de 
omslag afgebeeld, terwijl Van Heek & Strecker 
een artikel aan deze plant wijden.
M. en K. Seeboeck trokken door de cactusgebie- 
den van Ecuador, een reisverslag.
Braun & Esteves Pereira brengen al weer een



nieuwe plant: Echinopsis calochlora ssp. glaetz- 
leana.
Herbel brengt verzorgingstips voor de maand 
augustus. Kraus behandelt de ecologische aspecten 
van de groeiplaats van Opuntia ignescens in Chili. 
Unger denkt een nieuwe Escobaria gevonden te 
hebben in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua en 
geeft foto’s en een beschrijving. Grootens is 
intussen op bezoek in het Saguaro National Monu
ment.
Neoporteria laniceps en Echeveria harmsii worden 
deze maand in de cactuscartotheek geleverd.
No.9, september.
Deze maand wordt de omslag gesierd met een 
bloeiend exemplaar van Selenicereus anthonianus. 
Antesberger houdt zich bezig met de vraag of de 
cultuur van Melocactussen beter in aarden potten 
dan in kunststofpotten verloopt. Kraus was op het 
Chileense eiland Pan de Azucar [dat zoveel als 
suikerbrood betekent] en bericht over de invloed 
van de overvloedig aanwezige guano [= mest van 
zeevogels] op de daar aanwezige cactussen. Over 
Lobivia thionantha (voor sommigen beter bekend 
als Acanthocalycium thionanthum] en haar varie
teiten handelt een bijdrage van Scholz. Het echt
paar Hoock bezocht Charles Glass in Mexico en 
bericht over het zgn. CANTE-Projekt. Wittau & 
Winkler wijden een korte bijdrage aan Lobivia 
ferox. Herbel geeft cultuurtips voor de maand 
september. Lange geeft een aanvulling op een 
eerdere bijdrage over ‘Echinocereus spinibarbis’. 
Bosack schrijft over Epiphyllum-hybriden op 
postzegels. Hönig schrijft een ‘in memoriam 
Clarence Kl. Horich’. Pinther publiceert een 
artikel over Echeveria dactylifera.
In de cartotheek: Notocactus mammulosus, Opun
tia inamoena, Pyrrhocactus paucicostatus en 
Agave sobria.
No.10, oktober.
Caralluma penicillata siert de voorplaat van dit 
nummer.
Hillmann bericht over zijn ervaringen op de 
groeiplaats van Weingartia pygmaea. Hetzelfde 
doet Wohlschlager met betrekking tot de Paila- 
vlakte in Coahuila. Over nuttige Agaven handelt 
een opstel van Hoffmann. Herbel geeft verzor
gingstips voor de maand oktober. Barthlott & 
Supthut gedenken dc onlangs overleden Marcel 
Kroenlein, de voormalige direkteur van de Jardin 
Exotique in Monaco. Ettelt behandelt Neolloydia 
schmiedickeana var. schwarzii [voor velen beter

bekend onder de naam Turbinicarpus polaskii], 
Herbel schrijft een bijdrage over de ventilatie in 
de cactuskas. Kraus was in Chili en geeft een 
ecologische typering van de groeiplaatsen van 
Maihuenia poeppigii. Pelecyphora [Encephalocar- 
pus] strobiliformis wordt besproken en afgebeeld 
door Schneider. Wittau & Winkler behandelen 
Lobivia jajoiana var. nigrostoma.
Deze maand in de cactuscartotheek Coryphantha 
compacta, Geohintonia mexicana, Notocactus 
concinnus en Sedum palmeri.
No.11, november.
Thelocactus bicolor is op de titelpagina van dit 
nummer afgebeeld. Kleiner wijdt een bijdrage aan 
deze soort en zijn variëteiten. Kattermann geeft 
een samenvatting van zijn revisie van het geslacht 
Eriosyce [inclusief Pyrrhocactus, Islaya, Neoporte
ria en Horridocactus].
Grabherr toont in woord en beeld een Melocactus 
azureus met twee cephalia. Herbel geeft cultuur- 
tips voor de maand november. Van Heek & 
Strecker zijn toe aan deel 6 van hun overzicht van 
de groeiplaatsen van Uebelmannia; deze keer U. 
buiningii. Seifert beschrijft zijn observaties aan 
cacteeën van de Grand Canyon. Over de betekenis 
van kustnevels voor de Chileense cactuspopulaties 
handelt een artikel van Kraus.
In de cartotheek deze maand: Coryphantha echi
nus en Sulcorebutia tiraquensis.
No. 12, december.
Echinocactus platyacanthus siert de frontpagina 
van dit nummer. Meininger bespreekt Parodia 
subterranea. Mansfeld wijdt een korte bijdrage aan 
Hamatocactus setispinus. Bosack schenkt aandacht 
aan cactusmotieven op postzegels. In een uitge
breid en met vele foto’s gedocumenteerd artikel 
bespreekt Frank de verwantschapsgroep rond 
Echinocereus metornii. Het geslacht Brachystelma 
vormt het onderwerp van een bijdrage door Polz. 
Kleszewski was in Mexico op zoek naar Astrophy- 
tum asterias en verhaalt van zijn bevindingen. 
Buathier zaaide Mammillaria theresae en brengt 
verslag uit van haar ervaringen. Herbel geeft 
verzorgingstips voor de maand december.
Deze maand in de cactuscartotheek Pediocactus 
simpsonii, Heliocereus aurantiacus, Sulcorebutia 
augustinii en Brachystelma barberae (met dezelfde 
foto, die elders in dit nummer als illustratie bij het 
artikel van Polz staat afgedrukt).

A.B. Pullen.
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Azië is niet het eerste continent wat te binnen schiet als we 
het over succulenten hebben. Afgezien van enkele verdwaalde 
importen groeien er geen cactussen. Er zijn in China grote 
gebieden, die een woestijnkarakter hebben. We vinden echter 
niet, zoals de euphorbia’s in Afrika, planten die naar verge
lijkbare vormen als de cactussen geëvolueerd zijn. Kennelijk 
zijn sommige gebieden te droog, andere gebieden veel te 
vochtig voor een dergelijke ontwikkeling. We vinden wel een 
grote verscheidenheid aan vetplanten. Enkele groepen komen 
in dit nummer aan de orde. Het is verheugend te constateren 
dat er ook weer enkele buitenlandse bijdragen zijn, vooral als 
die van mensen zijn, die de planten niet alleen uit de boeken 
kennen. Crassulaceëen zijn sterk vertegenwoordigd en vooral 
in de meer bergachtige streken vinden we planten als Sedum, 
Orostachys, Sempervivum, Rhodiola en Rosularia. In de meer 
vochtige gebieden moeten we meer denken aan planten die op 
of bij bomen groeien zoals de myrmocofyten en de hoya’s. 
Ook vinden we in India en het Arabisch schiereiland vetplan
ten die de indruk maken uit Afrika te zijn overgewaaid (het 
zaad dan). Hierbij denk ik aan Aloë, Stapelia en Euphorbia en 
ik maak me sterk dat er ook verschillende crassula’s te vinden 
zijn. Tenslotte krijgen we misschien te horen, waarom taxono- 
men, al naar het uitkomt lijkt het, van een bepaald overeen
komst tussen twee planten zeggen, dat het om convergentie 
gaat of als dat beter past dat de overeenkomst op verwant
schap duidt.
In ieder geval wordt vast duidelijk wat het belang van de 
systematiek is voor de evolutie en een beter begrijpen van de 
verwantschap tussen de planten.

Ben Zonneveld
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

In het duitstalige tijdschrift Kakteen und 
andere Sukkulenten [46 - 6, juni 1995] 
brengt Michael Lange een revisie van 
Wilcoxia, vroeger een zelfstandig geslacht, 
tegenwoordig een sectie van het geslacht 
Echinocereus.
In hetzelfde periodiek [46 - 7, juli 1995] 
treft men een taxonomische bewerking van 
het geslacht Monanthes (Crassulaceae) aan, 
van de hand van Reto Nyffeler. Ook 
tijdens het IOS-congres in Wageningen, 
vorig jaar, was dit verhaal al te beluisteren. 
In het Tsjechische Kaktusy [XXXI - 2, 
1995] hebben Knize & Riha een nieuwe 
geslachtsnaam voorgesteld: Cintia, met als 
nieuwe soort Cintia knizei Riha.
[Het komt nog net niet zover dat Knize 
medeauteur wordt van een naar hem 
vernoemde plant; de ijdeltuiterij ligt er wel 
duimendik bovenop!]
Knize schijnt deze soort in 1969 gevonden 
te hebben in de Boliviaanse provincie Nor 
Cinti, op een hoogte van 4000 m. De 
positie van dit ‘nieuwe’ geslacht is ondui
delijk. Enerzijds wordt de morfologische 
gelijkenis met Copiapoa laui benadrukt, 
anderzijds wordt opgemerkt, dat de positie 
van dit genus ten opzichte van Neowerder- 
mannia, Weingartia, Parodia en Copiapoa 
verdere studie vereist. Was daarvoor tussen 
1969 en nu geen tijd? En wat is de positie 
van deze ‘soort’ ten opzichte van de revisie 
van Eriocyse door Kattermann?
In hetzelfde nummer een artikel over de 
hybriden in Astrophytum. De foto’s tonen 
nogal wat rariteiten, onder andere een bak 
met drie-ribbige myriostigma’s. Meer 
curieus dan mooi, naar mijn smaak.
Het franstalige blad Succulentes [18-2, 
1995] bevat een interessant artikel over de 
flora van de kustnevelgebieden van noor

delijk Chili, van de hand van Ph. Woltz en 
R. Gajardo.
Uit Piante Grasse [XV - 1, 1995], het 
Italiaanse vetplantentijdschrift, licht ik een 
drietal lezenswaardige stukken: De variatie 
en vormenrijkdom van Mammillaria 
huitzilopochtlii wordt grondig behandeld 
door Chalet, Cattabriga levert een bijdrage 
over Camegiea gigantea en Otero & 
Hernandez behandelen de plantenrijkdom 
van de Sierra Mixteca.
The Journal of the Mammillaria Society 
[35 - 1, febr.1995] biedt onder andere een 
aardig verhaal over een M. compressa- 
cristaat, die naar dwerggroei muteerde, 
door M. Leach & L. Jeffries.
In The Cactus File [2 - 5, mei 1995] staat 
een artikel over de vraag of de namen 
Mamillopsis, Mammilloydia en Cochemiea 
bestaansrecht hebben als geslachtsnaam 
dan wel als naam voor een subgenus van 
Mammillaria. Kortom de kwestie van de 
‘splitters’ en de ‘lumpers’.
De conclusie van de auteur John Pilbeam is 
als volgt:
1. Als u een ‘lumper’ bent heet alles 
Mammillaria.
2. Als u een ‘splitter’ bent zijn er Mamil
lopsis, Mammilloydia en Cochemiea, 
uitzonderingen zijn niet toegestaan.
3. Als u twijfelt in dit soort kwesties, zou 
ik willen suggereren, dat u de naam voor 
het subgenus tussen haakjes achter de naam 
Mammillaria op uw etiketten schrijft. Door 
sommigen zal dit besluiteloosheid genoemd 
worden, anderen noemen dit diplomatie, 
maar U wordt er in ieder geval aan herin
nerd, dat taxonomie geen exacte weten
schap is.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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IN RUSLAND IN HET WILD
GROEIENDE CRASSULACEAE

Georg Wolsky

In het grote Rusland groeien vele 

vetplanten, die voor alle mogelijke 

kwalen dienst kunnen doen.

Doe er dus uw voordeel meel

Evenals in andere delen van Europa kun
nen we ook in Rusland geen cactussen 
vinden die in het wild groeien. Maar 
gelukkig groeien vele soorten van de grote 
en wereldwijd verspreide familie van de 
Crassulaceae op vele standplaatsen in het 
Europese en Aziatische deel van Rusland. 
Van de meer dan 1400 soorten groeien er 
in Rusland ongeveer 120, waarvan som
mige endemisch. De hier groeiende soorten 
horen tot 3 subfamilies: Sedoideae, Sem- 
pervivoideae en Crassuloideae. De voor
naamste geslachten zijn Sedum, Pseudose- 
dum, Rhodiola, Sempervivum, Umbilicus, 
Orostachys, Tillaea en Rosularia. Op 
ongeveer 30 km van St. Petersburg, aan de 
zandige noordkust van het Finse zeebek
ken, groeit Sedum acre. Ze is vooral te 
vinden onder de struiken aan de oever of 
samen met droogteminnende grassen in de 
duinen. De mensen die op het zandige 
strand zich in de zon laten bruinen liggen 
letterlijk bijna met hun neus in deze plan
ten. De grote kussens, die in het begin van

Sempervivum ruthenicum. 
Foto's Ben Zonneveld
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Sempervivum caucasicum

de zomer met gele bloemen overdekt zijn 
worden hier vaak in tuinen en op het 
kerkhof aangeplant. Verderop, ongeveer 
100 km noordelijk van St. Petersburg is het 
gebied van de zogenoemde Karelische 
landtong. Hier in het dennenbos op de 
rotsen bij de mooie meren vinden we vrij 
groeiende kussens van Sedum rupestre en 
de erop lijkende soort Sedum reflexum met 
de langwerpig ronde blaadjes en de vele 
gele bloemen. Niet zelden vinden we hier 
ook Sedum telephium en wel de variëteit 
purpurea, die bredere eivormige, grover 
getande en roodachtige bladeren heeft. 
Deze mooie Sedumsoort met purpere 
bloemen verlevendigt in de zomer het 
strakke stenige landschap. 100 km noorde
lijk van St.Petersburg op het schiereiland 
Kola in de buurt van de poolcirkel groeit 
de noordelijkste vertegenwoordiger van de 
Crassulaceae, Rhodiola rosea ssp. artica. 
De typesoort die als goudwortel in de 
volksmond bekend staat, groeit in Zuid- 
Siberië. Deze ondersoort heeft kraalvor- 
mige wortels, dakpansgewijs zittende, 
ronde tot eivormige bladeren en gele 
tweehuizige bloemen. We kunnen er van 
uit gaan, dat deze plant echt wel winter
hard is! We gaan nu 1000 km zuidelijk van 
St.Petersburg en wel vlakbij de grens van

het nu zelfstandige Oekraine. Hier groeit 
een soort die een volledige Russische 
soortsnaam draagt en hier endemisch is . 
Het gaat om Sempervivum ruthenicum. 
Ruthenia is de latijnse naam voor Rusland. 
Deze plant heeft donkergroene rozetten en 
groenig-gele bloemen. Hier vindt men ook 
Sedum borissovae met gele bloemen. Ze is 
genoemd naar de Russische botanica 
Antonina G. Borissova (1903-1970) die 
een grote monografie over de Crassulaceae 
geschreven heeft. In de Kaukasus vinden 
we vele soorten vetplanten. Hoewel 
Georgië en Armenië niet meer tot Rusland 
horen noemen we hier toch de planten, die 
er groeien, omdat ze in de Flora van de 
USSR beschreven zijn. De bekendste 
soorten die hier groeien zijn: Sedum acuti- 
folium, S. involucratum, S. tenellum, 
S. spurium en S. stevenianum met rode 
bloemen. S. sempervivoides is een tweeja
rige plant met een rozet als een sempervi
vum, karmijnrode bloemen en groeiend tot 
op een hoogte van 2000 m. Verder vinden 
we er Rosularia chrysantha en enige 
huisloken zoals Sempervivum borissovae en 
S. pumilum. Enige soorten hebben zelfs 
een ‘kaukasische’ soortsnaam: Sedum 
caucasicum, Sempervivum caucasicum, 
S. transcaucasicum en S. ossetiense.
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Orostachys macrophyllus

Sempervivum transcaucasicum onder
scheidt zich van de andere drie hier ge
noemde soorten door zijn gele bloemen. 
In het zuidelijke Oeralgebergte aan de 
grens met Azië vinden we minstens drie 
soorten vetplanten. Rhodiola irmelika, die 
nu als een geografische vorm van R. rosea 
wordt beschouwd, Orostachys thyrsiflorus 
en O. roseus. O. roseus groeit bij de stad 
Orsk in een zoutwoestijn en heeft driekan
tige, spitse bladeren en bleekrose bloemen. 
Orostachys wordt door sommigen tot de 
Sedums gerekend. In gedachte zetten we 
nu onze reis voort in zuidoostelijke rich
ting en wel 5000-6000 km ofwel 5 dagen 
met de transsiberische Magistrale. We zijn 
nu in het Aziatische deel van het land, in 
Zuid-Siberië met een uitgesproken landkli
maat en met de 2000-3000 m hoge bergen 
van de Pamir, Tjan-Schan, Altai en Sajini 
gebergten. Als eerste komen we daar 
Sedum cyaneum tegen met kruipende 
stengels en rose-lila bloemen. Verder 
vinden we er S. album met witte maar 
soms ook rose bloemen, meestal kaal, maar 
soms ook behaard. Sedum maximum heeft 
knolvormig verdikte wortels en groenige 
tot bleekrose bloemen. Zoals zoveel Oost- 
Siberische soorten wordt de daar voorko
mende Jovibarba sobolifera als medicijn in

de volksgeneeskunst gebruikt en wel voor 
de behandeling van reumatiek en hartkwa
len. Dit is niet verwonderlijk, want som
mige Crassulaceae bevatten alkaloiden. 
Zeer bekend is ook Sedum maximowiczii 
Regel, die als een robuuste vorm van S. 
aizoon wordt beschouwd en tegenwoordig 
wel als snijbloem wordt gekweekt. De 
soort is genoemd naar de russische botani
cus C.J.Macimowicz (1827-1891), die zeer 
veel onderzoek aan deze plantenfamilie 
heeft gedaan. De auteur van deze beschrij
ving Eduard A Regel (1815-1892), de 
belangrijkste Russische botanicus van 
Duitse afkomst, was sinds 1855 jarenlang 
de directeur van de keizerlijke botanische 
tuin van St. Petersburg. Hij was een harts
tochtelijk onderzoeker en de schrijver van 
vele artikelen en boeken en redacteur van 
het eerste russische tijdschrift voor planten
liefhebbers.
In het beschermde Baikal natuurgebied aan 
de oostelijke kust van dit grootste zoetwa- 
termeer ter wereld vinden we in dennen
bossen S. telephium, die daar door de 
bewoners hazekruid wordt genoemd. Op 
stenige hellingen en aan de rand van het 
bos vinden we Sedum aizoon, dat ook vaak 
als geneesmiddel wordt gebruikt. De aan 
de rotsige oever en op de bergtoendra
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groeiende Rhodiola rosea wordt wereld
wijd niet alleen in de homeopathie maar 
ook in de reguliere geneeskunde gebruikt. 
Alcoholische extracten van de wortels 
worden in russische apotheken als opwek
kend drankje verkocht naast extracten van 
bijvoorbeeld Ginseng, Leusea en Eleutero- 
coccus. Zeer bekend en erg geschikt voor 
de rotstuin zijn de soorten van het geslacht 
Orostachys. De meest voorkomende soor
ten O. spinosus en O. malacophyllus, 
bekend als ‘bergaren’, worden door de 
bevolking als groente gegeten. O. spinosus 
komt niet alleen voor in Oost Siberië maar 
ook in het Altai gebergte en in het Pamir 
gebergte tot een hoogte van 4000 m. Ze 
heeft kussenvormende rozetten die, wan
neer ze bloeien, tot een aar verlengen en 
dan gele bloemen dragen. De tweede soort 
O. malacophyllus heeft langwerpig-eivor- 
mige bladeren aan de alleenstaande of 
rozetvormende planten en witte bloemen. 
De beide soorten zijn zeer karakteristiek 
voor de flora van Zuid-Oost Siberië.
Opvallend zijn ook de beide andere succu
lenten. Rhodiola algida var altaica komt in 
Oost-Pamir en in het Altai gebergte voor 
en heeft vlezige wortelstokken en tweehui- 
zige bloemen. R. recticaulis heeft lange, 
elliptische, grof getande bladeren en twee-

huizige, gele bloemen. Ook de naar de 
Russische botanicus genoemde R. kirilowii 
groeit hier op de stenige bodem van oost 
Siberië en ook in een gedeelte van middel 
Azië. Tenslotte bezoeken we nog het verre 
oosten op een afstand van bijna 6000 km 
en wel het schiereiland Kamschatca en het 
eiland Sachalin, waar de schrijver zelf nog 
nooit geweest is. Hier in het gebied van de 
Ussuri rivier groeit R. komarowii. De soort 
werd door A. Borrissova genoemd naar de 
belangrijkste Russische botanicus, Wladi- 
mir L.Komarov (1869-1945) de eerst 
uitgever van de Flora van de USSR en 
president van de Russische academie van 
wetenschappen. Op het schiereiland Kam- 
schatka groeit ook Sedum cyaneum met 
rose-lila bloemen en S. kamschaticum met 
oranje-gele bloemen. Ook S. verticillatum 
met 30-60 cm hoge vertakte spruiten en 
lange, lancetvormige, langgesteelde blade
ren en bleekgroene bloemen groeit hier. 
Tenslotte helemaal in het oosten van 
Rusland vinden we op het eiland Sachalin 
Rhodiola sachalinensis. We hebben nu heel 
Rusland op zoek naar Crassulaceae doorge
reisd. Als een liefhebber van cactussen en 
als bioloog wil ik hier nog de planten 
noemen die weliswaar niet in Rusland 
voorkomen maar ter ere van russische

Sedum species
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onderzoekers zijn benoemd. Het zijn 
Sedum tatarinowii en S. przewalskii uit 
China, Rhodiola semenowii en R. litvinovii 
uit midden Azië en zelfs een Kalanchoe 
fedschenkoi van Madagascar. Zo hebben 
ook de russische onderzoekers een belang
rijke bijdrage geleverd in de bewerking 
van de familie van de Crassulaceae. 
Hopelijk is het voor de lezer interessant 
om te vermelden dat de meeste in Zuid- 
Oost-Siberië groeiende soorten vroeger en 
nog steeds letterlijk voor alle kwalen 
worden gebruikt. Verse delen of extracten 
worden gebruikt voor wonden, bloedingen, 
insectebeten, zwellingen, disenterie, hoge 
bloeddruk, tuberculose, reumatiek, aderver
kalking, jicht, scheurbuik, longontsteking, 
huidziekten, gewrichtspijnen, epilepsie, 
impotentie, nier- en darmziekten, steen
puisten, brandwonden, hartziekten en tegen 
verstopping dus kort gezegd als een univer
seel middel tegen alles! Het sap van Sem
pervivum globiferum (Jovibarba soboli- 
fera?) werd in Siberië tot het midden van 
deze eeuw gebruikt door boerendochters 
voor huidverzorging om het gezicht steeds 
fris en rozig te houden. Misschien hebben

we over enige jaren nieuwe cosmetica met 
het sap van Crassulaceae evenals het nu 
het geval is met Aloe vera (barbadensis).

Babuschkina str.96-55
193012 St. Petersburg Rusland

Vertaling Ben Zonneveld
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HEMELSLEUTELS
Sedum telephium

Een huwelijkscadeau dat zich ook in 

het Azië-nummer thuisvoelt.

Al vele keren had ik ze tijdens fietstochten 
in mijn woonomgeving in de wegbermen 
zien staan, de purperrode bloeiwijzen, 
tussen het omhooggeschoten gras. Natuur
lijk wist ik wel, dat het om een vertegen
woordiger van het succulente geslacht 
Sedum ging, zelfs de Nederlandse naam 
Hemelsleutel schoot mij moeiteloos te 
binnen. Toen mijn jongste zus, die theo
loge is, zou gaan trouwen met een vakge
noot en bij die gelegenheid planten voor 
haar tuin als cadeau vroeg, leek mij geen 
plant meer passend dan de Hemelsleutel. 
[In de tuinen van het Vaticaan zou deze 
plant ook niet misstaan, denk ik, maar 
ongetwijfeld hebben de Italianen zo hun 
eigen naam voor deze soort.] 
Zo was er een aanleiding om naar deze 
planten om te zien en ze te fotograferen en 
wanneer je eenmaal zover bent wil je er 
graag ook iets meer van weten.

Ton Pullen

Beschrijving
Hemelsleutel is een plant van 40 - 70 cm 
hoog met een opgaande groeiwijze. De 
stengels dragen bladeren met sterk varia
bele vorm en kleur, de bladvoet is afge
rond of hartvormig, het blad zelf is varia
bel in breedte, de kleur varieert van licht
groen tot grijsgroen, soms roodachtig 
aangelopen. De bladeren staan verspreid of 
in paren aan de stengel, soms in kransen 
van drie. De kleine bloemetjes staan in een 
schermvormige bloeiwijze. Ze zijn geel
groen, rose aangelopen tot paarsrood van 
kleur. Bovengronds sterft de plant in het 
najaar helemaal af. De dode stengels 
kunnen nog lang rechtop blijven staan. 
Vroeg in het voorjaar worden de talrijke 
‘neuzen’ weer bovengronds zichtbaar, 
waaruit de nieuwe stengels zullen groeien. 
(Iets dergelijks kunt U ook zien aan de 
bekende tuinplant Sedum spectabile en 
haar cultivars). De soort schijnt in ons land 
maar zelden rijpe vruchten te produceren.

Namen
Omdat Hemelsleutel een in Nederland 
voorkomende plant is leek het voor de 
hand te liggen om de Flora van Nederland 
van Heukels-van Oostrom ter hand te 
nemen om de plant daarin op te zoeken. 
Nu bezit ik toevallig enkele drukken van 
die Flora en het viel mij op, dat er telkens 
verschillende dingen over gezegd worden. 
In de 15e druk [1962], bewerkt door S.J. 
van Ooststroom, wordt op pagina 298 de 
Hemelsleutel, Sedum telephium L., bespro
ken. Aan de beschrijving wordt een inde
ling in drie ondersoorten toegevoegd: 
- ssp. fabaria ( Koch) Sch. et Kell.
- ssp. maximum ( L.) Rouy et Camus [syn:
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Sedum telephium ssp. purpureum, tussen ópschietende 
grassen in wegberm, augustus 1994.
Foto's van de schrijver

S. maximum Hoffm.]
- ssp. purpurascens (Koch) F.Areschoug 
[syn: S. purpurascens Koch;
S. purpureum Schuit.].
Het onderscheid tussen deze drie subspe- 
cies ligt vooral in de vorm en kleur van de 
bladeren (hartvormige of afgeronde blad- 
voet), de bladstand (verspreid of tegen
overstaand) en de bloemkleur (paarsrood of 
bleek groengeel).
In de 20e druk van dezelfde Flora [1983], 
bewerkt door R. van der Meijden, 
zijn er nog maar twee ondersoorten over: 
- S. telephium ssp. maximum ( L.) Krocker, 
de Bleke Hemelsleutel
- S. telephium ssp. telephium [? incl. ssp. 
fabaria Kirschl], de Gewone Hemelsleutel. 
Als opmerking lezen we: “Of in Neder
land een 3e taxon [ssp. fabaria Kirschl.] 
voorkomt, moet nog worden onderzocht.”

De soorten zijn nu ook van een Neder
landse naam voorzien!
In de 21e druk [1990], ook door van der 
Meijden bewerkt, wordt slechts Sedum 
telephium L, ten tonele gevoerd. Verder 
wordt opgemerkt: ‘ ‘Zeer variabel in 
bloemkleur, bladvorm en bladstand. Voor 
Nederland zijn 3 ondersoorten vermeld: 
ssp. telephium, ssp. maximum (L.) Krocker 
en ssp. fabaria Kirschl.
Gebleken is, dat het niet goed mogelijk is 
om de hier voorkomende planten bevredi
gend over ondersoorten te verdelen.” 
Blijkbaar is door de tijd heen de zekerheid 
met betrekking tot het benoemen van 
ondersoorten voor de bewerkers van de 
Flora van Heukels-van Oostrom sterk 
verminderd. Men houdt een flinke slag om 
de arm!
Toevallig wierp ik, toen ik toch op zoek 
was, nog een blik in Heukels’ Beknopte 
school- en excursieflora voor Nederland, 
12e druk [1968], bewerkt door S.J. van 
Ooststroom. Deze Flora is een ‘aftreksel’ 
van de eerder genoemde Flora, in dezelfde 
stijl en typografie uitgevoerd.
Ook hier weer een opdeling van S. telep
hium in drie subspecies, maar de aardig
heid is, dat ze hier alle drie van een Neder
landse naam voorzien zijn.
Ssp. fabaria (Koch) Kirschl. heet hier 
Maashemelsleutel, terwijl voor de beide 
andere subspecies de boven reeds ge
noemde namen Bleke Hemelsleutel (voor 
ssp. maximum) en Gewone Hemelsleutel 
(voor ssp. telephium) gehanteerd worden. 
De vanwege het gebruik op scholen bij de 
meeste mensen bekende Geïllustreerde 
Flora van Nederland, door Heimans, 
Heinsius en Thijsse, 21e druk [1965] 
brengt het nog anders: Sedum telephium 
wordt hier onderverdeeld in 3 ondersoor
ten, die, volgens de auteurs, ‘niet altijd 
gemakkelijk te onderscheiden zijn’;
- ssp. purpureum Sch.et K. [syn: S. purpu-
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reum Schuit.; S. purpurascens Koch.] 
- ssp. Telephium (met een hoofdletter!) 
[syn: S. maximum Hoffm.J
- ssp. Fabaria Sch.et K. (ook met hoofdlet
ter!) [syn: S. Fabaria Koch.]
Tenslotte toch ook maar een blik geworpen 
in het Handboek of Succulent Plants, door 
H. Jacobsen [1959], deel 2. Op pagina 802 
is een korte beschrijving te vinden van S. 
telephium, met een aantal variëteiten. 
Opmerkelijk is, dat de taxa beneden de 
rang van soort hier geen ondersoorten maar 
variëteiten zijn. Behalve de voor Nederland 
beschreven taxa noemt hij nog enkele 
andere variëteiten en vormen, hetgeen voor 
een soort met een groot verspreidingsge
bied niet ongewoon is.
Vermeld moet hier nog worden, dat hij 
voor S. telephium var. fabaria (Koch) Sch. 
et K. als vindplaats de bergen van centraal- 
Europa opgeeft!
Opvallend is nog, dat in de diverse boeken 
de auteursgegevens achter de benamingen 
met grote slordigheid gehanteerd worden.

Verspreiding
Sedum telephium komt voor in de koele en 
gematigde streken van Europa en Azië.
Voor gegevens over het voorkomen van de 
soort en de ondersoorten in ons land heb ik

de Atlas van de Nederlandse Flora geraad
pleegd. Dit werk is tussen 1980 en 1990 in 
3 delen verschenen en behandelt de ver
spreiding van de Nederlandse planten. Zo 
wordt van elke soort een verspreidings- 
kaartje gepubliceerd en houdt men zich 
bezig net de vraag of bepaalde soorten 
vooruit of achteruit zijn gegaan.
Deel 1 [1980], onder redactie van J. Men- 
nema c.s., behandelt de uitgestorven en 
zeer zeldzame planten. In dit deel treffen 
we S. telephium ssp. fabaria (Koch) 
Kirschl. aan. Slecht één vondst (bij Grave) 
wordt van deze subspecies vermeld. In de 
begeleidende tekst wordt gezegd: “Alle 
geraadpleegde flora’s gebruiken andere 
kenmerken ter onderscheiding van de 
ondersoorten van 5. telephium, terwijl 
Fröderström (1930) in zijn monografie van 
het geslacht Sedum aan het taxon fabaria 
slechts de status van variëteit toekent. 
Gezien het Nederlandse materiaal van S. 
telephium [dat van ssp. maximum (L.) 
Krocker uitgezonderd] en de verdeling van 
bepaalde kenmerken daarover, lijkt het 
noodzakelijk om aan deze complexe soort 
eerst een uitvoerig kenmerkenonderzoek te 
doen, alvorens te besluiten welke onder
soorten van S. telephium er naast subsp. 
maximum in ons land voorkomen.”

Sedum telephium ssp. maxi
mum, op de Floriade in 
Zoetermeer, augustus 1992.
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In alledaagse gewone-mensentaal komt het 
er dus op neer, dat de bleek geelgroen 
bloeiende Bleke Hemelsleutel (ssp. maxi
mum) een goed te onderscheiden onder
soort is, maar dat alle paarsrood bloeiende 
exemplaren niet met zekerheid in enige 
ondersoort onder te brengen zijn voordat 
een gedegen nader onderzoek heeft plaats
gehad.
Deel 2 [1985], ook onder redactie van J. 
Mennema c.s., behandelt de zeldzame en 
vrij zeldzame planten. In dit deel treffen 
we de Bleke Hemelsleutel [S. telephium 
ssp. maximum (L.) Krocker] aan. Het 
kaartje geeft een verspreiding te zien, die 
vooral het rivierenlandschap in het oosten 
van Nederland volgt. In de bijbehorende 
tekst is nog te lezen, dat de plant ook veel 
voorkomt langs spoorlijnen. Verder in de 
duinen, bij Bergen en Zandvoort, vermoe
delijk uit tuinen ontsnapt en verwilderd. Er 
wordt verder nog opgemerkt, dat van vele 
herbariumexemplaren niet meer te achter
halen valt tot welke subspecies zij behoren. 
De plant is sowieso moeilijk te drogen en 
te herbariseren.
Deel 3 [1989], door R. van der Meijden 
c.s., behandelt de minder zeldzame en 
algemene soorten. In dit deel komt S. 
telephium ssp. telephium aan de beurt. Het 
verspreidingskaartje maakt duidelijk, dat 
dit de subspecies met de grootste versprei
ding in Nederland is. Het verspreidingspa- 
troon volgt globaal de zandgronden in ons 
land: de diluviale zandgronden in zuid- en 
oostnederland en de duinen, vooral die in 
Noord- en Zuidholland. De soort is zeld
zaam of afwezig op de wadden-eilanden.

Oecologie
De oecologie van Sedum telephium leren 
we het beste kennen uit de Nederlandse 
oecologische Flora, deel 1 [1985], tekst 
E.J. Weeda. In dit werk gaat het over S. 
telephium, van de ondersoorten wordt

alleen over de subspecies maximum gerept, 
als een forse, bleekbloemige vorm (!). 
De verschillen tussen de vormen zijn niet 
scherp. Op één vindplaats is het uiterlijk 
gewoonlijk wel éénvormig en sterk afwij
kend van dat op een andere plek. Dit 
schijnt veroorzaakt te worden doordat de 
planten op één plaats gewoonlijk ‘stekken’ 
van één exemplaar zijn, ontstaan uit sten
gel- en wortelfragmenten. Hemelsleutel is 
vooral te vinden in weinig bemeste weg
bermen, langs slootkanten en spoordijken, 
soms ook in rivierdalen en in de duinen. In 
mijn woonomgeving komt de soort vrij 
algemeen voor in grazige wegbermen, 
soms onder licht geboomte. De plant op de 
foto staat in de berm van de provinciale 
weg Lichtmis - Dedemsvaart, tussen het 
gras en onder jonge eikjes. Zulke wegber
men worden meestal tweemaal per jaar 
gemaaid. Na de eerste maaibeurt lopen de 
planten weer uit vanuit de wortels en 
afgebroken stengelstukken, waarna de 
planten in juli/ augustus bloeien.
Soms treft men exemplaren aan die vol 
rupsen zitten, in een min of meer dicht 
spinsel, zoals dat vaak op Kardinaalsmut- 
sen te zien is. Sommige planten worden 
bijna helemaal kaalgevreten. Deze rupsen 
zijn de larven van de Hemelsleutel-Stippel- 
mot. Een afbeelding van dit vlindertje is in 
bovengenoemd werk te vinden.

Cultuur
Sedum telephium is een gemakkelijke 
tuinplant, althans wanneer U op zandgrond 
tuiniert. Hoe de plant zich houdt op klei 
kan ik U niet vertellen. Ook in de tuin 
moet U bedacht zijn op het optreden van 
rupsen. Meestal zijn die niet moeilijk te 
verwijderen, mits U er op tijd bij bent. Zo 
niet, dan kan het gebeuren, dat Uw plant 
met huid en haar is opgegeten.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen.



ROSULARIA
Ben J.M.Zonneveld

Rosularia’s zijn een groep van vet

planten die een beetje tussen de wal 

en het schip vallen. Vetplanten 

liefhebbers beschouwen ze als 

alpenplanten, die niet in een kas 

thuis horen. Alpenplantenliefheb

bers beschouwen ze als niet goed 

winterhard en dus geen goede rots

planten. Het zijn eigenlijk planten 

voor de koude kas.

Beschrijving
Rosularia is het nauwst verwant met 
Sedum , maar verschilt ervan in de vol
gende eigenschappen. De bladeren zijn 
vlak, niet rolrond en meestal in een rozet. 
De kleine rozetjes kunnen behaard of 
onbehaard zijn en vormen vaak uitlopers. 
De bloemen zijn meestal urnvormig, met 
gedeeltelijk vergroeide petalen, 1/2 tot 1 
cm diameter met 5(6-8) kroonblaadjes. De 
bloemkleur kan variëren van wit via geel 
naar rose al of niet gestreept. De bloemen 
verschijnen meestal aan een korte zijtak, 
zelden in het centrum. Een kenmerk is dat 
de deelvruchtjes, ook als ze gerijpt zijn, 
niet spreiden maar rechtop blijven staan. 
De zaden zijn klein en in de lengte ge
streept zoals bij vele planten van de Sedum 
familie.

Indeling in groepen
Zoals overal verschilt men hier nogal van 
mening. Hier wordt in principe de indeling 
van Eggli (1988) aangehouden. Hij ver
deelt de Rosularia’s in ruimere zin, in vier 
groepen: 1. de sectie Chrysantha met vier

Rosularia chrysantha.
Foto's van de schrijver
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Rosularia sempervivum 
ssp. glaucophylla

soorten van Turkije, 2. de sectie Rosularia 
met de tien andere ‘echte’ Rosularia ’s. 3. 
Verder deelt hij zeven soorten oa Semper
vivella sedoides en Sedum hirsutum in bij 
de sectie Sempervivella. 4. Sempervivella 
acuminata daarentegen komt met drie 
andere soorten in de sectie Ornithogalopis 
terecht. Dus in totaal hebben we 4 secties 
met 25 soorten.

Verspreiding
Rosularia ’s in engere zin zijn planten van 
het Midden-Oosten dat wil zeggen Turkije, 
Afghanistan, Irak, Iran, Libanon en Israël, 
maar ook vinden we ze op Kreta. Planten 
van de sectie Sempervivella vinden we 
echter meer in Noord-India (Kashmir) en 
Nepal en tegelijkertijd, als we tenminste 
Eggli blijven volgen, in Zuid-Frankrijk, 
Portugal en Spanje. Ze worden in het 
algemeen in het gebergte gevonden tot 
3500 m. Het zijn dus planten, die meestal 
wel kou kunnen verdragen, maar niet zo 
gesteld zijn op onze nattigheid.

Cultuur
De beste methode om ze te houden lijkt 
‘s zomers buiten, maar in de winter (no
vember tot maart) koud en droog bijvoor
beeld onder het balkon. Als het echter ook

overdag vriest verdient een vorstvrije 
plaats of goed afdekken de voorkeur. Ze 
groeien in de natuur vooral op kalkrijke 
plaatsen, maar in de cultuur voldoet elke 
goed doorlatende grond. Voor degenen, die 
ze vrij wil uitplanten heb ik goed ervaring 
met Rosularia chrysantha en R. (Sempervi
vella) sedoides, maar mogelijk zijn ook 
andere soorten hiervoor geschikt.

Beschrijving van enkele soorten 
Rosularia chrysantha (sectie 1) 
Deze soort van Zuidwest-Turkije zien we 
het meest in de tuincentra te koop aange
boden. Het is een behaarde plant met 
kleine rozetjes en bleekgele bloemen in 
toefjes van 5-25 bloemen. Hij bloeit eind- 
standig dus het rozetje sterft af na de bloei. 
Vaak zien we deze plant ook onder de 
naam R. pallida (oa in het boek van 
Kohlein 1987) of zelfs R. aizoon staan. Het 
is de soort die het meest geschikt is voor 
de rotstuin. In de natuur komt hij vooral in 
spleten in kalkrotsen voor. Verwante 
soorten van dezelfde sectie zijn R. serpen- 
tinica, R. rechingeri en R. aizoon, die alle 
drie zijstandige bloemtakken hebben.
Rosularia rechingeri (sectie 1)
Dit is de juiste naam voor de plant, die we 
meestal tegen komen als R. turkestanica
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Rosularia alpestris

hort en overigens niet daarvandaan maar 
van Koerdistan (Irak) komt!
Rosularia sempervivum ssp. glaucophylla 
(sectie 2)
Onder de naam R. sempervivum heeft Eggli 
vele soorten samengevoegd en als gevolg 
daarvan is het een zeer variabele soort 
geworden. Hij komt dan ook over een 
groot gebied voor: Oost-Turkije, Armenie, 
Noord-Iran en Nagorno-Karabach, nu 
helaas om andere redenen bekend.
Het is een meestal behaarde soort. De 
bovenvermelde ssp. glaucophylla is echter 
onbehaard met grijze bladeren. Meestal 
vinden we hem onder de naam R. spatulata

hort. Het is een soort die het relatief goed 
doet in de tuin en in juni met lichtroze 
bloemen bloeit. De nu onder R. sempervi
vum vallende soorten zijn R. sempervivum, 
R. libanotica, R. radiciflora, R. pestalozzae 
en R. persico. Eggli komt tot deze samen
voeging, omdat er ook populaties gevon
den worden met verschillende combinaties 
van eigenschappen van deze ‘soorten’. De 
vraag is echter of we hier te maken hebben 
met variatie binnen een soort of dat er 
sprake is van kruising tussen soorten. 
Onderzoek van de fertiliteit in deze popu
laties zou hier uitkomst kunnen geven. In 
ieder geval doet hij de variatie weer recht

Bloemen van Rosularia 
alpestris
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Rosularia sedoides

door 5 ondersoorten (ssp.) te onderschei
den. Onder de naam R.x reginae beschrijft 
hij een hybride met R. globulariifolia. 
Deze heeft de grijze bladkleur van ssp. 
glaucophylla en de bladvorm van R. 
globulariifolia. Hoewel in principe de 
grijze bladkleur niet overheerst is dit toch 
mogelijk, omdat ssp. glaucophylla tetra- 
ploid is.
Rosularia alpestris (sectie 3)
De bloemen van deze soort, waarvan we in 
de foto op pag. 207 exemplaren zien van 
Suruh Pas, Zojila en Kashmir, lijken op het 
eerste gezicht erg veel op die van R.

sedoides. Daarom werd deze soort oor
spronkelijk o.a. Sempervivella acuminata 
genoemd. Als synoniemen komen we ook 
nog Sempervivum fimbriatum Klotsch, 
S. himalayense en S. mucronata tegen. 
Eggli deelt hem in een ander sectie in dan 
R. sedoides echter zonder een argument te 
geven. Het is een plant met een klein 
sempervivum-achtig rozet met dikke, bijna 
ronde blaadjes. Hij vormt een naar verhou
ding dikke caudex in oudere exemplaren. 
Hij komt voor in Noord-India, Kazakstan, 
Afghanistan en Tibet tussen de 2000 en 
4500 m. Deze soort heeft slecht 2n =28

Bloem van Rosularia sedoides
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Rosularia hirsuta

chromosomen. Twee ondersoorten worden 
onderscheiden: ssp. alpestris en ssp. mar- 
nieri. De laatste van Noord-India en Nepal 
heeft de helft kleinere, iets meer gesloten 
bloemen, die van buiten behaard zijn. 
Rosularia sedoides (sectie 4) 
Deze plant is wat mij betreft een van de 
mooiste en beste soorten voor de tuin. Hij 
wordt gevonden in Noord-India en wel op 
een hoogte tussen 2300 en 2800 m. Hij 
vormt kleine behaarde rozetjes met jonge 
plantjes op lange uitlopers. De bloemen 
zijn wit met rode helmhokjes, vlak en 
ongeveer 1 1/2 cm diameter. Meestal 
vinden deze plant onder de naam Semper
vivella. Hiervan vinden we twee vormen in 
cultuur, de een als S. sedoides (maar 
meestal ten onrechte als S. alba) en de 
ander als S. alba. De meest voorkomende 
vorm moet dus Rosularia (Sempervivella) 
sedoides heten. De tweede vorm met iets 
grotere, fijner behaarde rozetten zouden we 
R. sedoides ‘Alba’ kunnen noemen. 
Rosularia sedoides is de Rosularia soort 
met de meeste chromosomen nl 2n = 128. 
Rosularia hirsuta (sectie 4)
Ik moet toegeven dat ik met de indeling 
van deze soort bij Rosularia de meeste 
moeite heb. Ik vindt het meer een Sedum. 
Hij komt volledig geïsoleerd van de ander

Rosularia's voor in Zuid-Frankrijk, Spanje, 
Portugal en een klein stukje Marokko 
Bovendien is het basis chromosoom getal n 
= 10 is terwijl alle ander soorten n = 7 of 9 
als basis getal hebben (Eggli 1988). Naar 
mate men zuidelijker gaat lijkt de plant in 
grootte toe te nemen. Een zeer grote vorm 
is beschreven onder de naam Sedum win- 
kleri; synonym: S. hirsutum ssp. baeticum) 
van een gebied ten noorden van Gibraltar. 
Deze is hexaploid met 2n = 60 en een 
diameter van het rozetje van ruim 2 cm 
terwijl de vorm van Zuid-Frankrijk diploid 
is met 2n =20 (soms 18) en minder dan 1 
cm in diameter is. Deze zuidfranse vorm is 
overigens zeer moeilijk te houden en 
overleeft ook een milde winter hier niet. 
Omdat S. winkleri goed te houden is (maar 
wel in de kas!) heb ik beide vormen met 
elkaar gekruist. Dit levert een goed 
groeiende plant op, die waarschijnlijk 
tetraploid is en rijkelijk bloeit met mooie 
witte bloemen. Zijn winterhardheid heb ik 
echter nog niet getest.

Schubertlaan 196, 2324 BC Leiden

Literatuur:
U. Eggli (1988). A monographic study of the genus 

Rosularia (Crassulaceae). supplement to 
Bradleya 6.
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SUCCULENTEN IN INDIA
John van Eijsden

Een reisverslag met ook veel aan

dacht voor niet inheemse, maar wel 

volledig ingeburgerde planten.

“Van India wordt vaak gezegd dat het 
geen land is maar een continent”. Zo 
begint een beschrijving in een van de 
reisboeken over India.
Dit land, dat bestaat uit 25 deelstaten, is 97 
keer zo groot als Nederland en bestaat, 
geografisch gezien, uit diverse landschap
pen, waarvan de Gangesvlakte als meest 
bewoonbaar gedeelte, dan ook het belang
rijkste is.
India wordt in het noorden begrensd door 
het Himalayagebergte en verder loopt van 
noord naar zuid een bergrug die in de 
uiterste zuidpunt de fraaie naam Carda- 
mom Hills draagt, genoemd naar het 
heerlijke kruid van die naam.
Deze geografische gesteldheid heeft o.a. 
geleid tot grote woestijngebieden in het 
noorden, westen en midden en de groene 
vlaktes van het oosten.
India en succulenten. Niet direct een 
combinatie die voor de hand ligt, zou je zo 
denken. Hoewel, bij een land dat zich 
uitstrekt van zo’n 5 tot 35 graden noorder
breedte, zou de aanwezigheid van succu
lenten niet al te verrassend moeten zijn.

Zuid Tamil Nadu. Touw- 
dorp met Euphorbia's. 
Foto's van de schrijver
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Bloeiende Jatropha.
Banagalore, Zuid-India

Met die gedachte in het achterhoofd reisde 
ik, samen met mijn vrouw, een tweetal 
keren door India. Daarbij stond mij vaak 
voor ogen dat ik bij terugkomst onze leden 
in Drenthe moest kunnen laten zien wat er 
zoal aan planten te vinden was en dan niet 
alleen succulenten.
Tijdens de eerste reis trokken we door 
Rajastan en Uttar Pradesh.
Rajastan is een typisch woestijngebied, 
waarbij het ontbreken van water dan ook 
overal is te merken. Dromedarissen nemen 
daar de plaats in van de ossen in het 
westen en zuiden. Uttar Pradesh was het 
groene gedeelte van de reis.
De tweede keer reisden we door de zuide
lijke staten Tamil Nadu, Kerala en Karna- 
taka. Beide keren maakten we kennis met 
de moessonregens, daar onze vakantietijd 
nu eenmaal in juli en augustus lag. Dat 
betekent: regen klettert in alle hevigheid 
naar beneden en dan is het verder droog en 
'drie tellen’ later merk je er niets meer van. 
Groene planten, volop in bloei, zingende 
vogels, etc.
Op andere momenten schroeiende droogte, 
waarbij zelfs de opuntia’s slap tegen de 
grond lagen. Agave en Aloë alom. Van 
noord tot zuid. Vaak zagen we al in de 
verte de grote bloemen van de agaves. Een

enkele keer was een stuk land omzoomd 
met diverse soorten agaves of euphorbia’s. 
In het wat rotsachtiger gebied rond Jaipur 
in Rajastan stonden volop schijfopuntia’s. 
We wisten toen nog niet dat het gehele 
continent bezaaid zou zijn met opuntia’s. 
Zo is me nu inmiddels gebleken dat in alle 
ons bekende landen van Azië deze planten 
voorkomen.
Khajurahmo is een plaatsje waar men niet 
zo lang geleden een gigantisch tempelcom- 
plex uit de klauwen van het oerwoud heeft 
weten te bevrijden. Daarbij bleek dat de 
afbeeldingen op deze tempels menig 
niet-Indiër rode koontjes bezorgden. 
Wandelend langs een weggetje ontdekten 
we gigantische cactussen, een mij niet 
bekende cereussoort, die we later in het 
zuiden bloeiend en wel weer ontdekten. 
Toen ook bleek dat ook hier de gewoonte 
was ingeburgerd om deze planten als 
tuinafscheiding te gebruiken. Een wereld
wijd verschijnsel. In en om deze tempels 
vonden we volop euphorbia’s, zoals de 
Christusdoorn en schijfopuntia’s.
Tamil Nadu in Zuid-India ligt aan de 
oostkust. De moessonregens waren er nog 
niet begonnen toen wij ons reis startten en 
de grond was, iets verder naar het binnen
land, kurkdroog.
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In de bergen bracht lichte regen en nevel 
de nodige vochtigheid.
Langs de wegen zagen we enorme hagen 
van agaves, tot vier soorten toe. Meters
hoge planten. Vaak was niet te zien dat ze 
werden gebruikt. Een enkele keer zagen we 
afgesneden bladeren als een soort bladstek 
gebruikt. De mooie geel-groen gestreepte 
en donkergroene exemplaren met daartus
sen alle varianten stonden af en toe in 
bloei. Kilometerslange hagen van soms 
metershoge euphorbia’s met een stamdoor- 
snede van soms zo’n dertig centimeter(!), 
beletten dieren om op het terrein van de 
eigenaar te komen of ervan te ontsnappen. 
Een heel enkele keer zagen we ze in bloei 
staan en dan hing er een prachtig geel waas 
over de plant.
Cactussen volop. Soms prachtig in bloei. 
Helaas is de soortenrijkdom niet groot. 
Maar als je niets verwacht is een manshoge 
bloeiende cereus een wonder, waar ook 
onze reisgenoten van genoten. Overigens 
begrepen die maar weinig van mijn 
cactofiele instelling.
Naarmate de droogte toenam, zagen ook de 
succulenten er beroerder uit. Slap han
gende, bruine agavebladeren gaven aan dat 
het met de vochttoestand van de bodem 
niet best gesteld was.
Tijdens ons verblijf in het gebergte op zo’n

2200 meter, in Kodaikanal, was de tempe
ratuur 16 graden. Daar ontdekten we een 
redelijk goed onderhouden plantentuin, 
ooit door de Engelsen aangelegd, met 
daarin een overvloed aan Aloë-soorten. 
Geen gebrek aan water, hoewel de euca
lyptusbomen wel zorgden dat er niet teveel 
water aanwezig was.
Helemaal op de zuidpunt van India, daar 
waar het water van de Indische Oceaan en 
de Golf van Bengalen elkaar ontmoeten, 
groeiden de schijfopuntia’s op de rotsen 
langs de zee. Het waren weliswaar geen 
grote planten, maar toch... Je proefde het 
zout op de lippen, dus zullen ook deze 
planten met een zoutlaagje bedekt raken, 
denk je zo. Bloeiend en wel met hun gele 
bloemen en niet beducht voor opspattend 
zeewater.
Eenmaal in Kerala, langs de westkust 
reisden we achter de moessonregens aan. 
Ook daar overstromingen door overvloe
dige regenval, ruim zeshonderd mensen 
verdronken, echter geen internationale 
hulpacties. Het was de regenrijkste moes
son in dertig jaar en het geluk was met ons 
dat het water twee dagen voor ons uit 
reisde.
Het effect op de planten was opmerkelijk. 
Komend uit een staat met bruine agaves en 
slaphangende aloe’s, zagen we nu schitte-

Haag van cactussen. 
Dradras, Zuid-lndia.
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rende planten, fris en stevig in het blad. 
Hier ook zagen we de bladstekken in 
bossen van drie bladeren in de grond gezet. 
De hoeveelheid cactussen was beduidend 
minder dan we inmiddels gewend waren en 
bloeiende exemplaren zagen we hier 
helemaal niet meer. In Trivandrum, de 
hoofdstad van Kerala, zagen we in de 
plantentuin van de stad prachtige agaves 
tussen de enorme bamboebossen en de 
Cannonballbomen, met de prachtigste 
bloemen, waarvan de knoppen met een 
knal openbreken.
De tocht naar Ooty, ging door de teakbos- 
sen, theeplantages en eucalyptusbossen, in 
een stoomtreintje. Op zo’n 2500 meter, 
waar het ook nog eens erg koud was, 
groeiden volop agaves.
De berghellingen waren er letterlijk mee 
bezaaid. In alle soorten en maten en legio 
kleuren en strepen. Een werkelijk paradijs 
voor de liefhebber. Tussen de eucalyptus
bomen stonden de schijfopuntia’s en 
kerstrozen van zo’n 2,5 meter markeerden 
de arealen van de theeplantages, een ons 
bekend verschijnsel uit Indonesië. Tot in 
de kleinste rotsspleten zagen we aloë en 
agave.
In Guatemala zagen we agave geprepareerd 
worden tot touw. In een land als India 
werd de plant eigenlijk alleen gebruikt als 
afzetting. Touw werd gedraaid uit de 
cocosvezel en soms werkte een heel dorp 
mee bij de produktie van dat touw. Drank 
wordt gemaakt van gegist cocossap en ook 
niet van gegist agagavesap.
Eenmaal terug in de laagvlakte reisden we 
richting Karnataka. Ook hier hetzelfde 
beeld als in de overige delen van India. 
Weinig cactussen, hier en daar wat opun-

tia’s en veel euphorbia’s. In de omgeving 
van Mysore, waar we in een natuurreser
vaat verbleven, vonden we weer bloeiende 
planten. Gele en oranje bloeiende opun- 
tia’s. Hier ook liepen kuddes olifanten 
langs ons, zich niet bekommerend om de 
planten waar ze tegen of langs liepen. Hier 
ook moest ‘s avonds de hond worden 
binnengehaald omdat er tijgers rondslopen. 
Hier zagen we enorme schijfopuntia’s in 
een wel heel erg innige ommarming van 
prachtig bloeiende planten.
Ons van geen gevaar bewust liepen we 
fotograferend door dit schitterende gebied. 
Op onze tocht naar het eindpunt, Banga- 
lore, veranderde het beeld langzaam van 
een groen landschap met schitterende 
rijstvelden, soms bevolkt door honderden 
ibissen, naar een woestijnachtig gebied met 
enorme rotsblokken. Wat planten betreft, 
veranderde er niet zoveel meer.
Over het geheel genomen hebben we op 
het Indiase continent (in Nepal was het al 
niet anders) erg veel succulente planten 
gevonden. Vaak kenden we de namen niet. 
De soortenrijkdom was echter niet groot. 
Vaak werden ze bewust geplant, ter be
scherming van have en goed. Vaak ook 
waren het verwilderde succulenten en kon 
je ze op de vreemdste plaatsen vinden. 
Zuilcactussen, enkele soorten schijfopun
tia’s, rood en geel bloeiend, en een aantal 
soorten agave en aloë.
Soms enorme euphorbia’s markeerden de 
grens tussen dorpen en/of land.
Voor naarstige succulentenverzamelaars 
niet direct een land van uitersten, maar de 
planten zijn er overdadig groot en groot in 
aantal en meestal een lust voor het oog.

De Beugel 9, 7908 NK Hoogeveen
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SULAWESI TENGAH 1994
Paul Shirley

In november 1994 heeft een groep 

van zeven mensen drie weken 

doorgebracht op Sulawesi, het 

vroegere Celebes. De groep bestond 

uit Ruurd van Donkelaar, Eric Tauec- 

chio, David Klein, Geerdien van der 

Hijden, Cees van der Wouw, Hans 

Schellart en de auteur.

Ons doel was om hoya’s, dischidia’s, 
orchideeën en andere interessante succu
lenten en epifyten te bestuderen en te 
fotograferen. Ruurd mocht ook stekken van 
hoya’s en dischidia’s verzamelen in het 
kader van het Flora Malesiana onderzoek 
en we konden ook zaad verzamelen van 
allerlei andere planten. Van het gebied 
waar we heen zouden gaan, Centraal- 
Celebes, of te wel Sulawesi Tengah, was 
op hoya-gebied nog vrijwel niets bekend. 
Alleen van het noordelijke schiereiland 
Minahassa was begin deze eeuw materiaal 
verzameld en beschreven. Wat we hier 
zouden vinden was dus nog een verrassing. 
We zijn vertrokken van Schiphol en via 
diverse tussenlandingen aangekomen in 
Palu, een havenstadje aan de westkust van 
Centraal Sulawesi. Vandaar zijn we met 
een nachtbus door het bergland naar Ten
tena gegaan, waar ons basiskamp was. 
Tentena ligt precies in het midden van 
Sulawesi aan het grote diepe Poso-meer dat 
is omgeven door gebergte en heuvelland. 
Aan de westzijde van het Poso-meer strekt

Op een open plek waar de 
bomen waren omgehakt aten 
we onze lunch op.
Foto's van de schrijver
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zich het Tineba gebergte uit en aan de 
oostzijde heuvelland met hoogvlaktes tot 
aan de oostkust.
Meteen de eerste dag dat we aankwamen, 
om ± 6.00 uur ‘s morgens, zijn we na het 
ontbijt de omgeving gaan verkennen. 
Samen met Hans heb ik kennis gemaakt 
met de planten rondom het Poso-meer. Eén 
van de eerste planten die we zagen was een 
wilde passiflora met ernaast een Mimosa 
pudica, beter bekend als kruidje-roer- 
me-niet. Deze planten zijn vrij algemeen 
op Sulawesi, vooral langs de kant van de 
wegen. Minder algemeen is een struik
vormige Mimosa infessia, die 2 3 meter 
hoog wordt en hele mooie roze bloemen 
heeft. Van deze soort hebben we ook rijpe 
zaadpeulen gevonden die ik heb meegeno
men. We hebben deze struik alleen in de 
omgeving van Tentena gezien en verder 
nergens anders.
Bij Tonosu, aan de westzijde van het 
Poso-meer, zo’n 15 km van Tentena, 
hebben we onze eerste oerwoudwandeling 
gemaakt. Dit bos was een hellingbos op 
een kalkheuvel aan de voet van het Tineba 
gebergte. Aan de rand van het bos hadden 
we eerst naar interessante planten gezocht. 
Eén van de eerste planten die we vonden 
was een Tacca sp. in volle bloei met 
zwarte vleermuisachtige bloemen. We

hebben een paar knolletjes verzameld.
Om in het oerwoud te komen moesten we 
een steile helling opklimmen. Tacca's 
waren vrij algemeen in het bos. Ruurd 
vond de eerste Hoya imbricata op een 
omgekapte boom. Deze soort is beschreven 
van de Philippijnen onder deze naam. Als 
Hoya maxima is de soort beschreven van 
Minahassa, maar van de rest van Celebes is 
de soort niet bekend. Het was dus de eerste 
vondst van deze soort in Centraal Sula
wesi. Nadat iedereen de plant had bewon
derd, hebben we wat stukken verzameld 
terwijl David en Geerdien uitgebreid 
notities maakten van de groeiom- 
standigheden zoals hoogte, stamomvang 
gastboom, substraat etc. In de nabijheid 
van deze hoya vonden we een aantal 
planten van een tot nog toe onbekende 
soort dischidia. Deze plant heeft omge
keerd hartvormig blad en groeit als epiphyt 
uit boomholtes. In dezelfde boom als die 
van de Hoya imbricata vonden we nog een 
onbekende hoya en een dischidia verwant 
aan Dischidia bengalensis.
Onder een stuk boomstam vonden we een 
schorpioen. Meteen was iedereen bezig er 
een foto van te nemen. Het bleek de enige 
schorpioen te zijn die we de hele vakantie 
zouden zien. Er waren ook hele mooie 
vlinders in het oerwoud en we hoorden

Een Tacca spec. in volle 
bloei met zwarte vleer
muisachtige bloemen
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Megalieten in de Bada-vallei

veel vogels die we echter niet te zien 
kregen. Op een open plek, waar de bomen 
waren omgehakt, aten we onze lunch op. 
In de omgehaalde bomen groeiden veel 
hoya’s en dischidia’s, waar we natuurlijk 
weer het nodige van verzamelden. Kort 
daarna kwamen we aan de rand van het 
oerwoud en moesten we door een heel nat 
gedeelte met grote plankwortelbomen, 
zodat niemand er met droge voeten vanaf 
kwam. We kwamen uit in rijstvelden. Aan 
de rand waren de bomen 2 à 3 meter hoog. 
In één van de bomen vonden we een Hoya 
aff.incurvula, een Hydnophytum en een 
orchidee. Een ander bekende plant die 
opviel was de Asclepias curassavica. Al 
met al was onze eerste oerwoud'expeditie' 
zeer succesvol.
Vlakbij Tentena zijn de Sulewana-stroom- 
versnellingen die zeker de moeite waard 
zijn. Uiteraard zochten we ook daar weer 
naar planten en vonden weer Tacca's, maar 
deze keer waren ze niet in bloei. Het 
gebied waar we waren was open met hier 
en daar wat lage struiken en weinig hoge 
bomen. Op een eilandje midden in de 
stroomversnelling groeiden prachtige grote 
Cycas rumphii's. Dankzij het feit dat ze 
onbereikbaar waren, stonden deze oude 
exemplaren er nog. Gewoonlijk worden 
zulke grote Cycassen verzameld en in de

plaatselijke tuinen aangeplant. Het was erg 
heet en we konden niet steeds in de scha
duw lopen.
Hans vond een mooie orchidee, een Den- 
drobium in één van de struiken. In dezelfde 
struik zag ik een wandelende tak waarvan 
Ruurd een foto heeft genomen, omdat mijn 
camera me toen in de steek liet. We liepen 
daarna naar een interessant gedeelte van de 
rivier waar nog een stuk of drie soorten 
hoya’s en dischidia’s groeiden, maar deze 
waren erg moeilijk te verzamelen. Een 
hiervan was Hoya sussuela, een grootbloe- 
mige soort met grote ovale bladeren. 
Ten noordoosten van Tentena ligt aan de 
oostkust, een uur of zes met de lokale bus, 
de plaats Kolonodale waar we drie nachten 
zouden verblijven. In vergelijking met wat 
we nog tegen zouden komen was de weg 
erheen vrij redelijk. Er bleken veel 
interessante planten langs de kant van de 
weg te groeien. Aangezien Ruurd meer 
ervaring heeft, zag hij al gauw de eerste 
Nepenthes langs de kant. Natuurlijk stopten 
we om foto’s van de plant en de bloem te 
maken. Net als bij de jatropha’s moeten er 
mannelijke en vrouwelijke bloemen aanwe
zig zijn om bestuiving plaats te laten 
vinden. We zagen hier alleen een manne
lijke bloem, en dus geen zaad. Van deze 
plant hebben we geen stek verzameld

216



MAMMILLARIA LASIACANTHA VAR. DENUDATA

OKTOBER 1995

P
A
U
L
 R
O
E
T
T
E
R
 D
E
L
 1
8
5
9

61

S
 NEDERLANDS BELGISCHE VERENIGINGVAN LIEFHEBBERSVAN

CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

UCCULENTA



BESTUUR REDACTIE
Voorzitter: K.F. Zaunbrecher, Jan Glijnisweg 64, 

1702 PD Heerhugowaard, tel. 02207 - 46961
Secretaris: waargenomen door J. van Alten, Ri

chard 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: VACATURE

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
opzeggingen (vóór 1 december) schriftelijk bij de 
ledenadministrateur: de heer P. van der Laken, 
Talingstraat 6, 2406 EL Alphen aan de Rijn.
Kosten lidmaatschap:
leden in Nederland en België f 40,-/Bfrs 725, 
hier wonende jeugdleden f 20,—/Bfrs 360;
elders wonende leden f 50,- (Dm 45) 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

Verschijnt 6 maal per jaar in de even maanden.

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 de vijftiende van de 
even maanden te zenden aan :J. van Alten, 
Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere-stad, 
tel. 036-537.69.70

Advertentie tekst voor plaatsing in het volgende 
nummer inleveren voor de vijftiende van de 
even maanden bij Mevrouw. J.M. Smit-Reesink, 
Pr. Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Benne
kom. Tel. 08389-17551.

J. van Alten, Richard Burtonstraat 1, 1325 KK 
Almcre (Hoofdredacteur). E mail: 
vanalten@nedernet.nl

L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eek en Wiel.
L.E. Groen, Heelsumseweg 49, 6721 GR Benne

kom.
J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23, 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 VAN 2 MAART TOTEN MET 
31 JULI 1995.

NEDERLAND
AHE F.M. VAN DER, VOLKERAKSTRAAT 156 ,1784 HH 
DEN HELDER
BECKERTH J., OPPENHEIMSTRAAT 112,5652 HE 

EINDHOVEN
BEMMELM. VAN, ROODSTAART 26, 5831 NK BOX

MEER
BERKELI.M. VAN, LANCELOTPAD 11, 3077 NG ROT

TERDAM
BLEEKERT., HANNIE SCHAFTSTRAAT 41, 1827 LM 

ALKMAAR
BRABERJ.J., WILLEM DE ZWIJGERLAAN 44, 2351 RE 

LEIDERDORP
BRIEGOOS W„ BURG. VERDUNSTRAAT32,3195 SC 

PERNIS
BUYNSTERS B„ LINDELAAN 23,5076 CW HAAREN 
CIJVAT E„ DUINWEG 3, 4356 AP OOSTKAPELLE 
CUPPENI.S.,DOEVENBOSWEG6,5961 MB HORST 
FEBRE L.W.LE, ELZENLAAN39, 1702 SN HEERHUGO- 

WAARD
GEMEREND.H. VAN, LISDREEF47,3355 EB PAPEND- 

RECHT
GENT B. VAN, JAN HARINGSTEEG8, 1621 AC HOORN 
GIESEN MW. TH., LODDERHOEKSESTRAAT26, 6687 LS 

ANGEREN
GISBERTZ M., STAARTMEES 2, 1423 NV UITHOORN 
GROENEN-DEGREEF D.M.J., KERKTOREN STRAAT3 8, 
5503 PC VELDHOVEN
GROENENBERGG. VAN, KINSBERGENSTRAAT10, 6981 

HV DOESBURG
GROOT MEVR. T. DE, MONSTERSEWEG21, 2685 LK 

POELDIJK
HEETENJ. DENJJNDENLAANIOO, 3442 GK WOERDEN 
HENDRIXM , AANHETBROEK6, 6451 BW SCHIN- 

VELD
HEUTINKR., DRENTELAAN19. 4926 GH LAGE ZWA

LUWE
HOAREM.R.,WALDECKPYRMONTKADE670, 2518 KH 

DEN HAAG
JACOBS N., DR.BECKERSSTRAAT49,6191 DB BEEK 

JANSEN W., DE NOVA CURA 32 ,9207 BW DRACHTEN 
JANSSEN P., SCHELLINGRUWE36 B, 6218 BM MAAS

TRICHT
JONGJ. DE, BLOEMENSTRAAT34, 2461 TC TER AAR 
JONGK1NDJ.D. ,MIDDELDORPSTRAAT5, 1182 HX 

AMSTELVEEN
KAL H.J., PRESIDENT STEYNSTRAAT96,2021 VG 

HAARLEM
KEMPER M.P.J„ FELIX TIMMERMANSLAAN 7, 5531 SG 

BLADEL
KLIJ J.J. VAN DER, HACKFORT 25, 7006 JB DOETIN-

CHEM
KLIJNC.N.,KLOOSTERSCHUURWEG14, 2231 MR 

RIJNSBURG
KOOYM. .KORIANDERSTRAAT344, 3193 ST HOOG

VLIET
KOPPENOLH., MUNTSTRAAT 5, 2034 LX HAARLEM 
KOSTER-DEKKERL, AMBACHTSHOF 30,2411 GH 
BODEGRAVEN
KUPPENP.J.K, DOORNENBURG 108, 2402 KG ALPHEN 

AAN DEN RIJN
LEEM H. VAN, ETUDESTRAAT 10, 6544 RS NIJME

GEN
LEIJNSE A., PAUL KRUGERSTRAAT166, 4381 WK 

VLISSINGEN
MARTENSN.J.H.,WATERMUNTSRAAT119, 1531 TN 

WORMER
MEYDE A. V.D.,TREUBSTRAAT 6,2221 AL KATWIJK 
MOORENJ.E., RIJVOORTSHOEF11, 5 4941 VD 
RAAMSDONKSVEER
MOSTERDL,M., BEELSTRAAT 64, 8015 BG ZWOLLE 
NIJS E.P.C.ADE, WILGENLAAN 6,9615 BA KOLHAM 
NOORDERGRAAF M.J., VOORSTRAAT400 B, 3311 CX 

DORDRECHT
REIDINGFAM. DR. DE .VISSERLAAN14,1272 GX 

HUIZEN
SAND1FORT A.F., ISAAC HUBERTSTRAAT181, 3034 CS 

ROTTERDAM
SPEKSNIJDER J , WOUDSTRAAT15, 2802 KK GOUDA 
SP1JKMAN G-, STEGINGAWEG30,8431 MN OOSTER- 

WOLDE
SPRUIJT D., WILGENLAAN20,2969 BT OUD-ALBLAS 
STREURL.J..MADEWEG24, 2681 PM MONSTER 
VEERMW. W. VAN DER, ZONNEBLOEMLAAN102, 

5151 TB DRUNEN
VERGOUW-HORNK, LEPELAARSTRAAT7, 1551 GD 

WESTZAAN
VERHOOF-PAIJMANS J.C.M., GOUDENREGENSTRAAT1, 

5482 CW SCHIJNDEL
VISSER W.A., MONT BLANC 164, 1186 AZ AMSTEL

VEEN
VLEEMINGR C .LEIGRAAF 114, 6651 GH DRUTEN 
VRINDS F.C.M., VAN RAVESTEYNERF399, 3315 DS 

DORDRECHT
VUGHT M P. VAN, GESTELSESTRAAT35,5582 HE
AALST-WAALRE
WELMAN-BEERNINKG.H.M..JULIANASTRAAT 17, 7161 

CP NEEDE
WENSVEENL.F.,LIJSTERSTRAAT61, 2025 VB HAAR

LEM
WIJNBERG D.D., IJSSELMEERDIJK15 ,1473 PP WAR- 

DER
WINGERDEL. VAN, COENDERSTRAAT 2, 2613 SM 

DELFT
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BELGIE
AA G. V.D., PROVINCIESTEENWEG480,
B2530 BOECHOUT
BAMPS R.L.H.A., WELLENSESTRAAT30,
3800 ST. TRUIDEN
JUCHTMANSH., VERVOORTSTRAAT3 B, 

3290 DIEST
KERCKHOVEJEAN-PIERRE, BISSEGEMSTRAAT95

B-8560 GULLEGEM
VANDENBERGEP., PARKSTRAAT 10

1830 MACHELEN
VERHULSELW., LIERSEVELDSTRAAT53,

B-2560 NIJLEN

DUITSLAND
STOBERM., UNTERDORFSTRASZE 3 D, 56826 LUTZE- 

RATH

ARGENTINIË
DR. R.KIESLING(INST. DARWINION),CASILLODE

CORREO 22, LABARDEN 200, 1642 SAN ISIDRO

VERENIGINGSNIEUWS - 1

BEZITSVERBOD CITES BIJLAGE 1 PLAN
TEN VAN KRACHT !

Op Vrijdag 28 juli 1995 is als bijlage van de 
staatscourant nr. 144 gepubliceerd het Uitvoe
ringsbesluit regelgeving wet bescherming 
uitheemse dier- en plantesoorten. Op grond 
hiervan is het bezit van wildplanten. voorko
mende op de bijlage 1 van CITES en verkre
gen na deze datum verboden.
Ten bewijze dat mogelijk in Uw bezit zijnde 
planten voor 1 augustus 1995 zijn verkregen, 
kunnen deze planten tot 31 december 1995 
bij de vereniging worden geregistreerd. Wij 
verwijzen hierbij naar Succulenta dec. 1994 
pag. 258 en april 1995 pag. 90.
U vindt de informatie over de wijze van 
registreren op pagina 38 van het vereni- 
gingsnieuws van dit jaar.

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 l,= per tijdschrift/ 
abonnement als bijdrage in de bank/portokosten) 
beschikt. Denk aan de decemberdrukte bij Postgiro 
en banken. Te laat overgeboekte bedragen kunnen 
worden geretourneerd!
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 kan de heer 
de Looze de administratieve rompslomp niet meer 
op zich nemen. Mocht er iemand zijn, die deze 
taak van hem wil overnemen, meldt U zich dan bij 
de hoofdredacteur/waarnemend secretaris. Voor dit 
jaar kunt U bij hem terecht op postgiro 512723 
Almere. Wel strikt op tijd s.v.p. ,U kent hem 
zolangzamerhand wel. Voor adresgegevens, zie 
bestuurspagina.
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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Nieuwe boeken bibliotheek Succulenta.

De bibliotheek is weer uitgebreid met een aantal 
nieuw aangeschafte boeken en gekregen boeken. 
Allereerst gaat mijn dank uit naar de heer Braven
boer (onze vroegere voorzitter van Succulenta). Ik 
mocht een doos vol boeken van hem in ontvangst 
nemen, waaronder de vier belangrijke delen van 
H.Krainz, Die Kakteen. Ook de andere boeken 
zijn een aanwinst voor onze bibliotheek.
Verder mocht ik een zeer gaaf exemplaar van 
G.D. Duursma, Onze vetpanten, ontvangen van de 
heer W. Brink uit Twello.
Van Fritz Hochstatter ontving ik door hem gesig
neerde boeken, te weten; The genus Sclerocactus 
en The Genera-Pediocactus-Navajoa-Toumeya, 
een belangrijke aanwinst voor onze bibliotheek. 
Tot slot moet ik bedanken de heer van Alten die 
boeken van Singh, de Succulent Euphorbiaceae of

India, van Jos. de Salm-Dijck, Cactacae in Horto 
Dijckeni Cultae anno 1849 (een reprint) en een 
boek over de Tier- und Pflanzenwelt in Niederka- 
lifornien schonk.
Alle boekenschenkers hartelijk dank.
Van de afdeling Gooi- en Eemland is tegen een 
redelijke prijs het in zeer goede staat verkerende 
standaardwerk van K.Schumann, Gesamtbeschrei- 
bung der Kakteen 1902, gekocht.
Aardig is te vermelden dat het boek een ex libres 
bevat van de allen welbekende C.Bommeljé.
Het boek staat onder nummer SP-9 in de catalogus 
en is onder zeer speciale voorwaarden te lenen. 
Nu was dit boek al aanwezig in de bibliotheek, 
helaas met een vernielde band. Mocht u belang- 
stellig hebben om dit werk te lenen dan gelden 
hiervoor de speciale uitleenvoorwaarden niet.

Nieuwe boeken:
270: J.Pilbeam; Gymnocalycium, A Collector’s Guide, 1995.
271: H.Daamen; Thematic Catalogue of Cacti and other Succulents, 1994.
272: H.E.Coomans; Flowers of St.Martin, 1988.
273: F.Hochstätter; The genus Sclerocactus, Revised, 1993.
274: M.Singh; Succulent Euphorbiaceae of India, 1994.
275: Jos. de Salm-Dijck; Cacteae in Horto Dijckensi Cultae anno 1849, 1850. (Reprint Erlenbach 1980).
276: W.Cullmann& H.Balzer; Das Heyne Kakteenbuch, 1963.
277: W.Hoffmann; Kakteen, 1982.
278: W.Hoffmann; Sukkulenten, 1978.
279: F.K.A. Noltee & A. de Graaf; Cactussen en Vetplanten, 1975.
280: H.Herold; Fibel für Kakteenfreunde, 1982.
281: H.Hecht; Kakteen und andere Sukkulenten BLV Gartenpraxis, 1980.
282: F.Hochstatter; The Genera-Pediocactus-Navajoa-Toumeya, 1995.
283: B.Juan Chahinian; The Sansevieria Trifasciata Varieties. 1986.
284: F.Becker & B.Schwarze; Niederkalifornien Tier- und Pflanzenwelt, 1986.

Nieuwe tijdschriften:
BR-12: Bradleya nummer 12, 1994.

Asklepios; The Journal of the International Asclepiad Society.
AS-1: nr. 1-8 1974-1976.
AS-2: nr. 9-16 1976-1979.
AS-3: nr. 17-19 1979-1980.
AS-4: nr. 20-22 1980-1981.
AS-5: nr. 23-25 1981-1982.
AS-6: nr. 26-28 1982-1983.
AS-7: nr. 29-31 1983-1984.
AS-8: nr. 32-34 1984-1985.
nr. 35, 36, 37, 39 en 40.
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AFDELING SECRETARIS ADRES WOONPLAATS TELEFOON

Achterhoek Mw A.Heynen Kuipersweg 9 7107 BC Winterswijk-Kotten

Amsterdam R. Tropper Achterberglaan 49 1422 CW Uithoorn
05430-64314
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
Ftyslan A.Veenstra Bernhardlaan 48A 9291 HP Kollum 05114-51966
Gooi/Eemland H.G.Krijnen Prof.Struyckenln 14 3741 EZ Baant 02154-18724
Gorinchem/den Bosch

A. van Zuylen Hoefstraat 9 5345 AM Oss 04120-30733
Gouda J. Schouten v.Heuven Goedhartstraat 36

‘s Gravenhage H. van Hamel
2811 BX Reeuwijk

Laan van Meerdervoort 1116 D
01829-3029

Groningen W. ten Hoeve Watermolendijk 2
2564 AZ ‘s Gravenhage
9761 VH Eelde 05907-95523

Haarlem G.Koerhuis Weteringstr. 34 2023 RV Haarlem 023-262624
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
Maas en Peel J.H.H. Raemakers Pater Bleyslaan 4 6045 BM Roermond 04750-15934
Nijmegen R.Maessen Claessen Weezenhof 12-32 6536 EZ Nijmegen 080-440425
Rotterdam

Tilburg

E.Kleinman v.d.Bosch
Paulus Potterlaan 312902 GN Capelle a.d.IJssel

A.Vervest Boxmeersingel 19 5043 ZK Tilburg
010-4516559
013-700470

Utrecht Mw. M. VredenbregtAnne Franklaan 31 3721 PK Bilthoven 030-282857
Voorne/Putten & RozenburgL.J.Stolk Binnenweg 12 3248 AG Melissant 01877-1059
West Brabant A.J. Kools Don Boscostraat 14 4641 JP Ossendrecht 01647-3983
West Friesland P. Zachte-Vijverstra Volder 90 1625 TG Hoorn 02290-31133
IJsselstreek A.J.D.Melcherts Molenstraat 48 7581 BP Losser 05423-84695
Zaanstreek J.Rozemeijer Dorpsstraat 69 1531 HB Wormer 075-6424260
Zeeland G.Spee Diepeneestraat 4 4454 BJ Borssele 01105-2595
Zuid Limburg

Zwolle

Mw A.E.M. Vlodrop-Karwinski
Koempel 91

H.J.A. Mensink Synagogestraat 2
6372 NG Landgraaf
8064 DM Zwartsluis

045-316586
05208-68586

Het bestuur verzoekt de afdelings secretarissen beleefd de in oktober gewijzigde (te wijzigen) tele
foonnummers van de afdelingsbestuurders door te geven aan de waarnemend secretaris en bedankt 
hen, die dit reeds deden.

MEDEDELING
In verband met het tekort aan bestuursleden en het feit, dat het seizoen voorbij is is aanleiding, de rubrie
ken: evenementenkalender, open dagen en diverse mededelingen tijdelijk te laten vervallen. Wij vragen U
hiervoor begrip..
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PROGRAMMA ALGEMENE LEDENVERGA
DERING 14 OKTOBER 1995

De afdeling Gorinchem - Den Bosch biedt ter 
gelegenheid van haar 35 jarig jubileum de leden 
het volgende programma aan:

10 uur ontvangst met koffie, aangeboden door de 
afdeling. Plaats: Succulentuin van DONKE- 
LAAR, Laantje 1 a te Werkendam. Gelegenheid 
tot bezoek van tuin en kassen. Er is enige hin
der, veroorzaakt door de reorganisatie, waarvoor 
excuses.

11.30 uur: Lezing door Ruurd van Donkelaar over 
de ecologie van Epiphyten, Hoya's en Dischi- 
dia's in Indonesië. Plaats: De Nieuwe Nutszaal.

12.45 uur: Brabantse Koffietafel. Voor opgave zie 
mededelingen.

14.00 uur: Algemene ledenvergadering. Plaats: 
Partycentrum "De nieuwe Nutszaal', Hoogstraat 
34 te Werkendam. tel.: 01835 - 1504. (200 m. 
vanaf de Tuin van van Donkelaar).

AGENDA van de Algemene Ledenvergade
ring op 14 oktober 1995

01 Opening
02 Mededelingen
03 Notulen van de vergadering van 22 april 1995 

in Nijkerk. Zie pag. 52/4
04 Ingekomen stukken
05 Begroting 1996. Zie pag. 68
06 Actieplan verspreid wonende leden. Zie pag.

69
07 Samenwerking met België. Zie pag. 70
08 Benoeming Erelid/leden van verdienste
09 Rondvraag
10 Vaststellen plaats en datum volgende vergade

ring
11 Sluiting

MEDEDELINGEN
De prijs van de Brabantse Koffietafel bedraagt f 18.50. Degenen, die nog geen plaats voor deelname aan 
de maaltijd hebben gereserveerd en betaald kunnen dit tot 10 oktober telefonisch doen bij M. Jamin; tel. 
04199 - 3856.

Evenals de voorgaande vergadering bestaat er de mogelijkheid tot planten ruilen. In de pauze kan er 
gewinkeld worden bij de BOEKENMARKT van Succulenta.

De GOUDEN PEN

Op de voorjaarsvergadering hebben we het over 
de toekomst van de Gouden Pen gehad. J.Essers 
had daar ideeën over. Als resultaat van het ge
sprek dat hij met de 2e secretaris en de voorzitter 
had doet het bestuur de najaarsvergadering het 
volgende voorstel:

1 We onderscheiden voortaan drie categorieën
- Beginners
- Wetenschap (min of meer)
- Reisverslag

2 In elke categorie wordt jaarlijks als prijs een 
Gouden Pen toegekend en uitgereikt.

3 De jury maakt een voorselectie.
Daaruit kiezen de leden van Succulenta de Gou
den Pennen

4 De jury bestaat uit voorzitter en twee leden.
Bij voorkeur maakt een vrouw deel uit van de 
jury. Dat geldt ook voor een Belgisch lid van onze 
vereniging
Als voorzitter wordt een bekende plantenkenner 
gevraagd.
Eén van de leden is één van de prijswinnaars van 
het vorig jaar.

Het bestuur van Succulenta
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BEGROTING 1996

Begroting 
1996

Prognose 
uitkomst 

1995

Begroting
1995

Werkelijk
1994

(in guldens)

Inkomsten

Contributies 100.000 100.000 103.000 100.601

Clichéfonds 5.000 5.000 6.000 5.681

Verenigingsartikelen 500 500 500 1.711

Boekenbeurs 500 500 500 957

Rente 5.000 5.000 5.500 __ 5.998
111.000 111.000 115.500 114.948

Uitgaven

Tijdschrift ) 83.500 85.000 87.000 88.778

Ledenadministratie ) 2.000

Bibliotheek 1.500 1.000 1.500 1.096

Diatheek 500 500 500

Algemene ledenvergaderingen 3.000 2.500 3.000 2.419

Propaganda 4.000 3.000 4.000 2.023

75 jarig jubileum 10.941

Enquête leden 4.168

Bestuurskosten:
Reizen en vergaderen 5.000 5.000 5.000 3.729

Porti en telefoon 4.000 4.000 5.000 5.219

Bank incassoprovisie 1.000 1.000 1.000 300

Kantoorbenodigdheden etc. 2.000 1.000 2.000 1.500

Afschrijving inventaris 2.000 2.000 2.000 1.801

Diversen 1.500 1.500 1.500 508

110.000 106.500 112.500 122.480

Voordelig/(nadelig) saldo 1.000 4.500 3.000 (7.532)

Toelichting

De contributies zijn begroot op ca 2.450 leden, waaronder 450 buiten

landse leden.

Het nettoresultaat van het Clichéfonds loopt de laatste twee jaar terug.

De rente bedraagt 5% over een gemiddeld belegd vermogen van f100.000.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de ledenadministratie in ei
gen beheer uitgevoerd, hetgeen tot een besparing van ca f 3.000 leidt ten 

opzichte van 1994.

De kosten van het tijdschrift zijn gestegen vanwege hogere papierprijzen.
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Aktiviteitenplan : Verspreid wonende leden

Stand van zaken
Als we spreken over de bloei van de vereniging, 
hebben wij het al snel over het ledental.
Het ledental is de laatste jaren vrijwel stabiel. 
Aandacht vraagt het verloop onder die leden die 
zich niet binden aan een afdeling, de zogenaamde 
verspreid wonende leden. Het verloop onder die 
leden is groter dan onder de leden die lid zijn van 
een afdeling.
Uit de in 1994 gehouden enquête blijkt dat onder 
de verspreid wonende leden velen al na korte tijd 
tot de conclusie komen zich niet in de vereniging 
thuis te voelen.

Als oorzaken worden genoemd:
- Te weinig kontakt met andere liefhebbers.
- Mislukkingen bij het kweken.
- Te weinig aandacht voor beginners in het blad 
Succulenta.
- Afdelingen nemen geen kontakt op.
- De bereikbaarheid: reisafstand.
De antwoorden op de vraag waarom men geen lid 
is van een afdeling, zijn in dit verband interessant: 
- Reeds jarenlang lid van Succulenta. Bevalt 
prima. Geen enkele behoefte aan een afdeling.
- Eerder lid geweest van een afdeling. Om diverse 
redenen bedankt. Geen behoefte meer aan een 
afdeling.
- Eerder lid geweest van een afdeling. Zou door 
aktie vanuit de vereniging weer lid worden.
- Niet eerder lid van een afdeling. Zou door aktie 
vanuit de vereniging weer lid worden.

Omdat het bestuur over vrijwel alle ledenlijsten 
van de afdelingen beschikt, weten we wie die 
verspreid wonende leden zijn. Hun concentratie is 
het grootst in Noord- en Zuid-Holland.

Plan.
Het bestuur respecteert uiteraard het standpunt van 
hen die geen lid van een afdeling willem zijn. Het 
bestuur dient echter wel een poging te doen het 
verloop onder verspreid wonende leden binnen de 
perken te houden. Dat kan o.a. door manieren te 
vinden om hen die dat willen meer bij aktiviteiten 
van de vereniging te betrekken. Die aktiviteiten 
zouden voor alle leden van Succulenta interessant 
moeten zijn, omdat zo ervaringen kunnen worden 
gedeeld in het kweken, mislukkingen kunnen 
worden besproken, enzovoort.

Daarvan uitgaande doet het bestuur een aantal 
eigenlijk eenvoudige voorstellen. Ze moeten 
eenvoudig zijn, omdat ze dan uitvoerbaar zijn.

1. Het eerste voorstel is van organisatorische aard. 
Daarvan zullen leden niet direkt veel merken. Het 
bestuur hecht er echter wel veel waarde aan. 
Gebleken is dat nogal wat nieuwe leden van de 
vereniging onvoldoende informatie ontvangen 
over de vereniging, over de afdelingen enzovoort. 
Om nieuwe leden in onze vereniging op de juiste 
wijze welkom te heten, zal het bestuur zorg dra
gen voor het verzenden van een informatiepakket 
+ plantjes. In het verleden werd dit ook gedaan.

2. Daarnaast wil het bestuur in nauwe samen
spraak met de afdelingen ook het vervolg van de 
introduktie regelen. Het gaat dan om de wijze 
w aarop leden die rond een afdeling wonen bij de 
afdeling worden betrokken.

3. Het derde voorstel is het oprichten van nieuwe 
afdelingen en het splitsen van grotere, als daarmee 
de bereikbaarheid is gediend.

4. Een paar afdelingen kunnen samen aktiviteiten 
organiseren waarvoor één afdeling geen geld of 
menskracht heeft. Dat gebeurt soms al. Het be
stuur zal dit stimuleren.

5. Tenslotte zouden we thematische tentoonstellin
gen kunnen organiseren, bijvoorbeeld met andere 
plantenverenigingen. Daar is dan bv. een goed 
opgezette zaai-demonstratie mogelijk. Ook stek
ken, enten, zaaien en misschien nomenclatuur 
kunnen daar beoefend worden.

Het bestuur zou graag zien dat de voorstellen in 
deze notitie op de najaarsvergadering worden 
besproken, zodat ze een vervolg krijgen.

Het bestuur dankt tenslotte de heren Van Alten 
voor zijn voorstellen en zijn werk aan de enquête, 
de heer Knippels voor zijn werk voor de enquête 
en de heren De Bruin en Kaptein voor hun bij
drage aan deze notitie.
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VERENIGINGSNIEUWS - 7

SAMENWERKING MET BELGIË

Zaterdag 1 juli jl. spraken Joop van Alten en Karei 
Zaunbrecher met Eduard van Hoofstadt. Freddy 
Lampo en Paul Neut over het onderwerp dat de 
ons bezighoudt: dat ene Nederlandstalige blad.

Dit tweede gesprek - in januari was het eerste - 
moest, voelden we aan, een aantal afspraken 
opleveren die we de vereniging ter goedkeuring 
konden voorleggen. En die afspraken moesten dat 
ene blad dichterbij brengen.

Al pratende kwamen we er al gauw achter dat 
wanneer je allebei wilt, er maar één manier is om 
te ontdekken of het ook kan. En dat is het doen, al 
is het maar voor één keer. Dan merk je of je het 
kunt organiseren, het eens kunt worden over 
tekstkeuze en typografie en of het financieel 
klopt.De kosten voor zo’n proefnummer zouden 
circa f 5,-- bedragen en het kan op die wijze 
buiten de normale jaargang van SUCCULENTA 
om verschijnen.

Daarom stelt het bestuur aan de najaarsvergade
ring van 14 october a.s. voor een proefnummer te 
laten verzorgen door de redacties van ons blad 
'Succulenta' en van het 'Tijdschrift voor Liefheb
bers van Cactussen Vetplanten Kamerplanten’, 
van de Belgen.

In België wordt de najaarsvergadering een dag 
later dan de onze gehouden. Als beide verenigin
gen groen licht geven, is er op 28 of 29 october 
opnieuw een bijeenkomst van de eerder in dit 
artikel genoemde personen. De organisatie zal 
enige tijd vergen. Het proefnummer zou in dan in 
het najaar van 1996 kunnen verschijnen.

Redacties van tijdschriften hebben een geschiede
nis. Ze hebben hun opvattingen over de kwaliteit 
van teksten, over typografie enz. Al werkende 
kunnen daarover conflicten ontstaan.
Om patstellingen te voorkomen is dus zeker 
arbitrage nodig. Die arbitrage is bindend. Mis
schien is dan het conflict niet uit de wereld, maar 
het doel dat we willen bereiken komt niet in 
gevaar.
In het gesprek bleek dat Eduard en Karel het beste 
samen - en uitsluitend samen - die arbitrage 
kunnen verzorgen. Door hun positie in de respec
tievelijke besturen ligt dat voor de hand. Het 
tweede voorstel van het bestuur is deze functie 
aan Karel toe te wijzen.

Het bestuur van Succulenta

AFDELINGSACTIVITEITEN- 1

Achterhoek
12 okt. gastspreker.
9 nov. gastspreker.
14 dec. spelavond.
E.N.O. gebouw.Woerdseweg Groenlo.20.00 uur.

Amsterdam
20 okt. Euphorbia’s door.......
17 nov. Eigen leden presenteren.......
15 dec. Quiz verzorgd door de winnaar van 

1994.
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecen- 
trum.Plantage Middenlaan 2e(bellen).Amster- 
dam.20.00 uur.

Arnhem
12 okt. Grote najaarsverloting en stekken- 

keuring .
9 nov. Stereoscopische dia's door de heer

B. te Veldhuis .
14 dec. Gezellige avond.

Zaaltje van de speeltuinvereniging “Tuin
dorp”.achter het pand Floralaan 18.Wagenin- 
gen.20.00 uur.

Brabant-België
27 okt. Freddy Lampoo over Arizona.
24 nov. Frank Vandenbroeck over Cactussen 

uit vochtige streken.
22 dec. Gevarieerde avond met dia’s, zaai- 

wedstrijd etc.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw.de Bavaylei 
116.1800 Vilvoorde.20.00 uur.
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AFDELINGSACTIVITEITEN- 2

Delfzijl e.o.
5 okt. Dialezing door H. de Looze.
2 nov. Dialezing door A. Keizer “Flora en

cultuur van Mexico.”
7 dec. Bespreking programma 1996 en 

Dia’s over caudexplanten van H. 
Wolven.

Groene Weide.Snelgersmastraat 15.Appinge- 
dam. 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
12 okt. Bespreking Zaaitest Clichéfonds. 

Thema Speciale plant.
9 nov. Wiebe Bosma met dialezing over 

stinkende schoonheden: Stapelia’s.
14 december Jaarvergadering met plant raden en 

verloting.
Biesboschcollege v/h.De Christelijke
MTS.Prof.Waterinklaan 45.Dordrecht. 19.30 uur.

Drenthe.
4 okt. Ad Haagesteijn met een dialezing 

over Engelse tuinen
1 nov. Jaarvergadering en uitslag zaaiwed- 

strijd
6 dec. Arend Schans met vakantiedia’s van 

Portugal en andere landen.
Hotel Koopman.de Palz 7.Beilen.

Flevozoom
16 okt. Thema Cactussen
20 nov. Thema ????
18 dec. Jaarvergadering met traditionele

kwis.
Groen van Prinstererschool. Verkeersweg 51.Har
derwijk. 19.30 uur.

Frysldn
10 okt. Lezing door R. de Groot over Noto- 

cactus .
14 nov. Lezing door W. Alsemgeest over zijn 

trip door Texas en Nieuw mexico .
12 dec. Lezing door B. Zonneveld over de 

wilde planten van Tenerife .
Zalencentrum Tivoli.Huizumerlaan 59.Leeuwar- 
den. 19.30 uur.

Gooi-en Eemland.
10 okt. Ch. Jamin over Spanje, flora en 

kwekerijen
14 nov. Lezing door B. Krijnen over Echino- 

fossulocactus en Matucana .
12 dec. Lezing door L. Bercht over de Flora 

van Paraquay .
Buurthuis Noord.Lopez Diazlaan 85.Hilver- 
sum.20.00 uur.

Gouda e.o.
19 okt. Praatavond met aandacht voor 

CITES perikelen.
16 nov. Lezing door Jan Lubbers over ‘Mijn 

rotstuin’
14 dec. Eindejaarsbijeenkomst: Bingo etc.
’t Brandpunt.Turfmarkt58.Gouda.20.00 uur.

Groningen.
19 okt. Anjo Keizer en Coby Zinsmeester 

met een verslag van hun reis naar 
Mexico.

16 nov. Lezing door Robert Mayer: 7 we
kenop een mesa, op stage bij kweke
rij Mesa Garden, New Mexico.

21 dec. Jaarvergadering.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging SEL- 
WERD.Elzenlaan 72.Groningen. 19.30 uur.

Den Helder e.o.
14 okt. Nico Uittenbroek over “Gringo’s 

trail 2”
11 nov. Robert Mayer over “Mesa Garden” . 
Centrum voor Natuuronderwijs “De Groene 
Poolster”.Pasteurstraat 6.Den Helder.13.45 uur.

Hoeksche Waard.
9 nov. J. Magnin over kweken, stekken, 

zaaien ongedierte etc.
14 dec. Avond verzorgd door het Natuur 

Educatief Centrum
Natuur Bezoekers Centrum Hoekse Waard.aan de 
Rijkshaven. Numansdorp. 20.00 uur.

Nijmegen
3 okt. Lezing door Ludwig Bercht over een 

reis in de Rio Grande do Sul.
7 nov. “Meer dan 25 jaar een hobby tussen 

cactussen en andere succulenten”
12 dec. Gezellige avond voor leden en hun 

partners.
Opleidingscentrum ‘t Vanck.Energieweg 19.Nij- 
megen. 19.30 uur.
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AFDELINGSACTIVITEITEN - 3

Rotterdam e.o. Zeeland
30 okt. Lezing door A. Beukelaers "Cactus

sen of succulenten”.
27 nov. Lezing door P. van der Weerd “Cac

tus algemeen” .
Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80. Rösener 
Manzstraat 80. Rotterdam.20.00 uur.

Tilburg
9 okt. Dominicus Jacobs over 4 Mexico

reizen.
13 nov. Thema-avond.
Kasteelhoeve.Hasseltstr 256.Tilburg.20.00 uur.

Utrecht e.o.
12 okt. Lezing door Gerrit Melissen over

Ariocarpus.
9 nov. Lezing door René van der Wilk over

27 okt. Onderlinge plantenbeurs + hoe
begon ik mijn hobby door Leo 
Hollestelle.

24 nov. Voordracht door Cock Grootscholte
en verloting.

Thomaskapel.aan de Vrijlandstraat.Middelburg.
19.30 uur.

Zuid Limburg
3 okt. Lezing door E. Priemer over Phyllo-

cactussen.
7 nov. Lezing door F. Hoste over Madagas-

car deel 1.
Gemeenschapshuis.Hoofdstraat 12.Schimmelt.
19.30 uur.

de biologische bestrijding van onge
dierte.

■ nieuws VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER-
■vERENIGINGEN

14 dec. Lezing door Paul Shirley over zijn
reis naar Engeland, bezoek aan 
kwekers en liefhebbers.

Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a. Utrecht.
20.00 uur.

Voorne-Puttenen Rozenburg
2 okt. Lezing door C. Jamin over Zuid-

Afrika.
13 nov. Lezing door Wim Alsemgeest over

‘Death Valley’ .
11 dec. Dia’s uit eigen verzameling.
Het Trefpunt.Burg. v.d. Blinklaan 5.(Vierpolders
Gem Brielle). 19.30 uur .

West-Brabant.
14 okt Dia-serie
18 nov. Vragenuurtje met dia-serie.
16 dec. Jaarvergadering.
Café rest. “Marktzicht”.Markt50.Etten-
Leur. 14.00 uur.

Zaanstreek
6 okt. Dialezing door de Heer Linsen over

Astrophytums .
3 nov. Dialezing door de Heer Alsemgeest

over Thelocactussen .
1 dec. Gezellige avond met Oud-Hollandse

spellen.
Kantine van de sporthal De Springplank. Saenre- 
damstraat 34. Assendelft.20.00 uur.

Cactusvrienden Mol
3 okt. 15e voordracht door de heer A.

Beukelaers.
7 nov. "Houden van cactussen”(voor begin

ners) door de heren J. Mondelaers en 
J. Vermeersch.

2 dec. Gezellig samenzijn.
Zaal: Volkshuis.Rozenberg 115.Mol.

Grusonia
13 okt. Najaarsruilbeurs en aanvullend

programma.
10 nov. Euphorbia door Maurice Genotte.

(zaal Vijverhof te Tielt).
8 dec. Cactusgeslachten algemeen door luc

Vandecaveye.
Zaal Don Bosco te Torhout.tenzij anders is aange
geven, .20.00 uur.

Leuchtenbergia
20 okt. R. Van Geyte over Crassula’s.
15 dec. F. Gruwez over Phyllocactussen en

nachtbloeiers.
Dienstencentrum.Schoolstraat 44 te Schilde.20 uur
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VRAAG
EN

AANBOD

Opgaven voor nr 6/95 moeten voor 15 oktober 
1995 worden opgestuurd aan Mevr. J.M. Smit- 
Reesink, Pr. Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE 
Bennekom. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Te koop aangeboden: Zéér grote kuipplanten, 
waaronder diverse aparte agaves, tropische plan
ten, oleanders (groot), bolcactussen en cactussen 
van 40 cm tot ca. 2 meter hoog. Bellen voor 
afspraak graag: Louis Drent, 085-255240, Ange- 
ren.

Te koop aangeboden: Rauh Wondere wereld van 
cactussen en vetplanten f 20,-. Oudshoorn 126 
cactussen en vetplanten in kleur 1970 f 10,-. 
Bommelj Cactussen en andere Succulenten f 20,-. 
Lamb Colourful cacti and other succulents of the 
desert 1974 f25,-. Buining Discocactus (Neder
lands) f 20,-. Pizetti Handboek over cactussen en 
vetplanten (1978) f 25,-. Leese Alles over cactus
sen en vetplanten (1973) f 25,-. W.Haage Het 
praktische cactusboek (1975) f 25,-. W.Cullmann 
Cactussen (1976) f 30,-. Alle boeken in één koop 
f 150,-. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
J.C. van t Zelfde. Veldweg 29, 4974 ML Etten- 
Leur. Tel. 01608-17647.

Te koop: mijn collectie planten. Succulenten en 
caudex, vanwege emigratie. Na tel. afspraak: 
H.v.d.Heijden, Loohof 41, 6956 CM Spankeren. 
Tel. 08330-14342.

Te koop: Succulenten in Beeld en Woord, 
G.D.Duursma, 1930, t.e.a.b.
J.M.Smit-Reesink, Prins Willem Alexanderlaan
104, 6721 AE Bennekom. Tel. 08389-17551.

Te koop: Kaktusliteratuur. Gezocht: Bravo Hollis- 
Las Cacteus Vol. II. Manfred Zöller, Heiligen- 
pesch 68, 41069 Mönchengladbach, Duitsland.

Wegens omstandigheden te koop: ongeveer 250 
cactussen, doorsnee 5-25 cm en mooie agaven. 
Incl. kas (2x3 m). J.Hockstra, v.Meijersstraat 13, 
9061 BA Giekerk. Tel. 05103-61321.

Te koop gevraagd: Das Sukkulentenlexikon van 
Hermann Jacobsen. Eric J.M.Piens. Verlorenbrood- 
straat 27, B 9820 Merelbeke-Gent, België.

Te koop: Muurkas afm. 165 cm breedte, 100 cm 
diepte, 220 cm hoogte. Materiaal: stalen hoekpro- 
fielen. Incl. schappen + TL armaturen, incl. 300 
stuks cactussen. Past ideaal op scheidingsmuren 
vanaf 195 cm hoogte. Vraagprijs compleet f 250,-. 
Ruud Doek. St.Vincentiusstraat 7, 5981 VK 
Panningen. Tel. 04760-75751.

Aangeboden: De jaargangen 1966 tot en met 
1995 van Succulenta en enkele heel oude bladen 
van het engelse blad Cactus & Succulent Journal. 
A.Altena. Tel. 02207-18747.

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

NATUUREN BOEK 
Bankastraat 10
2585 EN 's Gravenhage 
tel. 070-3505648
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PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKENVERKOOPEN 
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.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en andere 
succulenten, prijs fl 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buining (duitse- en Engelse uitgave), prijs f 
7,70/Bfrs 150.

Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift fl 16 Bfrs 320 per stuk 
- 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

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 XMTwello 
tel.: 05712-72841

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 1200-1300 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 fonds alle medewerking.

Hr J Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. tel.: 
04703-2913

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 samenge
steld. 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 echinocerei
100 caudex vormende planten 66 euphorbia’s, 100 gymnocalyciums.

Hr. J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel 045-272461

FRANS NOLTEE

Rotterdamse weg 88, 
3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078-124200 Fax 078-198396 
(per 10.10.95 078-6124200 en 078-6198398)

OPEN DAG 14 oktober a.s. 8 -18 uur
Naar de Algemene Ledenvergadering?? Bezoek dan ook de bijzondere collectie in 
mijn geheel nieuwe kas. Vele tienduizenden cactussen en ander vetplanten over
zichtelijk gerangschikt op 800 m2

Gratis koffie
Voldoende parkeergelegenheid 

Goed bereikbaar met openbaar vervoer

25 % OPENINGSKORTING!
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BERCHT ZAADLIJST 1996
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 geslachten 
Acanthocalycium, Astrophytum, Cereus, 
Pilosocereus, Echinocereus, Discocactus, 
Notocactus, Echinopsis, Lobivia, Mammillaria, 
Parodia, Uebelmannia, Agave, Nolina, Portul
aca, Anacampseros, Talinum 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.: 0344-693321, Fax 0344-693744.
Hebt U vorig jaar besteld, dan ontvangt U de lijst automatisch rond half november.

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan: 

AGAVE:Albescens, americana ferox, attenuata, bovicornuta, bracteosa, 
crysantha, colorata, deserti, ferdinandi-regis, filifera, franzosinii, gigantensis, 
ghiesbreghtii (een prachtige groene variëteit), goldmanniana, .havardiana, 
kerchovei, lechuguilla, lophantha, macroacantha, mitis, multifilifera, neomexi- 
cana, ornamental, palmeri, parasana, parryi (diverse variëteiten), parviflora, 
schotti, sp. “Isla Ventana”, sp. “Choixsin” (zeldzame blauw-grijze variëteit), 
stricta, toumeyana (ook var. “Bella”, univittata, utahiensis (4 variëteiten), 
potatorum-verschaffeltii en victoria-reginae.

Deze mooie gezonde planten zijn 2-7 jaar oud en geprijsd vanaf f 3,50 per 
stuk. Verder vindt U bij ons nog 350 andere soorten succulenten, vanaf f2,- 
per stuk.

De kwekerij is iedere vrijdag en zaterdag tot 5 uur open. 
Tel. ('s avonds) 05980-93253, na 10 oktober 0598-393253

CACTUSKWEKERIJ GELING
Noorderstraat 274, 9611 AS Sappemeer.
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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

* 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 eerste keuze van de 
boeken is voor de landelijke Bibliotheek, de rest wordt op 
de jaarvergaderingen aangeboden. Aanbiedingen aan 
W.Alsemgeest, Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort. 
Tel. 03484-71083.

British 
Cactus & 
Succulent 

Society

Het Journaal van de BCSS verschijnteenmaal 
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
IndeE.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. MembershipSecretary

Mr P. Lewis, 1 Springwoods.Courtmoor, 
Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

ZAADLIJST MESA GARDEN
Zaadlijst ook met winterharde cactussen, vele geoogst in de natuur.
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vanwege Cites. Vlakbij de Nepenthes 
zagen we een mooie zwart-gele spin 
midden in zijn of haar web. We stopten 
nog een keer om in een grote boom te 
kijken waar we vanaf de weg hoya’s in 
hadden gezien. David klom in de boom om 
te zien wat voor soort hoya’s het waren en 
om ze te verzamelen. Het was een hoya 
soort die verwant is aan een aantal Philip- 
pijnse soorten uit de groep van Hoya 
parasitica.
Aan de andere kant van de weg, in een 
klein bosje, had Hans een boom gevonden 
waar Hoya imbricata op groeide. Dit zijn 
planten met schelpachtige bladeren die 
tegen de boomstam aan liggen. De blade
ren zijn mooi getekend en goed gecamou
fleerd, zodat ze moeilijk te zien zijn. Zoals 
de meeste H. imbricata op Sulawesi, 
vertoonde ook deze plant geen sporen van 
vraat. Blijkbaar werkt de camouflage goed, 
ook al weet ik niet waar de plant zich 
tegen moet beschermen. Zoals altijd, leefde 
ook onder de bladeren van deze hoya een 
kolonie mieren die te voorschijn komen als 
je een stuk blad afbreekt. David verza
melde deze op alcohol voor zijn ecologisch 
onderzoek naar de symbiose tussen mieren 
en epiphyten. We zochten verder naar 
andere bomen met H. imbricata, maar 
zonder succes.
De nacht brachten we door in Losman 
Lestari in Kolonodale. Het gedeelte van de 
vakantie dat nu zou volgen was het meest 
primitieve. Met twee prauws gingen we 
naar het Morowali-reservaat aan de andere 
kant van de baai, waar we één nacht 
zouden blijven. We voeren over de baai 
vanwaar we een goed uitzicht hadden op 
de karakteristieke huizen op de kust, de 
vogels, de mangrove-bossen en natuurlijk 
op de rivier die naar het kamp leidde. Het 
kamp bestond uit een enkel primitief huis 
van bamboe en palmblad op palen midden 
in het regenwoud. Het werd bewoond door

een boerenfamilie die rond het huis wat 
sago, kapok, cassave en rijst verbouwde. 
Daarnaast leefde men van wat visvangst en 
van de jacht in het bos. Ook verzamelde 
men rotan voor het maken van manden en 
allerlei ander huisgerei. Bij de plas die als 
wasplaats was bedoeld, vond David een 
dischidia-soort. In het bos groeiden veel 
varens, orchideeën en een enkele hoya. Op 
een grote kapokboom bij de rivier groeiden 
enkele grote exemplaren van Myrmephytum 
celebicum. Deze onbekende verwant van 
Myrmecodia en Hydnophytum heeft even
eens een grote holle caudex waarin mieren 
leven. We konden niet dicht genoeg bij 
deze planten komen om ze goed te fotogra
feren, en zaad verzamelen was helemaal 
onmogelijk.
Toen de duisternis over het bos viel en we 
aan de geroosterde cassaveknollen zaten, 
begonnen boven onze hoofden de nacht
zwaluwen rond te cirkelen en zagen we de 
vuurvliegjes. We kregen ook een demon
stratie van het gebruik van een blaaspijp. 
Toen we het zelf probeerden, bleek het 
knap moeilijk om het doel te raken.
Een bekende cultuurplant die we in Moro- 
wali zagen is de cassave (Manihot escu
lenta). Het is een soort met grote eetbare 
knollen. Ik heb stekken genomen om 
verder te kweken. De volgende dag, na een 
korte oerwoudwandeling, gingen we terug 
naar Kolonodale. Op de heenweg waren 
we allerlei kleine eilandjes voorbij geva
ren, maar nu stopten we om een eilandje te 
bekijken. We vonden er niet minder dan 
zes verschillende soorten hoya’s en 
dischidia’s waaronder Hoya australis, 
Hoya sussuela, Dischidia major en Dischi- 
dia bengalensis. Sommige waren heel 
moeilijk bereikbaar en de kalkstenen 
rotswanden erg steil en scherp, maar we 
waren blij met de vangst. Na nog een nacht 
in de losman Lestari, gingen we terug naar 
Tentena. Uiteraard stopten we onderweg
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De bladeren zijn mooi getekend en goed gecamoufleerd

nog een keer om planten te bekijken. Ik 
vond een hoya die drie meter boven de 
grond hing, maar we konden er met geen 
mogelijkheid bij, zodat we al dachten 
zonder stekken weer verder te moeten, 
maar er groeiden nog meer van dezelfde 
soort in de omgeving die beter bereikbaar 
waren. Langs de weg in grote bomen 
vonden we verschillende exemplaren van 
de zeer succulente Hoya obovata. Van deze 
soort was nog geen nauwkeurige vind
plaatslocatie bekend. Al een aantal malen 
had ik langs de kant van de weg een 
grootbladige plant gezien, maar steeds 
zonder bloemen. Tot we vlak bij Tentena 
waren en ik er één zag met grote gele 
bloemen. Het bleek een soort Ipomoea 
(Merremia peltata) te zijn waar we natuur
lijk zaad van verzamelden. Onduidelijk is 
nog of het een soort is met knolvorming. 
De volgende dag ging onze tocht door het

Tinebagebergte naar de Bada vallei. De 
asfaltweg erheen veranderde al snel in een 
onverharde weg zodra we onder aan de 
berg waren aangekomen. We begonnen te 
klimmen, maar na een paar kilometer 
begaf de landrover het. Terwijl die werd 
gerepareerd, liepen wij alvast de goede 
richting op, zodat ze ons verderop weer 
konden oppikken.
Op een omgevallen boom op zo’n 1100 m. 
hoogte vonden we verschillende hoya’s en 
dischidia’s waaronder vrijwel zeker een 
aantal nieuwe soorten. Een paar kilometer 
nadat de auto ons weer had opgepikt, begaf 
hij het opnieuw en moesten we weer gaan 
lopen. Langzamerhand veranderde de flora. 
Het werd koeler en we zagen medinella’s 
en rhododendrons. Het was ook natter in 
dat gedeelte, met als gevolg varens en 
nepenthes, vermoedelijk Nepenthes trun
cata. De landrover kon helaas niet meer 
gerepareerd worden, zodat we terug moes
ten naar Tentena om het de volgende dag 
nogmaals te proberen met een ander 
vervoermiddel. De rest van de dag ge
bruikten Ruurd en Hans om de planten te 
verzorgen die we bij een kennis van Eric 
in een tuin hadden ondergebracht. David 
en Geerdien gingen een eindje lopen bij 
het Poso-meer en ik heb wat aan vogels 
spotten gedaan. Ik zag verschillende rei
gers, ijsvogels, waterhoentjes en wouwen. 
Na een paar uur liep ik een stukje verder 
langs het Poso-meer om te zien of ik daar 
nog planten kon vinden. Er stonden ipo- 
moeas, Mimosa pudica, senecio's, allemaal 
niet-succulente soorten. David en Geerdien 
hadden een mooie bloeiende hoya gevon
den, de groot-bloeiende Hoya sussuela. De 
bloemen van deze soort kunnen wel 5-6 
cm in diameter zijn. Aan de westkant van 
het Poso-meer, tussen het meer en de 
rijstvelden in, staan een paar bomen met 
veel hoya’s erin. Soorten zoals Hoya. aff. 
incurvula, Dischidia major, Dischidia
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nummularia en Dischidia imbricata. Het 
bleek later dat deze ‘hoya-bomen’ wel 
bekend waren bij Eric en Ruurd. Eric had 
voor mij wat stekken meegenomen voor 
verdere vermeerdering van cassave, Mani- 
hot esculenta.
Onze tweede poging om naar de Badavallei 
te komen, nu met twee landcruisers, lukte. 
Ongeveer 15 km voor de Badavallei von
den we een mooie, voor ons onbekende, 
Myrmecodia en een aantal mierenvarens, 
Lecanopteris celebica en Lecanopteris 
balgooyi in de bomen. De Badavallei was 
een mooie plek om goed te kunnen zien 
hoe dischidia’s en hoya’s in de bomen 
groeien, meestal in samenleving met 
mieren. Er waren veel bomen die vol 
hingen met deze soorten en we zagen zelfs 
zaadpeulen. Uiteraard werden er weer wat 
stekken en mieren verzameld, foto’s geno
men en notities gemaakt. We volgden een 
wandelroute langs megalieten en vlakbij 
een ervan vond David nog een Hydnop- 
hytum en een Hoya sussuela. We kregen zo 
langzamerhand een goed beeld van de 
verspreiding van de verschillende soorten 
hoya’s en dischidia’s op Sulawesi, en van 
de mierensoorten die in symbiose leven 
met deze planten. Onze laatste grote vondst 
was een Hoya imbricata, die aan de kant 
van de weg van Tentena naar Sengkang

Een onbekende orchidee

werd gevonden. De meesten van ons waren 
er al voorbij gelopen zonder iets te zien, 
maar David ontdekte hem. We brachten 
ook nog een bezoek aan een 
orchideeënreservaat. Hier zijn vele soorten 
van heel Sulawesi bijeen gebracht. We 
vonden ook een hoya, een nog onbekende 
soort volgens Ruurd, met rechtop staande 
bloemen. Onze gids gaf ons de hoya en 
vond het vreemd dat we enthousiaster 
waren over de hoya dan over de 
orchideeën. De vakantie was bijna over. De 
grootste zorg was nu om de verzamelde 
stekken in leven te houden en terug te 
brengen naar Nederland. Ik had 31 soorten 
zaad verzameld, die ik inmiddels allemaal 
heb gezaaid. Ongeveer 1/3 is gekiemd en 
groeit goed. De hoya’s zijn vrijwel alle
maal goed aangeslagen en worden nu 
verdeeld tussen de collectie van Ruurd en 
die van de Hortus in Leiden. Het wachten 
is nu op bloemen zodat het materiaal goed 
kan worden bestudeerd en beschreven. De 
verwachting is dat we in totaal zo’n 25 
soorten hebben gevonden waaronder een 
vijftal nieuwe. Een fraai resultaat van een 
mooie, interessante reis.
Met dank aan Ruurd van Donkelaar voor 
assistentie en adviezen.

Julianastraat 8, 2771 DX Boskoop
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SUCCULENTE PLANTEN VAN INDIA
EEN OVERZICHT

Succulente planten kunnen uit verschil
lende plantenfamilies afkomstig zijn. Ze 
worden gedefinieerd als planten, die water 
kunnen opslaan in hun inwendige delen, 
teneinde langere droogteperioden te kun
nen overleven. Afhankelijk van de plaats 
waar ze dat water opbergen spreken we 
van blad-, stam- of wortelsucculenten.
De vraag of een plant wel of niet succulent 
is wordt wel verschillend beantwoord, 
afhankelijk van de criteria die een verza
melaar aanlegt. Dikwijls worden sommige 
xerofytische plantenfamilies, zoals de 
Burseraceae, bij de succulenten ingelijfd. 
Succulente planten zijn overal in de wereld 
te vinden, dank zij hun vermogen in een 
grote verscheidenheid van milieus te leven. 
Zo komen de Sempervivums voor in de 
besneeuwde Europese Alpen, Peperomia’s 
in bossen van tropisch Zuid-Amerika en 
Caralluma-soorten in de Arabische woes
tijn. Hoewel alle cactussen inheems zijn op 
het Amerikaanse continent, van Alaska in

Meena Singh

het noorden tot Chili in het zuiden, zijn 
toch met name de Opuntia’s verwilderd in 
verschillende delen van de wereld, zelfs op 
zo grote schaal, dat ze vaak tot de in
heemse flora van die gebieden gerekend 
worden. Het grootste aantal succulenten 
treffen we aan op het Zuid-Afrikaanse 
subcontinent, inclusief Madagascar. 
De interesse in de cultuur van succulenten 
begon al snel, nadat ze op grote schaal in 
Europa geïntroduceerd werden in de 16e 
eeuw. Hun bizarre vorm en grote schoon
heid trokken eerst de aandacht van de 
botanisch geinteresseerde verzamelaars, 
later ook van de hobbyisten.
Botanische onderzoekers ontdekken zelfs 
nu nog wonderbaarlijke schoonheden die 
zowel de botanici als de verzamelaars 
versteld doen staan. De flora van India, 
hoewel rijk en gevarieerd, is relatief arm 
aan succulente soorten. Het is een min of 
meer onontgonnen terrein, omdat de 
meeste succulentenliefhebbers in de wereld

Een groep Caral- 
luma umbellata 
Foto’s van de 
schrijfster
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weinig kennis bezitten van de succulenten 
uit India. Een groot gebrek aan overzichte
lijke literatuur, behalve wat oude teksten 
en boeken over de regionale flora, is de 
voornaamste oorzaak daarvan.
Dr. J.S. Sarkaria, een bekend liefhebber 
van succulenten in India, bewees goede 
diensten bij het populariseren van de 
Indiase succulenten en was bovendien 
verantwoordelijk voor de ontdekking van 
twee nieuwe Caralluma-soorten. Ondanks 
zijn inspanningen is er nog veel onbekend. 
Met groeiende interesse in de succulente 
flora van India proberen Ram Gandhi en ik 
Dr Sarkaria’s werk voort te zetten en wij 
hebben heel wat afgereisd op zoek naar 
succulenten. Een overzicht van de planten- 
families, hun geslachten en soorten, zoals 
zij in India gevonden worden, volgt hier:

Agavaceae.
De familie der Agavaceae wordt in India 
vertegenwoordigd door één enkel geslacht, 
Sansevieria. Er is geen uitgebreide litera
tuur over dit geslacht in India beschikbaar. 
Onlangs werd een studie door R. Haresh en 
M.S. Binojkumar voltooid en de publicatie 
van hun vondsten wordt binnenkort ver
wacht. Het zijn planten met een wijdver
breide verspreiding op het Indiase schierei
land, die stamloos blijven en vlezige 
bladeren hebben, vertakkend vanaf de basis 
of met korte rhizomen. Van drie soorten, te 
weten S. zeylanica Wild. (1799), S. rox- 
burghiana Shult. (1829) en S. ebracteata 
(Cav.) Suresh (1988) wordt gezegd, dat zij 
van Indiase origine zijn. Wij zijn in 
afwachting van de publicatie van een 
nieuwe soort uit Madurai, nauw verwant 
aan S. zeylanica. Algemeen aangetroffen 
worden S. cylindrica en S. trifasciata. 
Verscheidene soorten uit de geslachten 
Agave en Furcraea zijn ingeburgerd en 
worden op braakliggende terreinen aange
troffen.

Caralluma stahgmrfera

Asclepiadaceae.
Hoewel deze familie met de meeste soorten 
vertegenwoordigd is in de succulente flora 
van India zijn sommige geslachten, zoals 
Leptadenia, strikt gesproken niet succulent. 
Van andere geslachten, zoals Ceropegia, 
met 45 inheemse soorten, hebben sommige 
succulente soorten knolvormende wortels 
en vlezige blaadjes, terwijl andere soorten 
niet-succulente kruiden zijn.
Brachystelma’s, verwant met Ceropegia’s, 
hebben allemaal een knolvormige wortel. 
Van de 7 soorten van het Indiase subconti
nent zijn er twee inheems in Pakistan.
Van de Stapelia-achtigen komen er in India 
meer dan een dozijn soorten voor, die op 
één na allemaal tot Caralluma behoren. 
Die ene uitzondering, Frerea indica, een 
monotypisch geslacht uit Maharashtra, is 
uniek door het bezit van blaadjes. Het 
werk van Gravely en Mayuranathan over
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Een volwassen boom van Euphorbia vajraveluii

de Indiase soorten uit het geslacht Caral- 
luma (1931) is tot nu toe het enige referen
tiekader. Nadien is er geen poging meer 
gedaan om tot revisie te komen.
Sarcostemma, een geslacht van kruipende, 
bladloze planten, heeft twee soorten in 
India: S. brunonianum en S. brevistigma.

Asteraceae (Compositae).
Dit is één van de grootse families van de 
zaadplanten, de vertegenwoordigers ervan 
komen over de hele wereld voor.
Terwijl sommige soorten tot de éénjarigen 
behoren zitten andere soorten op de rand 
van succulentie, met halfsucculente blade
ren, terwijl er ook echte succulenten zijn. 
Senecio, met ongeveer 3000 soorten, is het 
grootste geslacht in deze familie. Het 
geslacht is opgedeeld in kleinere, meer 
uniforme groepen. Het is in India met 19

soorten aanwezig, wijd verspreid over de 
droge heuvelachtige delen van de Deccan. 
Twee soorten Kleinia worden hier ook 
aangetroffen. Het zijn kleine, bossige 
planten, vaak met aantrekkelijk ogende 
bladeren. Desondanks worden deze in
heemse soorten zelden aangetroffen in 
collecties in het land.

Begoniaceae.
Deze familie telt 5 genera met ongeveer 
900 soorten, die hoofdzakelijk in Azië 
voorkomen. Zij kunnen niet als echte 
succulenten worden beschouwd, hoewel zij 
soms een vlezig uiterlijk hebben. Verschei
dene soorten worden gevonden in de 
Himalaya in het noorden en de Nigiris in 
het zuiden.

Burseraceae.
Deze familie wordt in India vertegenwoor
digd door vijf genera en ondanks hun 
verdikte stam moeten zij eerder als xerofyt 
dan als succulent beschouwd worden. 
Het geslacht Commiphora, dat in India 4 
soorten herbergt, wordt op uitgebreide 
schaal aangetroffen in de drogere streken 
van het Indiase schiereiland en in de 
woestijnen van Rajathan en Gujarat. Zij 
zijn voor de verzamelaar van succulenten 
van belang omdat zij een aantrekkelijk 
uitziende, schilferende stam en een succu
lente verschijningsvorm hebben.
Een aromatische hars, die gebruikt wordt 
bij de bereiding van parfum en wierook, 
treedt bij beschadiging naar buiten.

Chenopodiaceae.
Van de 8 genera, die uit India gemeld 
worden zijn er drie, te weten Salicornia, 
Suaeda en Anthrocnemum, stam- of 
bladsucculent. Zij worden meestal gevon
den in zoute kustmoerassen, zijn moeilijk 
in leven te houden in de cultuur en bijge- 
volge niet van belang voor de verzamelaar.

222



Commelinaceae.
Een familie van liggende of rechtop- 
groeiende kruiden, een paar soorten van de 
genera Aneilema, Commelina en Cyanotus 
met succulente bladeren of knolvormig 
verdikte wortels worden als succulent 
beschouwd. Zij komen in India wijdver
spreid voor, maar zijn zelden in verzame
lingen te vinden omdat zij daar hun com
pacte groeiwijze verliezen, tenzij ze zeer 
hard gekweekt worden.

Crassulaceae.
Een cosmopolitische familie met 33 genera 
en 1500 soorten, waarvan de oorsprong in 
Azië ligt, waar Sedum, het meest primi
tieve geslacht, wijdverbreid is.
Leden van deze familie komen zowel in 
gematigde streken als ook in tropische 
gebieden voor. Een aantal Sedums, twee 
soorten Sinocrassula - S.yunnannensis en 
S. indica - en Rosularia indica komen voor 
in de Himalaya.
Ook een aantal Sempervivums, succulenten 
van de koudere breedtegraden, komt in de 
hogere delen van de Himalaya voor.
Het geslacht Kalanchoe heeft de grootste 
vertegenwoordiging van de familie in India 
en is voornamelijk geconcentreerd op het

schiereiland.
Er is geen recente revisie van het geslacht 
in India ondernomen. Bij afwezigheid 
daarvan kan men geen goed overzicht 
krijgen van de inheemse soorten.

Cucurbitaceae.
Deze familie, met ongeveer 110 geslachten 
en 640 soorten, heeft haar verspeiding in 
de warmere delen van de wereld. Het is 
een familie van snelgroeiende éénjarige en 
overjarige klimmers, waartoe ook kom
kommers en pompoenen behoren.
36 genera en ongeveer 100 soorten zijn 
inheems of ingeburgerd in het land. 
Daarvan hebben Corallocarpus epigaeus, 
Kedrostis rostrata en Momordica tuberosa 
een grote verspreiding op het Indiase 
schiereiland.
Momordica dioica komt algemeen in het 
hele land voor. Hoewel zij een attractieve 
caudex vormen en gemakkelijk uit zaad te 
kweken zijn, komen ze niet algemeen in de 
collecties voor.

Dioscoreaceae.
Deze familie wordt in India vertegenwoor
digd door een tweetal geslachten: Diosco- 
rea en Trichopus.

Euphorbia caduci- 
folia in Rajasthan
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Euphorbia royleana

Meer dan 16 soorten Dioscorea zijn wijd
verspreid door het hele land. Hun dikwijls 
knolvormige wortelstokken zijn veelal 
eetbaar. Zij zijn eenvoudig te vermeerderen 
door deze knollen, die gemakkelijk uitdro
gen, te delen. Desondanks zijn zij niet erg 
fraai om te zien, het zijn ook geen echte 
succulenten.
Hartvormige bladeren aan robuuste, klim
mende stengels, kunnen er aantrekkelijk 
uitzien. Terwijl Dioscorea’s klimmers zijn, 
zijn Trichopus-soorten rechtopgroeiende 
planten. Er wordt slechts één soort in India 
gevonden. Deze planten worden niet vaak 
in collecties aangetroffen.

Euphorbiaceae.
Een grote familie met een wereldwijde 
verspreiding. Zij omvat 321 geslachten met 
bijna 5000 soorten.
Het is een familie, waarin een grote ver-

scheidenheid aan groeivormen voorkomt, 
variërend van bomen, struiken en kruidach
tige planten tot geofyten.
Succulente soorten uit deze grote familie 
behoren tot het tribus Euphorbieae.
Hun karakteristieke bloeiwijze, geredu
ceerd tot het absolute minimum, en het 
bezit van melkachtige latex maken dat zij 
een aparte groep vormen. De latex is 
meestal giftig en kan huidirritaties veroor
zaken. 19 Soorten succulente Euphorbia’s 
worden als imheems beschouwd. 16 daar
van zijn boomvormige soorten, die een 
behoorlijke hoogte kunnen bereiken, 
wanneer ze ongestoord kunnen groeien. 
De meeste daarvan zijn algemeen, vaak 
gebruikt als heggen om velden te omhei
nen. Drie soorten, te weten E. santapauii, 
E. vajraveluii en E. susanhomesiae werden 
na 1965 gepubliceerd. Hun voorkomen is 
beperkt tot kleine groepen in de heuvels, in 
het zuidelijk deel van de westelijke Ghats. 
E. epiphylloides, endemisch voorkomend 
op de Andaman eilanden, is een zeldzame 
en bedreigde soort, terwijl E. mayurna- 
thani, van de Palghat Gap in Kerala, in de 
natuur uitgestorven is.
E. caducifolia, uit de woestijnen van 
Rajasthan en Gujarat, is een bossige plant 
zonder centrale hoofdas.
Drie geofytische Euphorbia-soorten, E. 
fusiformis, E. panchganiensis en 
E. khandalensis, zijn in India inheems. 
Terwijl E. khandalensis zeldzaam is, is E. 
fusiformis uit de Siwaliks en de heuvels 
aan de voet van de Himalaya evenals E. 
panchganiensis van de westelijke Ghats bij 
Puna, wijdverspreid in kleine groepjes. 
Door hun geofytische levenswijze zijn zij 
moeilijk te localiseren. De publicatie van 
een andere, tot nu toe nog onbekende 
geofyt, die tamelijk wijdverbreid in India 
voorkomt, is in voorbereiding.
De planten uit het geslacht Jathropha, 
kleine verhoutende struikjes, met of zonder
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dorens, hebben meestal een knolvormige 
wortelstok. Van de 4 inheemse soorten 
hebben er twee, J. heynei en J. mareshwa- 
rii, grote knollen, tot 40 cm lang en 15 cm 
in doorsnede. Van J. heynei komen twee 
verschillende vormen voor. Terwijl deze 
soort voorkomt in beperkte groepen op 
droge, rotsachtige plekken van het Indiase 
schiereiland en de oostkust, komt J. mahes- 
hwarii voor in de kustgebieden van het 
zuidelijkste puntje van het land.
J. glandulifera met haar afschilferende 
schors en verdikte stam is algemeen op de 
aride woeste gronden van de zuidelijke 
Deccan en J. villosa en haar variëteit 
ramnadensis zijn halfsucculenten van het 
Indiase schiereiland.
Synadenium grantii is ingeburgerd in en 
rond de Mysore heuvels en wordt veel als 
heg aangeplant.

Liliaceae.
Deze familie wordt in India door twee 
genera vertegenwoordigd: Scilla en Urge- 
nia. Scilla indica, de enige inheemse soort, 
is een klein bolgewasje met gevlekte 
blaadjes. Het is algemeen in de kuststreken 
van Tamil Nadu.
Drie soorten Urgenia zijn wijdverbreid 
over het hele land. Hoewel het interessante 
planten zijn met een aardig ogende bloei- 
wijze, worden bolgewassen door velen niet 
als succulent beschouwd. De Indiase 
soorten worden niet vaak in verzamelingen 
aangetroffen.
Aloe barbadensis, algemeen bekend onder 
de naam Aloe vera, wordt in alle drogere 
gebieden van het land gevonden. Deze 
soort is ingevoerd uit Arabië en wordt voor 
medicinale doeleinden gebruikt.

Menisperaceae.
Deze familie, die vooral in de tropen 
voorkomt, en met enkele soorten in de 
gematigde zones, telt 78 genera met 520

Dischidia nimularia en Hoya diversifolia op de Andaman- 
eilanden

soorten. In India komen 10 geslachten 
voor, waarvan er slechts twee, Stephania 
en Diploclisia, van belang zijn voor de 
verzamelaars van succulenten.
Stephania rotunda wordt hier en daar 
gevonden in de lagere delen van de Hima- 
laya en de westelijke Ghats, terwijl S. 
andamanica endemisch is op de Andaman- 
eilanden. Stephania-knollen, die tot een 
diameter van 40 cm kunnen uitgroeien, 
steken grotendeels boven de grond uit en 
groeien op rotsachtige plaatsen in de 
heuvels. Diploclisia glaucescens, een 
andere knolvormende klimmer, wordt 
gevonden op rostachtige heuvels in het 
tropisch regenwoud van de westelijke 
Ghats.

Passifloraceae.
Een familie van 18 genera. Eén daarvan is
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het geslacht Adenia. Dit geslacht bestaat 
uit houtachtige of kruidachtige klimplan
ten, dikwijls voorzien van ranken en 
onderaardse of bovengronds groeiende 
wortelstokken.
Het geslacht is in India met 7 soorten 
tegenwoordig. Enkele soorten, zoals A. 
hindala en A. cardiophylla hebben een 
korte, verdikte stam. Hoewel zij niet vaak 
in verzamelingen zijn te vinden, zijn het 
attractieve en interessante planten.

Portulacaceae.
Slechts enkele Portulaca-soorten worden in 
de drogere delen van het land gevonden. 
Zij zijn het aanzien niet bijzonder waard, 
het zijn bovendien geen echte succulenten. 
In Gujarat is een knolvormende soort 
gevonden, die tot nu toe niet beschreven is.

Piperaceae.
Het geslacht Peperomia, met meer dan 
1000 soorten, is het grootste geslacht van 
deze familie.
In India worden ongeveer 7 soorten

halfsucculente Peperomia’s gevonden, 
meestal groeiend boven de 900 m.

Vitaceae.
Vitis vinefera, de wijnstok, is een belang
rijk lid van deze familie, die natuurlijk 
vooral voor de vruchten gekweekt wordt. 
Daarom wordt deze familie ook wel de 
Druivenfamilie genoemd.
De meeste soorten zijn klimmers met 
ranken en vruchten in trossen. Cissus is het 
grootste geslacht met bijna 350 soorten, 
waarvan er meer dan een dozijn in India 
gevonden worden. Cissus quadrangularis 
groeit op grote schaal op het Indiase 
schiereiland. Andere aantrekkelijk ogende 
soorten zijn C. setosa, C. pallida en C. 
discolor.
Enkele soorten van het geslacht Cayratia 
hebben kleine knolvormige wortelstokken.

A-162, Sector 40, Noida 201303, India.

Is eerder geplubiceerd in India.

Vertaling: Ton Pullen.

Nieuwe combinaties en namen voor 
cactussen uit Brazilië, Bolivia en Para
guay

Toevoeging en enkele correcties op het 
artikel in Succulenta 74 (2 en 3) 1995.

1. Bij het basioniem van Arthrocereus 
melanurus ssp. estevesii dient 'ssp.' te 
worden vervangen door 'var.'
2. Op de foto, afgebeeld op pag. 131, is de 
linker plant Arrojadoa dinae ssp. nana en 
zijn de andere twee planten A. multiflora.
3. Bij Uebelmannia moeten onder het 
subgenus Uebelmannia de navolgende

combinaties worden toegevoegd: 
U. gummifera (Backeberg et Voll) Buining 
ssp. meninensis (Buining) P.J Braun et 
Esteves, comb. et stat. nov.
Basioniem: U. meninensis Buining, Kakt. 
and. Sukk. 19: 151-152, 1968 
var. rubra (Buining et Brederoo) P.J. 
Braun et esteves, comb. et stat. nov. 
Basioniem: U. meninensis var. rubra 
Buining et Brederoo, in Krainz, H.(Ed.): 
Die Kakteen, Aflevering 55-56, 1974 
4. In de Summary moet bij Uebelmannia 
'subspec.' worden vervangen door 'subgen.'

Dr. Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira.
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EVOLUTIE EN SYSTEMATIEK VAN 
DE AZIATISCHE CRASSULACEAE

Henk 't Hart

De familie Crassulaceae omvat een 

kleine 1500 soorten bladsucculen- 

ten, die overwegend groeien in de 

rotsachtige en droge gebieden van 

de gematigde en subtropische zo

nes van het noordelijk halfrond en 

Zuid Afrika.

De meeste soorten zijn sterk succulente, 
overblijvende kruiden, maar tot de familie 
behoren echter ook zowel enkele tot 1,5 m 
hoge halfstruiken met vaak zeer succulente 
en grote bladen, als verschillende kleine, 
efemere plantjes met een heel korte levens
cyclus en nauwelijks succulente blaadjes, 
die meest op tijdelijk heel erg natte plaat
sen groeien. Algemeen worden de 1500 
soorten Crassulaceae ingedeeld in een 
35-tal genera. Er zijn 4 grote genera; 
Sedum met 350-500 soorten is verreweg 
het grootste, daarop volgen Crassula en 
Echeveria elk met 150-250 soorten en 
tenslotte is er Kalanchoe met circa 100 
soorten. Aeonium, Bryophyllum, Cotyledon 
(inclusief Tylecodon), Dudleya, Hylotelep-

hium, Rhodiola en Sempervivum zijn 
middelgrote genera waarvan het aantal 
soorten varieert tussen 25 en 50, en de rij 
wordt gesloten door een 25 kleine genera 
met minder dan 20 soorten waaronder 
enkele monotypische (genus met maar een 
soort).
Alhoewel Crassulaceae over bijna de 
gehele wereld voorkomen zijn ze niet 
overal even talrijk. In totaal zijn er vier 
gebieden met een opvallend grote soorten
rijkdom, ook wel aangeduid als ‘centres of 
speciation’ of ‘centres of diversity’. Het 
belangrijkste ‘centre of speciation’ is het 
zuidelijk deel van Noord-Amerika met de 
grote genera Echeveria en Dudleya en ruim 
100 Sedum soorten. Met meer dan 300 
soorten is Mexico wat betreft Crassulaceae 
het soortenrijkste land. Op de tweede 
plaats komt zuidelijk Afrika met de genera 
Crassula, Kalanchoe, Cotyledon en Adro- 
mischus. De Republiek Zuid-Afrika met 
ongeveer 225 soorten Crassulaceae is direct 
na Mexico het land met de grootste diver
siteit. Het derde centrum is het Middel- 
landsezee gebied (inclusief de Canarische 
eilanden) met de genera Aeonium, 
Aichryson, Sempervivum en een kleine 100 
Sedum soorten. Het vierde ‘centre of 
speciation’ is de Himalaya en aangrenzend 
Oost Azië met als voornaamste genera 
Hylotelephium, Rhodiola en Sedum. 
Met uitzondering van Sedum en Tillaea is 
de verspreiding van alle genera van de 
Crassulaceae in hoofdzaak beperkt tot een 
van de vier ‘centres of speciation’ of tot 
een enkel continent. Sedum daarentegen
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komt voor op alle drie (sub-)continenten 
van het noordelijk halfrond en Tillaea, een 
groep van kleine, kortlevende plantjes, die 
vaak op natte plekken groeien en wel tot 
Crassula gerekend worden, is een cosmo- 
poliet (komt over de hele wereld voor). 
Verder komen enkele soorten van Kalan- 
choe buiten Afrika in Zuid-Oost-Azië voor 
en zijn de twee Aziatische genera Hylotele- 
phium en Rhodiola beide met enkele 
soorten vertegenwoordigd in Europa en de 
V.S.
De meest recente de gehele familie omvat
tende systematische bewerking van de 
Crassulaceae is van de hand van Alwin 
Berger en verscheen in 1930 in de gezag
hebbende serie monografieën ‘Die 
natürlichen Pflanzenfamilien’ die vanaf het 
begin van deze eeuw door A. Engler en K. 
Prantl in Berlin werd uitgegeven. Berger 
verdeelde de Crassulaceae in 6 ongeveer 
gelijk grote subfamilies, die elk een van de 
grote en enkele kleinere genera omvatten 
(volgende opsomming is onvolledig), te 
weten:
1) de Crassuloideae met Crassula (inclu
sief Tillaea),
2) de Kalanchoideae met Kalanchoe en 
Bryophyllum,
3) de Cotyledonoideae met Cotyledon en 
o.a. Adromischus en Umbilicus,
4) de Sempervivoideae met Sempervivum, 
Aeonium, Aichryson en Monanthes, 
5) de Sedoideae met Sedum (inclusief 
Hylotelephium en Rhodiola) en o.a. Rosu

laria en Orostachys, 
6) de Echeverioideae met Echeveria (inclu
sief Dudleya) en o.a. Pachyphytum en 
Villadia.
De verspreiding van de subfamilies is 
beperkt tot een continent, met uitzondering 
van de grootste subfamilie, Sedoideae 
(Sedum), die op alle drie continenten van 
het noordelijk halfrond voorkomt, en de 
Cotyledonoideae die verspreid is over 
zuidelijk Afrika en Eurazië.

Evolutie Crassulaceae
Alhoewel Bergers classificatie van de 
Crassulaceae groot praktisch nut heeft, is 
door recent biosystematisch en moleculair 
systematisch (DNA) onderzoek aangetoond 
dat Bergers zes subfamilies geen juiste 
afspiegeling vormen van de evolutie van 
deze familie (van Ham, 1994). In een 
onlangs verschenen, aangepaste indeling 
van de familie (Tabel 1) is met deze 
nieuwe bevindingen rekening gehouden en 
kunnen de grote evolutionaire ontwikkelin
gen binnen de familie uit de hiërarchische 
structuur van de classificatie afgelezen 
worden (’t Hart, 1995).
De meest basale splitsing in de familie is 
tussen de Crassuloideae (de genera Cras
sula en Tillaea) en de rest van de familie, 
die is samengevoegd in de subfamilie 
Sedoideae. Bij de volgende splitsing wordt 
het tribus Kalanchoeae, waarin Berger’s 
subfamilie Kalanchoideae en de Zuid- 
Afrikaanse genera van de Cotyledonoideae

Tabel 1. Overzicht van de infrafamiliale classificatie der Crassulaceae.

Infrafamiliale taxa Soorten

subfamilie Crassuloideae ± 250
subfamilie Sedoideae tribus Kalanchoeae ± 250

tribus Sedeae subtribusTelephinae ±150
subtribus Sedinae ± 700
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Fig. 1. Orostachys iwarenge, 
foto W. Nieuman.

Fig. 2. Phedimus spurius 
(= Sedum spurium).
Foto's van de schrijver, 
tenzij anders aangegeven.

Fig. 3. Phedimus kamtschaticus 
(= Sedum kamtschaticum)
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verenigd zijn, gescheiden van het tribus 
Sedeae. Dit laatste is verdeeld in twee 
groepen, het subtribus Telephinae, dat een 
aantal groepen uit Berger’s subfamilies 
Sedoideae (Hylotelephium, Orostachys, 
Phedimus en Rhodiola) en Cotyledonoi- 
deae (Umbilicus) omvat, en het subtribus 
Sedinae waarin het leeuwendeel van 
Berger’s Sedoideae en een restje Cotyledo- 
noideae verenigd zijn met de subfamilies 
Echeverioideae en Sempervivoideae. 
Omdat de twee meest basale groepen, met 
uitzondering van Tillaea, beide uitsluitend 
Afrikaans zijn wordt de familie Crassula
ceae verondersteld in Afrika te zijn ont
staan. De verdere ontwikkeling (tribus 
Sedeae) zette zich daarna voornamelijk 
voort op het noordelijk halfrond. Waar
schijnlijk begon de overstap in zuid
oostelijk Azië waar het subtribus Telephi
nae, dat net als het tribus Kalanchoeae 
gekenmerkt wordt door grote, vlakke, 
succulente bladen met een bladsteel, de 
schakel vormt naar de grootste en jongste

Fig 4. Phedimus kamtschaticus (= Sedum kamtschaticum)

groep in de Crassulaceae, het subtribus 
Sedinae dat met circa 700 soorten het 
sterkst vertegenwoordigd is in Amerika en 
het Middellandsezee gebied. De Sedinae 
omvat twee ontwikkelingslijnen (lineages), 
die beide op alle drie continenten van het 
noordelijk vertegenwoordigd zijn. In de 
eerste plaats de moleculair systematisch 
goed gekarakteriseerde z.g. ‘Acre’ lijn 
waartoe o.a. Echeveria en een groot deel 
van Sedum behoren en de iets minder goed 
gekarakteriseerde z.g. ‘Leucosedum - 
Aeonium - Sempervivum’ lijn waartoe 
behalve het resterende deel van Sedum 
genera als Aeonium, Aichryson, Monan- 
thes, Rosularia en Sempervivum behoren.

De Aziatische Crassulaceae
De Crassulaceae zijn in Azië vertegen
woordigd met soorten uit drie verschillende 
hoofdgroepen. De Crassuloideae zijn, zoals 
op alle andere continenten met uizondering 
van Afrika, vertegenwoordigd met een 
klein aantal soorten Tillaea. In aantal veel 
belangrijker zijn de Sedoideae, die verte
genwoordigd zijn met soorten uit de sub- 
triba Telephinae en Sedinae. Van deze 
twee zijn de Telephinae beter onderzocht 
dan de Sedinae. De Telephinae zijn over 
het algemeen grotere planten dan de Sedi
nae en in Azië overtreffen ze de laatste 
groep naar alle waarschijnlijkheid in aantal 
soorten. Binnen de Telephinae kunnen in 
Azië drie ontwikkelingslijnen onderschei
den worden, te weten:
1) De ‘Telephium’ lijn waartoe naast 
Hylotelephium de onderling nauw verwante 
genera Orostachys, Meterostachys en 
Sinocrassula behoren.
2) De ‘Rhodiola’ lijn waartoe naast Rho
diola ook Pseudosedum en enkele Sedum 
soorten behoren waarvan de precieze 
systematische positie nog onduidelijk is, 
zoals b.v. S. trollei.
3) De ‘Phedimus’ lijn met enkel het genus
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Phedimus (’t Hart, 1995).
De Sedinae zijn in Azië vertegenwoordigd 
met zowel een groot aantal Sedum soorten 
uit de ‘Acre’ lijn als een (onbekend) aantal 
uit de ‘Leucosedum’ lijn. Een klein aantal 
soorten uit de Himalaya die wel tot het 
genus Rosularia gerekend worden behoren 
eveneens tot de ‘Leucosedum’ lijn.
Zoals uit bovenstaande opsomming mag 
blijken zijn veel groepen (genera) van de 
Telephinae lange tijd tot Sedum gerekend 
en in een enkel geval duurt dit nog steeds 
voort. Alhoewel Rhodiola reeds door 
Linnaeus beschreven werd is dit genus tot 
enkele decennia geleden meest als een 
sectie van Sedum beschouwd (Ohba, 1978). 
Ook Hylotelephium is nog steeds beter 
bekend als Sedum sectie Telephium. Het 
geslacht Phedimus werd weliswaar reeds in 
het begin van de vorige eeuw beschreven 
maar pas recent is duidelijk geworden dat 
Sedum subgenus Aizoon (= Sedum sectie 
Aizoon) en Sedum subgenus Spathulata 
(Sedum spurium groep) samen een apart 
genus vormen (’t Hart, 1995). Van de 
80-100 soorten Sedinae in Azië behoort het 
merendeel tot Sedum. De Japanse en 
Koreaanse soorten zijn het best bekend en 
deze behoren alle tot de 'Acre' lijn (Ohba, 
1982; Kim, 1988). De soorten uit China en 
de Himalaya zijn nog steeds veel minder 
goed bekend, in het bijzonder de eenjarige 
soorten, en op dit moment is van de meeste 
niet met zekerheid te zeggen of ze tot de 
‘Acre’ of de ‘Leucosedum’ lijn behoren.

Overzicht van de genera

Crassuloideae
Meest kruiden met tegenoverstaande, 
succulente bladen met (vele) hydathoden 
(water/kalk uitscheidende klieren) langs de 
bladrand. Bloemen 5 (3-7)-tallig, met 1 
krans van meeldraden. Kroonbladen meest 
vrij.

Fig. 5 Rhodiola rosea (= Sedum roseum)

1. Tillaea L. Planten meest maar enkele 
centimeters en vaak op (tijdelijk) vochtige 
plaatsen groeiend. Bladen langwerpig of 
lijnvormig tot 1 cm lang. Bloemen zeer 
klein, in de bladoksels bijeen, 4 (3-5)- 
tallig. Met een 5-tal soorten in Oost Azië.

Sedoideae subtribus Telephinae
Meest overblijvende forse kruiden met 
ondergrondse wortelstokken of wortelknol
len. Stengels vaak verhout aan de basis. 
Bladen verspreid (zelden tegenoverstaand 
of in kransen) vlak, meestal breed en met 
een getande of onregelmatige rand zonder 
hydathoden. Bloemen 5-tallig en meest met 
twee kransen meeldraden. Kroonbladen vrij 
(soms onderste deel vergroeid, maar dan 
bladen verspreid).

2. Hylotelephium H. Ohba. Overblijvende 
kruiden met ondergrondse knollen of 
wortelstokken. Stengels tot 50 cm, vaak 
aan de basis verhout. Bladen vlak, ver-
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spreid, tegenoverstaand of in kransen. 
Bloemen 5-tallig, in dichte, eindstandige 
bloeiwijzen. Kroonbladen wit (groenig) tot 
roze of donker roodpaars. Ongeveer 30 
soorten, voornamelijk in Oost Azië. Met 2 
soorten, H. anacampseros en H. telephium, 
in Europa en 1 soort, H. telephiodes in het 
oosten van Noord Amerika. Bekende 
soorten zijn; H. cauticola, H. populifolium, 
H. sieboldii, H. spectabile en H. telephium

3. Orostachys Fisch. Rozetten vormende 
overblijvende kruiden met eivormige,

afgeplatte of lijnvormige bladen (soms) 
met een stekelpunt. Bloemen 5-tallig, in 
eindstandige, aarvormige of vertakte, 
piramidale, dichte bloeiwijzen. Kroon wit 
(crème) of roze. Met ongeveer 10 soorten 
in Oost Azië. Bekende soorten zijn; O. 
boehmeri, O. chanetii, O. iwarenge (Fig. 
1), O. malacophylla en O. spinosus.
— Meterostachys Nakai. Verschilt van 
Orostachys in de sterk vertakte, niet pluim 
of aarvormige, bloeiwijze en de gedeelte
lijk vergroeide kroonbladen. Met 1 soort, 
M. sikokianus, in Japan en Korea.

Fig.6 Rhodiola semenovii (= Sedum semenovii). Foto W.Nieuman
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Fig. 7. Sedum oryzifolium.

4. Phedimus Rafin. Stengels vaak aan de 
basis verhout. Bladen vlak, grof getand. 
Bloemen 5-tallig in dichte cymeuze bloei- 
wijzen.
4a. P. subgenus Phedimus (= Sedum 
subgenus Spathulata). Overblijvende of 
eenjarige kruiden (P. stellatus) met tegen
overstaande bladen. Kroonbladen wit, roze 
of roodpaars. Vruchten stervormig uitge
spreid of rechtop (P. spurius). Met 5 
soorten Zuidwest Azië (Anatolië) en 1 
soort, P. stellatus, in het Middellandsezee 
gebied. Bekende soorten zijn: P. spurius 
(Fig. 2) en P. stoloniferus.
4b. P. subgenus Aizoon (Koch) ’t Hart (= 
Sedum subgenus Aizoon). Overblijvende 
kruiden met verspreide bladen. Kroonbla
den geel. Vruchten stervormig uitgespreid. 
Met ongeveer 10 soorten in centraal en 
oostelijk Azië.
Bekende soorten zijn; P. aizoon, P. hybri- 
dus, P. kamtschaticus (Fig. 3 en4), P. 
middendorfianus en P. selskianus.

5. Pseudosedum (Boiss.) Berger. Overblij
vende kruiden met een verdikte wortelstok. 
Bladen langwerpig of lijnvormig met een 
verbreedde voet. Bloemen 5(-6)-tallig in 
dichte cymeuze bloeiwijzen. Kroonbladen 
aan de basis met elkaar vergroeid, roze.

Met ongeveer 5 soorten in de gebergten 
van centraal en zuidwest Azië. P. multi
caule uit noordelijk Iran en centraal Azië is 
de enige soort in cultuur.

6. Rhodiola L. Overblijvende kruiden met 
een meestal forse ondergrondse wortelstok. 
Bebladerde stengels in de oksels van de 
bladen (schubben) van de wortelstok. 
Bloemen 4-5-tallig, soms eenslachtig. 
Kroon wit of geel. Ongeveer 50 soorten, 
voornamelijk in de Himalaya. Met 1 soort, 
R. rosea in Europa en het oosten van de 
V.S. en (c.) 2 soorten, R. integrifolia en R. 
rhodantha in het westen van de V.S. 
Bekende soorten zijn: R. bupleuroides, R. 
heterodonta, R. integrifolia, R. rosea (Fig. 
5), R. rhodantha en R. semenovii (Fig. 6).

7. Sinocrassula Berger. Overblijvende, 
rozetten vormende kruiden. Bladen afge
plat, eivormig. Bloemen 5-tallig, met 
slechts 1 krans meeldraden, in eindstan- 
dige, samengestelde bloeiwijzen. Kroon
bladen witachtig, of roze tot geelgroenig. 
Met ongeveer 5 soorten in zuidelijk Azië 
(Nepal tot Westelijk China). S. indica is 
algemeen in cultuur.

Sedoideae subtrib. Sedinae
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Fig. 8. Sedum morrisonensis.

Eenjarige of overblijvende kruiden, meest 
zonder knollen of wortelstok, dikwijls met 
rozetten, zelden met verhoute stengels of 
halfstruiken. Bladen met gave bladrand, 
meestal verspreid, slechts zelden vlak. 
Bloeiwijzen eindstandig, minder vaak 
okselstandig. Bloemen 5 (4-12)-tallig, 
meest met twee kransen meeldraden.
Kroonbladen vrij of aan de basis vergroeid 
(zelden geheel vergroeid).

8. Sedum L. (Aziatische deel genus) Eenja
rige of overblijvende kruiden. Bladen 
meestal verspreid, succulent, soms vlak. 
Bloeiwijzen eindstandig, cymeus. Bloemen 
meest 5 (4-6)-tallig met vrije kroonbladen. 
Met ongeveer 80 soorten in Azië. Bekende 
soorten zijn: S. formosanum, S. japonicum, 
S. lineare, S. morriisonensis (fig. 8), 5. 
oryzifolium (fig.7) en S. sarmentosum.

9. Rosularia (DC.) Stapf Berger. Rozetvor- 
mende overblijvende kruiden met wortel
stok. Bladen langwerpig, afgevlakt, soms 
met stekelpunt. Bloeiwijzen eindstandig of 
okselstandig. Bloemen 5-8-tallig, meeldra
den in twee kansen. Kroonbladen wit of 
roze, basaal of tot meer dan de helft ver
groeid. Met circa 20 soorten in Zuidwest- 
Azië, van de westelijke Himalaya tot

Anatolië en het oostelijk Middellandsezee- 
gebied. Bekende Aziatische soorten zijn: R. 
adenotricha en R. alpestris.
— Sempervivella Stapf. Verschilt van 
Rosularia door het ontbreken van een 
wortelstok, de nauwelijks afgeplatte bladen 
en de 6-8-tallig bloemen. Met 1 soort, S. 
sedoides, in de westelijke Himalaya.
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SUCCULENTEN

Terecht geeft de auteur aan dat 

succulenten in zeer vele planten

groepen gevonden worden. Hieron

der bevinden zich zelfs mierenlief

hebbers uit Zuid-Oost Azië.

Onder deze noemer zijn een zeer 

groot aantal planten of plantengroe

pen te plaatsen.

Het begrip succulent laat zich als zodanig 
zeer breed interpreteren. Als we zeggen dat 
het planten zijn die zich op een of andere 
wijze hebben aangepast om een korte of 
langdurige droge periode te kunnen overle
ven, dan is succulentie een gebied dat zich 
niet goed laat afbakenen. Het zijn dan ook 
niet alleen planten die in de grond groeien, 
niet alleen voorkomen in halfwoestijnen of 
savannes. Op de vraag vanuit de redactie 
om eens aandacht te schenken aan succu
lenten uit Zuid-Oost Azië, is een eerste 
gedachte wellicht dat dit een niet voor de 
hand liggend gebied is om iets over succu
lenten te schrijven. Bij nadere kennisma
king met de flora in de verschillende 
gebieden kom je er dan al snel achter dat 
dit een zo’n groot areaal van planten omvat 
dat je direct gedwongen wordt om je te 
beperken tot slechts een kleine groep. 
De keus is gevallen op de familie van de

Art Vogel

De knol van Hydnophytum spec. op een open lokatie aan 
de rand van het bos. Opname: Lake Kutubu, Papoea 
Nieuw Guinea. Foto's van de schrijver

Rubiaceae, onderfamilie de Hydnophyti- 
nae. Een plantengroep die zich manifes
teert op een wijze die op zich zeer bijzon
der is, doch niet per definitie gebonden is 
aan deze familie.
Het is een vorm van symbiose die ten toon 
wordt gespreid door middel van een uniek 
‘samenwerkingsverband’ tussen plant en 
dier. Deze groep planten, ook wel aange
duid als mierenplanten of wel Myrmecofie- 
ten hebben allen een min of meer sterk 
opgezwollen stengeldeel (knol) waarin zij 
naast huisvesting voor mieren ook reserve- 
vocht in op slaan waar zij op kunnen 
vegeteren tijdens korte of langere droge
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periode’s.
De geslachten die tot de onderfamilie 
Hydnophytinae worden gerekend zijn: 
Hydnophytum, Myrmecodia, Myrmephy- 
tum, Anthorrhiza en Squamellaria. 
Het merendeel van deze planten groeit als 
epifiet op en in bomen, veelal op open 
lokaties aan de rand van het bos. Om niet 
alle genera te bespreken wil ik me beper
ken tot slechts drie geslachten, deze wor
den in botanische tuinen en bij liefhebbers 
wel eens aangetroffen, de geslachten 
Myrmecodia, Myrmephytum en Hydnophy
tum.
Myrmecodia is dan de eerste die hiervoor 
in aanmerking komt om reden dat deze de 
laatste jaren als potplant ook in de handel 
wordt aangeboden en dus ook voor de 
liefhebber bereikbaar is. Alle soorten 
Myrmecodia hebben in de knol een groot 
aantal kamers die bewoond zijn door 
mieren, hierbij dient vermeld te worden dat 
ook zonder de aanwezigheid van mieren, 
de plant zich onder kunstmatige omstan
digheden goed laat kweken.
Bij Myrmecodia zijn tussen de verschil
lende soorten een groot aantal verschil
lende knollen waarneembaar. Het geslacht 
is op basis van verschillende knolstructuren 
in groepen te delen.

De knollen zijn aan de buitenzijde voorzien 
van openingen die in verbinding staan met 
verschillende kamers aan de binnenzijde 
van de knol.
Deze kamers hebben ook een verschillende 
functie, zo zijn er die uitsluitend ten be
hoeve van huisvesting worden gebruikt, 
terwijl andere worden gebruikt om daarin 
afval te deponeren. De plant is in staat om 
wortels te vormen die zich in deze kamers 
weten binnen te dringen en daar vervolgens 
profiteren van het daar aanwezige orga
nisch materiaal.
De verspreiding van Myrmecodia is van 
Maleisië tot de Filippijnen, Sumatra, 
Borneo, Java, Nieuw Guinea, Cape York 
tot de Solomons eilanden. De grootste 
concentratie van soorten bevindt zich op 
Nieuw Guinea.
De soort met de grootste verspreiding is M. 
tuberosa, hier zijn ook talrijke vormen van 
gevonden die worden beschreven als M. 
tuberosa met als toevoeging de vindplaats 
waar zij zijn gevonden.
Doordat er zoveel vormen zijn is het tot op 
heden niet mogelijk om op basis van 
specifieke kenmerken deze verder op te 
delen in soorten en/of variëteiten. (Huxley 
& Jebb, 1991).
De vindplaatsen lopen uiteen van man-

Myrmephytum celebense, de 
fraaie rode bessen ontstaan 
na zetfbestuiving
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grove op zeehoogte tot in bomen op een 
hoogte van 2400 m. boven zeeniveau. 
Veelvuldig worden ze aangetroffen in 
savannegebieden op bomen van Melaleuca, 
zelden in laagland regenbos.
Myrmecodia is een epifiet voorkomend op 
een breed arsenaal van bomen, onder 
andere; Melaleuca, Castanopsis, Casuarina 
en Nothofagus. Enkele uitzondering hierop 
vormen twee soorten Myrmecodia, name
lijk M. lambii en M. sterrophylla Deze 
groeien terrestisch.
Bij Myrmecodia is de symbiose met mieren 
sterker dan bij andere genera uit deze 
groep. Onderzoek heeft aangetoond dat er 
voornamelijk drie soorten mieren van het 
geslacht Jridomyrmex gebruik maken van 
deze symbiose.
In het veld is dan ook waargenomen dat 
eventuele belagers voor de plant door de 
mieren worden geweerd. Een voorbeeld is 
dat woekerende klimplanten die een ver
stikkende werking zouden kunnen hebben 
voor de gastplant, door mieren wordt 
afgebeten. Dierlijke belagers zouden door 
de aanwezigheid van mieren worden 
geweerd.
De bloemen komen te voorschijn langs de 
stengel, tussen de bladlittekens, zijn onge
steeld. Na (zelfjbestuiving worden bessen 
gevormd. Na rijping worden deze veelal 
door mieren versleept naar een plaats op of 
langs de boomstam, waarna kieming 
plaatsvindt. Het is opvallend dat de mieren 
die voortdurend in en uit de knol gaan en 
zich langs de boomstam begeven dat deze 
een spoor van klei, dat zij vanaf de grond 
mee naar boven nemen afzetten tegen de 
boomstam. Het is juist daar op die plekken 
dat het zaad gedeponeerd wordt en zal 
kiemen in een omgeving waar zij direct als 
jonge kiemplant kunnen profiteren van het 
organische materiaal dat daar door de 
mieren is afgezet. Een eveneens veel 
voorkomend verschijnsel is dat op de

De knol van Hydnophytum mosleyanum met daarin duide
lijk zichtbaar de spontaan gevormde gangen die toegang 
bieden voor mieren naar de holle ruimten in de knol

plaats waar de bessen worden gevormd, 
deze ook tot ontkieming komen en op 
latere leeftijd te groot worden en zullen 
afbreken.
Het blad is min of meer leerachtig, dik en 
vlezig. De knollen zijn veelal bestekeld, de 
vorm van de stekels loopt sterk uiteen van 
kort tot lang en van weinig tot veel zelfs 
zoveel dat het een borstelig geheel wordt.

Hydnophytum, voor het eerst door Rump- 
hius beschreven in zijn beroemde werk in 
1750 als Nidus formicarum nidus, heeft 
vele overeenkomsten met voornoemd 
genus, zij het dat ze minder of in het 
geheel niet bestekeld zijn. Hydnophytum 
heeft een groot verspreidingsgebied, mede 
hierdoor zijn er nogal taxonomische pro
blemen omtrent soort afbakening. De

237



bloeiwijze en vruchtzetting gebeurt net als 
bij Myrmecodia. De bessen, veelal rood of 
oranje gekleurd, blijven gedurende langere 
tijd verbonden met de plant en geven een 
belangrijke sierwaarde.
De enige soort die in cultuur kan worden 
waargenomen is H. formicarum.

Tenslotte Myrmephytum, een nauw verwant 
geslacht dat tot voor kort niet in cultuur 
was. Een plant die door een medewerker 
van het Rijksherbarium is verzameld op 
Sulawesi, zo’n twintig jaar geleden is na 
enige zorg geweldig gaan groeien, bloeien 
en zaden gaan produceren. De zaden van 
deze Myrmephytum celebense die goed 
kiemkrachtig zijn dienen vanuit de bes 
direct te worden gezaaid. Kiemingsresulta- 
ten zijn dan 80 tot 100 %. Jonge planten 
hebben inmiddels hun weg gevonden naar 
vele botanische tuinen in Europa.

Cultuur:
Voor alle geslachten en soorten geldt dat 
zij als epifyt worden gekweekt. Ze zijn 
lichtminnend.
Afhankelijk van de oorspronkelijke vind
plaats, lees de hoogte boven zeeniveau, 
waarop zij zijn verzameld. Het merendeel 
der soorten prefereert de omstandigheden 
in de gematigde tot warme kas.
De kweekomstandigheden zijn te vergelij
ken met die van vele epifytisch groeiende 
orchideeën.

Hortus Botanicus/Rijksherbarium Leiden 
Kaiserstraat 63, 2311 GP Leiden
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SUCCULENTOFILIE IN INDIA
Ram Gandhi

De interesse in succulenten is in India 
betrekkelijk nieuw. In andere delen van de 
wereld begon men meer dan een eeuw 
geleden cactussen te verzamelen. De 
belangstelling voor deze planten ontstond 
hier eerst bij de Britten en werd langza
merhand overgenomen door de Indiërs. 
Doch lang voor deze tijd werden sommige 
planten al in India geïntroduceerd, zoals 
Aloe sp., Agave sp. en Opuntia sp. Hier, 
groeiend onder gunstige omstandigheden, 
vermeerderden zij zich en werden inheems. 
Wanneer en hoe ze precies in India kwa
men weet men niet, maar ze zijn hier een

paar eeuwen geleden al aangetroffen. Nu 
hebben ze locale namen en worden ge
bruikt voor verschillende doeleinden. 
De interesse in gecultiveerde planten is de 
laatste 25-30 jaren werkelijk gegroeid. 
Maar zelfs vandaag zal het aantal echte 
succulentofielen niet groter zijn dan een 
paar honderd. Door de jaren heen zijn 
groepjes mensen tezamen gekomen om 
verenigingen te vormen, maar zij hebben 
een tamelijk lokaal karakter. Er zijn op het 
ogenblik 'succulent societies' in Bombay, 
Calcutta, Lucknow, Chandigarn en Delhi. 
De meest actieve verenigingen zijn:
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1. The National Cactus and Succu
lent Society of India, Chandigarh.
Deze vereniging is in 1978 opgericht door 
twee kwekers, Dr J.S. Sarkaria en S.P. 
Bhandari. Zij waren de pioniers in het veld 
en herontdekten verschillende planten, die 
daarna weer verkrijgbaar waren voor 
liefhebbers in India en daar buiten. Dr 
Sarkaria is gespecialiseerd in Indiase 
Caralluma's en ontdekte twee nieuwe 
species: C. sarkariae en C. bhupendriana. 
Hij is ook verantwoordelijk voor de aanleg 
van de eerste succulententuin in Panchula 
bij Chandigarh. Hij begon ook het eerste 
semi-wetenschappelijke succulententijd
schrift, dat tweemaal per jaar verscheen, te 
publiceren. Jammer genoeg is door zijn 
afnemende gezondheid de laatste jaren 
geen tijdschrift meer verschenen. Andere 
leden, zoals C.S. Sekhon, zijn nu begonnen 
aan veldonderzoek speciaal in de hoger 
gelegen woestijnen in de Himalaya. C.S. 
Sekhon is ook een buitengewoon goed 
zaadkweker en is verantwoordelijk voor de 
introductie van veel nieuwe variëteiten van 
cactussen voor de liefhebbers hier. Dr 
Tarsem Lal is een andere uitstekende 
kweker en zaadwinner. Er zijn ver
schillende anderen met mooie verzamelin
gen in en om Chandigarh, speciaal in 
Hoshiarpur.
De vereniging heeft maandelijkse bijeen
komsten thuis bij verschillende leden met 
discussie over cultuur en verschillende 
groepen planten, vaak met kleine tentoon
stellingen. Zij hebben een jaarlijkse show 
op twee dagen in oktober. Door de jaren 
heen is de nadruk meer komen te liggen op 
cactussen. Inlichtingen betreffende lid
maatschap kan men inwinnen bij Dr J.S. 
Sarkaria, Sector 16-A, Chandigarh 160016, 
India.

2. Indian Society of Cacti and Suc
culents, Delhi.
Deze vereniging werd tien jaar geleden 
opgericht. De vereniging heeft nu 300 
leden, verspreid over geheel India. Al snel 
was de interesse in succulenten zo groot, 
dat aan veldonderzoek werd gedaan. Door 
Dr B.P. Saxena, Mrs Meena Singh, Mr 
Srinivasasn en Ram Gandhi werden ver
schillende zoektochten in het veld gemaakt. 
Zij vonden Indiase geophytische Euphor- 
bia’s terug, Euphorbia epiphylloides, 
sommige van de Indiase Ceropegia’s en 
Adenia spec.
De vereniging brengt viermaal per jaar een 
tijdschrift uit.
Mrs Meena Singh heeft reizen gemaakt en 
voordrachten gehouden in het buitenland, 
evenals andere leden.
De activiteiten van de vereniging bestaan 
o.a. uit maandelijkse ontmoetingen, dia- 
voordrachten, jaarlijkse tentoonstellingen 
in april en een ruilbeurs in oktober. In de 
vereniging is meer belangstelling voor 
andere succulenten dan voor cactussen. 
Inlichtingen verkrijgbaar bij The Indian 
Society of Cacti & Succulents, B-314 New 
Friends Colony, New Delhi 110065, India.

3. The Cactus and Succulent Society 
of India.
B.K. Paul Avenue, Calcutta 700005, India. 
De vereniging heeft een jaarlijkse tentoon
stelling en brengt een tijdschrift uit ge- 
naamt Xero.

4. The Cactus and Succulent Society 
of India, Bombay.
Hierover is geen nadere informatie bekend.

20/78 Punjabibagh, New Delhi 110026 India
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Druk
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Met oudjaar maken we de balans op en kijken vooruit.
Van mij mag u verwachten dat ik die onderwerpen behandel die 
voor de vereniging als geheel van belang zijn. Hier volgt er een 
aantal.
De inning van de contributie is aangepast. Dat is niet altijd rimpel
loos gebeurd. Een aantal aanpassingen is nog nodig, maar we zijn 
op de goede weg.
We hebben de jurering van de Gouden Pen in een nieuw jasje 
gestoken, waardoor de prijs de aandacht kan krijgen die ze ver
dient. En we hebben er een aantal gewaardeerde leden van verdien
ste en een erelid bij. Ook de CITES meldingen zijn binnen.
Het bestuur is op het moment dat ik dit schrijf - eind oktober - nog 
niet compleet. Het bestuur heeft evenwel vertrouwen in de sugges
tie over de samenstelling van het bestuur die op de najaarsvergade
ring werd gedaan. Het bestuur wil graag met leden die een be
stuursfunctie overwegen praten over een nieuwe onderling te 
regelen taakverdeling.
In dezelfde vergadering besloot de vereniging dat bestuur en 
redactie met onze Belgische gesprekspartners een proefnummer 
kunnen maken, als voorbereiding op een eventueel gezamenlijk 
blad. De Belgen waren een dag daarna in hun vergadering wat 
minder enthousiast en zagen toch een aantal problemen, zoals ik 
van Eduard van Hoofstadt hoorde. Het ging daarbij om onder
werpen die naar mijn mening bij het maken van het proefnummer 
aan de orde zouden komen, naast problemen van financiële aard. 
De suggestie in onze najaarsvergadering om een geldelijke bijdrage 
voor dit geval aan ‘Europa’ te vragen, sluit daarop naadloos aan. 
Het bestuur hoopt dat dat in de vervolggesprekken die het ver
wacht, positief kan uitwerken.
Nu ik dit opschrijf komt de eerste opmerking die Eduard na mijn 
benoeming in Leiden tegen me maakte me in herinnering: ’ Dat 
ene blad, dat moet toch zeker kunnen’. Het bestuur blijft enthou
siast. De verschijning van het gezamenlijke nummer kan nu alleen 
wat langer op zich laten wachten.
Tenslotte. Het bestuur hoopt volgend jaar in gesprekken met de 
gezamenlijke afdelingen een hechtere samenwerking te bereiken. 
Daarover zijn in de najaarsvergadering afspraken gemaakt. En de 
statuten, jazeker die moeten ook nog aangepast.

Het bestuur wenst u een goed 1996 toe.

Karei Zaunbrecher
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Internoto, de vereniging van liefhebbers 
van Notocactus, laat er geen twijfel over 
bestaan, dat ze vindt dat Notocactus als 
zelfstandige geslachtsnaam moet blijven 
bestaan. Om dat nog eens te onderstrepen 
heeft men er geen gras over laten groeien. 
De onlangs als Parodia turecekiana en P. 
submammillosa var. minor door Kiesling 
gepubliceerde soorten worden door W.R. 
Abraham tot Noto’s omgevormd [Inter
noto 16 - 3, juli 1995].
Het Duitse KuaS [46 - 8, augustus 1995] 
bevat een lezenswaardig en fraai 
geïllustreerd artikel over Pachypodiums. In 
het volgende nummer van dit tijdschrift 
[KuaS 46 - 9, september 1995] brengt 
Werner Rauh een tweetal nieuwe Euphor
bia ’s: E. capmanambatoensis en E. ihara- 
nae, beide uit Madagascar.
In The Cactus File [2 - 6, aug.1995] geeft 
Rodgerson een verslag van zijn speurtocht 
naar de omstreden Adromischus herrei. 
Omstreden, omdat Toelken deze plant bij 
A. marianiae heeft ingelijfd, terwijl Rod
gerson (en schrijver dezes) vindt dat de 
naam herrei gehandhaafd moet blijven. 
Belangrijk voor de liefhebber van Sedums 
is het verschijnen van het boek Sedum. 
Cultivated stonecrops, van de hand van 
Ray Stephenson. Voor 37,50 pond te 
verkrijgen bij Timber Press, Cambridge. 
In het Amerikaanse Cactus and Succulent 
Journal (U.S.) [67 - 3, mei/juni 1995] 
treffen we de nieuwbeschrijving aan van 
Ceropegia pseudodimorpha Rauh, een 
soort uit de bergen van Madagascar. 
Charles Uhl bespreekt de kruisingsproduc
ten tussen Tacitus en andere genera uit de 
Crassulaceae-familie. Deze geslachtskrui- 
singen krijgen tegenwoordig allemaal een 
naam met de status van een geslacht, die

nothogenera worden genoemd. Zo is x 
Tacipetalum de nothogenusnaam voor 
hybriden tussen Tacitus en Graptopetalum, 
en x Taciphytum de naam voor kruisingen 
tussen Tacitus en Pachyphytum. Hoe we in 
het vervolg de zogenaamde multihybriden 
moeten gaan noemen wacht ik nog even af. 
In hetzelfde nummer brengt John Lavranos 
de beschrijving van Aloe descoingsii ssp. 
aungustina. Voor Mesem-liefhebbers is het 
artikel over Schwantesia, met de heront
dekking van S. borcherdsii, van belang. 
Ook Steven Hammer bezondigt zich aan de 
nieuwste rage. Hij publiceert twee pagina’s 
vol met Nothogenera in de mesem-familie. 
In het daaropvolgende nummer van het
zelfde tijdschrift [CSJ(US) 67-4. juli/aug. 
1995] brengt G. Barad ook een aantal van 
deze nothogenera, in de Asclepiadaceae- 
familie: x Huernelia (= Huernia x Stape- 
lia), x Whitesloaniopsis ( = Whitesloania x 
Huerniopsis ) en x Huemianthus (= Huer
nia x Stapelianthus).
Dit nummer bestaat verder vrijwel uit één 
groot artikel over de cultuur van onze 
mesems, natuurlijk van de hand van Steven 
Hammer, met talrijke belangrijke tips en 
schitterende foto’s.
Uit het Franstalige Succulentes [18-3, 
aug. 1995] licht ik een lezenswaardige 
beschouwing over Turbinicarpus van A. 
Hofer.
Het echtpaar Fitz Maurice brengt in het 
Mexicaanse tijdschrift [Cactaceas y Sucu
lentas mexicanas XL - 3, juli/sept. 1995] 
weer een nieuwe Mammillaria voor het 
voetlicht: M. tezontle, uit de Mexicaanse 
deelstaat San Luis-Potosi.
Bradleya 12 [1994] levert aan nieuwe 
soorten op: Ornithogalum sardienii van 
Jaarsveld en Haworthia pringlei Scott.
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Verder in dit nummer een interessant 
artikel over de subfamilie Sedoideae van 
Henk ‘t Hart, een revisie van Piaranthus 
door Ulrich Meve [met enkele nieuwe 
naamcombinaties], en van Gordon Rowley 
een bijdrage over Anacampseros en aan
verwante genera.
Ook van Rowley een bijdrage over kruisin
gen tussen planten uit 2 cactusgeslachten 
met, U voelt het al aankomen, de publica
tie van een twintigtal nothogenusnamen, 
die ik hier niet allemaal ga opsommen. 
Over Anacampseros en Avonia handelt ook 
een artikel van F. Steffens in Aloe [32-1, 
1995].
G. Rowley heeft het verschijnen van zijn 
boek Anacampseros, Avonia, Grahamia,

a growers handbook, (The Britisch 
Cactus & Succulent Society, 1995; ISBN 0 
902099 29 9, prijs ongeveer F. 35,-) 
zorgvuldig voorbereid, met voorpublicaties 
o.a. in Bradleya en het Amerikaanse 
tijdschrift. Handig, want zo maak je het 
publiek warm voor het onderwerp en zal 
de verkoop zeker gestimuleerd worden. 
Het lijkt mij goed hier niet in te gaan op 
alle taxonomische implicaties van Row
ley’s zienswijze. Ik hoop daar later nog 
eens op terug te komen, dan in samenhang 
met de monografie over Anacampseros van 
Maike Gerbaulet [1992], die in Succulenta 
(nog) geen enkele aandacht kreeg.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen

TUINPLANTEN UIT AZIË
Ben Groen

Het octobernummer bevatte veel 

informatie over succulenten in Azië. 

Om de ruimte in uw kas te sparen, 

worden in dit artikel succulenten 

voor de tuin uit dit werelddeel be

handeld.
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Ecologie
Crassulaceae zijn over het algemeen 
bladsucculenten aangepast aan droge 
omstandigheden. Ademhaling en fotosyn
these zijn hier mee in overeenstemming, zij 
vertonen vaak de zogenaamde Crassula- 
cean acid metabolism (CAM). Bij deze 
alternatieve fotosynthese staan de huid- 
mondjes ‘s nachts open in plaats van 
overdag. ‘s Nachts is het koeler waardoor 
er minder water verloren gaat door adem
haling dan overdag. Helaas zijn CAM- 
planten langzamere groeiers dan planten 
met de normale fotosynthese. Zij kunnen 
daarom het best concurreren in droge 
milieu’s; rotsen, woestijnen of op bomen 
(Pilot-Smits, 1992).
Tot hoog in het noorden groeien Crassula-



Sedum spectabile cv. Brilliant. 
Dia's beschikbaar gesteld 
door Vakgroep Plantentaxo
nomie, LUW.

ceae zoals Sedum artica in de toendra van 
Nova Zembla en het Schiereiland Kola. 
In Azië komen zowel zilte als niet 
zouthoudende gronden voor. De ganzevoet- 
achtigen (Chenopodiaceae) zijn in dit 
werelddeel de specialisten op zilte steppen 
en toendra’s. De Crassulaceae komen 
vooral voor op niet zilte gronden. De 2 
families vullen derhalve verschillende 
niches in de enorme Aziatische steppen en 
(half)woestijnen.
Als u bovenstaande gegevens in gedachten 
houdt, zijn de hierna volgende kweekaan- 
wijzingen bijna overbodig.

Cultuur
De hier besproken Aziatische crassula’s 
zijn gewoonlijk goed winterhard, -5 tot -10 
ºC kan zonder problemen worden verdra
gen. De gebruikelijke tuincultuur met een 
gewone goed doorlatende tuingrond is de 
beste kweekwijze. Kleinere, langzamer 
groeiende soorten en cultivars buiten de 
concurrentie van andere, snel groeiende 
tuinplanten houden. Enkele soorten zoals 
die uit de Telephiumgroep van sedum 
verlangen een goede, vochtige grond. De 
meeste soorten kunnen droogte goed 
verdragen. Een zonnige standplaats is te 
prefereren.

Het sortiment
Uit het omvangrijke sortiment is slechts 
een klein deel gelicht bij deze bespreking. 
Zo is het grote aantal cultivars van Sem
pervivum tectorum als Europese soort 
buiten beschouwing gelaten. Van sedum is 
slechts een deel opgenomen van wat in 
Nederland te koop is. Voor een overzicht 
van de familie Crassulaceae in Azië ver
wijs ik naar het artikel van Henk ‘t Hart 
(1995).

Chiastophyllum
De enige soort, C. oppositifolium (Ledeb.) 
Berger uit de Kaukasus is een overblijvend 
kruid met kruipende wortelstok, 15-30 cm 
hoog. Blad groot, rond-eirond, vlezig tot 4 
cm lang. Bloeiwijze eindstandig, bloemen 
afwisselend, goudgeel, bloeitijd mei-juni. 
(Rowley, 1980).

Rosularia
Door Eggli (1988) is een uitstekende 
monografie van dit geslacht uitgebracht. 
Bijna alle 25 soorten uit het geslacht 
Rosularia zijn prima geschikt als sierplan
ten in tapijtachtige bloembedden.
De meest populaire soorten van dit ge
slacht zijn afkomstig uit de Kaukasus. De 
planten doen aan sempervivum denken.
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Het zijn eenmaal bloeiende soorten met 
weinig dicht bebladerde stengels en vlakke 
bladeren. Bloemen in een schermvormige 
tros.
Twee voor cultuur geschikte soorten zijn: 
Rosularia pilosa (M.B.) A. Bor. Syn. 
Sedum pilosum M.B.
Stengels 5-8 cm hoog, bladeren kliervor- 
mig behaard, 7-10 mm lang. Bloemen 
roze, paarsroze of witachtig. Mei-Juni. 
Geschikt als zodevormende plant in de 
bloemborder
Rosularia sempervivoides (Fisch.) A. Bor. 
Een- of tweejarige plant. Het eerste jaar 
vormt de plant korte stengels uit rozetten 
van 3-5 cm aan de voet. Het tweede jaar 
bebladerde bloemstengels van 10-25 cm 
lengte. De bladeren zijn behaard, vlezig, 
10-30 cm lang, 8-13 mm breed. Bloeiwijze 
een 2-6 cm lang scherm, 4-9 cm in diame
ter, bloemen dieprood, juni-augustus. De 
plant verdient aanbeveling vanwege de 
prachtig helderrode bloemen. (Jacobsen, 
1981, Komarov, 1939)

Orostachys
Dit alleen in Azië voorkomende geslacht is 
van Sedum te onderscheiden door de 
eenmaal bloeiende rozetten, die een lange 
aarvormige tros of pluim vormen. De 
bloemen zijn talrijk, klein, wit, soms 
geelachtig of rood. Het is een liefhebbers- 
geslacht dat af en toe gekweekt wordt.
Verkrijgbaar zijn onder meer de soorten O. 
aggregata, O. furusei en O. spinosa. De 
waarschijnlijk meest bekende soort is O. 
malacophylla, waarvan de cultivar Oditty 
bij een enkele kwekerij wordt aangeboden.

Sedum
Sedum is het grootste en meest algemene 
geslacht van de Crassulaceae in Azië. Het 
lijkt nuttig in dit overzicht gebruik te 
maken van een Nederlands onderzoek van 
Hensen en Groendijk-Wilders uit 1986. Dit

artikel geeft een goed overzicht van goede, 
minder bekende soorten en cultivars. Als 
uitmuntend kwamen uit de bus:
S. aizoon L. (= Phedimus a.), N. Azië, 
China, Japan. 35 cm, juni-juli. geel. 
Sedum floriferum Praeg., Noord-Oost 
China, cv. Weihenstephaner Gold (winner 
Stichtungsgarten Weihenstephan, ± 1958). 
Zeer compacte zoden, 8-10 cm hoog.
Bladeren groen met rozerode rand, 15-33 x 
5-11 mm. Bloeitijd mei-juni, herbloeiend 
augustus-september, rijkbloeiend. bloemen 
helder geel, 15-18 mm diam.
Sedum spectabile Bor. (= Hylotelephium s.) 
Japan, China, Korea, cv. Septemberglut 
(winner Bruske, voor 1968).
Hoogte ca. 30 cm, in bloei 40 cm. Blade
ren licht blauwachtig groen. Rijkbloeiend 
halverwege september. Kroonbladeren 
dieproze, diam. bloem 9 mm.
Sedum spurium M.B. (= Phedimus spu
rius), Kaukasus, cv. Fuldaglut. (winner 
Klose, 1974). Bladeren donker paarsrood, 
hoogte 7-10 cm, bloeitijd juli, bloemen 
karmijnrood, bloemdiameter 14-18 mm.

Het aantal sterk aanbevolen cultivars is zo 
groot dat hier alleen de naam met een 
enkele opmerking kan worden vermeld: 
S. album L. cv. Coral Carpet. Blad kar
mijnrood, grondbedekker.
— cv. Laconicum. 3-4 cm hoog, blad deel 
jaar roodbruin.
— cv. Rubrifolium. 4-6 cm hoog, blad 
deel jaar roodpaars.
S. acre L. cv. Elegans. 4 cm hoog, juni- 
juli, heldergeel.
— var. krajinae Jav. Slowakije. 2-3 cm 
hoog, juni, geel.
— cv. Yellow Queen. 2 cm hoog, juni-juli, 
lichtgeel
S. cauticolum Praeg., Japan, cv. Lidakense. 
10 cm hoog, sept., roze
— cv. Ruby Glow. 15 cm hoog, augustus- 
september, roodpaars.

246



Sedum spectabile x tele- 
phium cv. Herbstfreude

- cv. Vera Jameson. 10 cm hoog, septem
ber, licht roze.
5. ellacombianum Praeg. China. 10 cm 
hoog, juni-juli. geel.
S. ewersii Ledeb., C. Azië. cv. Nanum. 
8-10 cm hoog, augustus, paarsroze
S . kamtschaticum Fisch. & Mey (= Phedi- 
mus kamtschaticus) 20 cm hoog, juni-juli. 
botergeel.
S. spectabile cv. Brilliant. 40 cm hoog, 
midden-september, roze.
— cv. Rosenteller. 35 cm hoog, midden- 
september, roze.
— x telephium cv. Herbstfreude. augustus- 
september, roze.
S. spurium M.B. cv. Album Superbum. 
5-10 cm hoog, blad groen, grondbedekker, 
niet bloeiend.
— cv. Purpurteppich. 5-10 cm hoog, blad 
paarsrood.
— cv. Roseum. Blad heldergroen, grond
bedekker, roze.
S. telephium var. borderi. 25-35 cm hoog, 
juli-augustus, paarsroze.

Buiten de behandelde soorten zijn in ook 
verkrijgbaar op de Nederlandse markt: 
S. telephium ssp. maximum (L.) Krocher, 
uitgebreid besproken door Pullen (1995). 
Daarnaast is ook de cultivar Robustum de

handel met karmijnrode bloemen in scher
men. Verder zijn in Nederland ook nog 
verkrijgbaar de cultivars Atropurpureum en 
Munstead Dark Red.
Van de sectie Rhodiola binnen sedum 
komen zowel in Azië als Amerika voor. 
Als sierplanten worden enkele soorten 
gekweekt, waarvan hier één soort wordt 
voorgesteld.
Sedum kirilowii (Regel) Fu. Verspreidings
gebied Rusland, China. Hoogte 40-50 cm. 
Bladeren lancetvormig tot lijnvormig, 
25-40 mm lang, 6 mm breed. Bloeiwijze 
veelbloemig, 7-10 cm diameter, maart-mei 
bloemen groengeel. Komarov noemt deze 
soort als sierplant. De cultivar Rubrum met 
tomaatrode tot bruinrode kroonbladeren is 
geschikt voor de gespecialiseerde liefheb
ber volgens Hensen & Groendijk-Wilders.

Sempervivum
In Klein-Azië komen 3 soorten voor, in 
Rusland 7 en in de Kaukasus 9 soorten. 
Sempervivum of huislook is een overbe
kende rotsplant, die vroeger ook wel op 
daken tegen bliksem werd geplant. De 
veelbladerige rozetten kunnen ook in 
Europa op veel plaatsen worden aangetrof
fen op rotspartijen zoals S. tectorum. 
De rozetten sterven na de niet erg specta-
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culaire bloei af. In de Kaukasus groeien 
nogal wat minder bekende soorten, zoals 
S. altum, S. ballsii, S. borissovae, S. cauca- 
sicum, S. globiferum, S. ingwersenii, S. 
pumilum, S. sosnowskyi en S. transcaucasi- 
cum, Het meest oostelijk groeit S. davisii 
in Iran.
Als tuincultivars is van deze groep semper
vivum alleen de cultivar Bronco van S. 
borissovae bekend.
De cultuur is eenvoudig, een zonnige 
plaats, iedere goede grond is geschikt. De 
winterhardheid is gewoonlijk goed, vocht 
is wel schadelijk.

Sinocrassula
Komt in de Himalaya (Nepal) tot West- 
China voor, 5 soorten) Sinocrassula zijn 
eenjarige, tweejarige of overblijvende 
kruiden, die het beste in de tuin in potten 
geplant kunnen worden. ‘s Winters in de 
koude kas zetten. Deze zomerbloeiers 
hebben kleine witte tot rode bloemen in 
pluimen of schermen.
De in Zuid-Oost Azië verspreid voorko
mende soort S. indica wordt algemeen 
gekweekt. De van India tot West China 
voorkomende soort komt in verschillende 
vormen voor, te onderscheiden aan de 
bladvorm.

Umbilicus
Umbilicus is een winterhard geslacht met 
schildvormige bladeren, die lijken op die 
van de Oostindische kers. Als tuinplant 
aardig, gemakkelijk groeiend in de volle 
zon tot lichte schaduw. De bloemen in 
dichte aren zijn niet bijzonder opvallend, 
klein wit-groen of geelachtig.

Leveranciers
De lijst van crassula-leveranciers is vrijwel 
onbeperkt. Ieder tuincentrum heeft ze.
Enkele bedrijven met een groot assortiment 
zijn:

De Border, Twickelerlaan 13
7495 VG Ambt-Delden
Tel. 05407-64123/63897, Fax 05407-64950

Th. Ploeger en Zn, Blauwkapelseweg 73 
3731 EB De Bilt
Tel. 030-202602, Fax 030-204494

Jan van der Valk, Oosterstreek 79 & 81 
8388 NC Oosterstreek
Tel. 05613-2034, Fax 05613-2961
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NOTOCACTUS
Theo Heijnsdijk

De meeste Notocactussen zijn ware 

liefhebbersplanten. Veel soorten 

groeien goed en komen zelfs op de 

vensterbank tot bloei. De meeste 

bloeien geel maar ook oranje, rood 

en violet komen voor.

Het geslacht Notocactus is lange tijd zeer 
beperkt van omvang geweest. Toen Curt 
Backeberg in 1958 zijn standaardwerk 
“Die Cactaceae” publiceerde, onder
scheidde hij nog maar 16 soorten (met 
uiteraard diverse variëteiten). Vanaf hal
verwege de zestiger jaren werden er tal
rijke nieuwe ontdekkingen gedaan en het 
aantal beschreven soorten overschrijdt 
inmiddels het getal 100.
De eerst ontdekte Notocactus was N. scopa 
die in 1825 door de Duitser K. Sprengel 
als Cactus scopa beschreven werd. In 1827 
volgde N. ottonis, die bij het geslacht 
Echinocactus ondergebracht werd. De 
naam Notocactus werd het eerst gegeven 
door K. Schumann, die het gebruikte als 
ondergeslacht van Echinocactus. De naam 
kan vertaald worden als “cactus uit het 
zuiden” (notos is Grieks voor “zuiden”) 
en Schumann gaf deze naam vanwege de

in het midden/zuiden van Zuid-Amerika 
liggende groeigebieden (Uruguay, Zuid- 
Brazilië, Argentinië). Pas in 1929 werd het 
ondergeslacht Notocactus door A. Berger 
als zelfstandig geslacht afgescheiden van 
het grote geslacht Echinocactus.
Een eenduidige beschrijving van de ken
merken van het geslacht is moeilijk te 
geven. Over het algemeen zijn het bolvor
mige planten waarvan de meestal gele 
bloemen in of bij de schedel verschijnen. 
Bij de meeste soorten zijn stamper en 
stempel rood of paars gekleurd (hèt ken
merk) maar bij de ondergeslachten Erio- 
cactus en Brasilicactus weer niet.

Kuituur
Bij de kuituur moeten we bedenken dat 
bijna alle soorten in de natuur de schaduw 
opzoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze 
tussen hoog gras groeien (N. concinnus en 
N. tabularis) of in beschaduwde rotssple
ten, onder bomen of struiken (N. buiningii, 
N. herteri en N. ottonis). De plant kan zich 
ook grotendeels in de grond bevinden en 
slecht met de schedel boven de grond 
uitsteken (N. apricus en ook weer N. 
ottonis). Ook kan de plant zelf voor scha
duw zorgen door een dichte bedoorning (N. 
scopa en N. mueller-melchersii).
Een hete zonnige kas stellen de meeste 
soorten dus niet op prijs. Schermen in lente 
en zomer verdient de voorkeur. De meer 
gematigde omstandigheden op de doorsnee 
vensterbank bekomt een aantal soorten ook 
goed.
Het substraat dient goed doorlatend en licht 
zuur te zijn. De wortels zijn zeer gevoelig 
voor verkalking en alkalisering van de 
grond. Bij voorkeur geven we dus regen-
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Notocactus rutilans.
Foto's van de schrijver

water. Tijdens de nogal korte rusttijd in de 
winter (ongeveer 3 maanden) mogen ze 
niet geheel uitdrogen omdat ze dan zeer 
moeilijk weer aan de groei komen.
Wintertemperatuur bij voorkeur niet lager 
dan 10 ºC.
Gedurende de groeitijd dient de grond niet 
uit te drogen (knopverlies!). Alleen tijdens 
het heetst van de zomer als de planten 
groeipauze houden, moet het gieten ver
minderd worden. Vanaf eind augustus kan 
er dan tot diep in de herfst nog groei en 
zelfs een tweede bloei plaats vinden.

Soorten
Het zou veel te ver voeren om hier een 
uitgebreid overzicht van alle soorten te 
geven. Ik wil hier slechts een aantal plan
ten tonen die ik zelf met veel plezier 
verzorg. Buiten de hier besproken soorten 
zijn er uiteraard nog veel meer de moeite 
waard om te kweken.
Notocactus scopa is wellicht de bekendste 
uit het geslacht en zeker een van de mooi
ste. De zuilvormig opgroeiende planten 
danken hun naam (scopa= bezem) aan de 
dichte wittige bedoorning. De gele bloe
men zijn aan de kleine kant maar ze ver
schijnen met meerdere tegelijk in de 
schedel waar ze prachtig contrasteren met

de bedoorning. Oude planten kunnen hoger 
dan 25 cm worden, maar dan is het mooie 
er wel af. Er zijn vele variëteiten van 
bekend en we komen ook nog al eens 
cristaten tegen. Het is een cliché maar deze 
plant mag in geen enkele verzameling 
ontbreken.
Tot de echte beginnersplanten behoren de 
nauw verwante soorten N. apricus, N. 
concinnus en N. tabularis. Dit zijn allemaal 
goed groeiende soorten die al als jonge 
planten bloeien. Zij maken de typische 
Notocactusbloemen: wijd open gaande 
grote (tot 8 cm) gele bloemen met rode 
stempel en meerdere dagen goed blijvend. 
De vlak groeiende planten zelf worden niet 
groot, 10 cm doorsnede is al heel wat. Van 
deze soorten is N. concinnus het langst in 
cultuur. In 1839 ingevoerd en afkomstig 
uit Uruguay. In oudere literatuur wordt hij 
wel het madeliefje onder de cactussen 
genoemd. Dit ongetwijfeld vanwege de 
mooie bloemen die al aan 2-jarige zaailin
gen kunnen verschijnen. Overigens bete
kent concinnus “sierlijk”. Deze 3 soorten 
hybridiseren in cultuur gemakkelijk zodat 
planten die aan de orginele beschrijving 
voldoen in de verzamelingen zeldzaam 
geworden zijn.
Van de 16 soorten Notocactus die Backe-
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berg kende, bloeien er 14 geel. N. herteri, 
beschreven in 1936, is één van de twee 
uitzonderingen. De plant, genoemd naar de 
Zwitser W.G. Herter bloeit met haast 
kunstmatig gekleurd aandoende purperrode 
bloemen. Voor een Notocactus opvallend is 
dat stijl en stempel niet rood zijn. De plant 
behoort tot de grotere Notocactussen, tot 
15 cm in doorsnede en zuilvormig uit
groeiend. Om stevig genoeg te blijven gaat 
de plant vanaf de basis verkurken, waar
door het aanzien beslist geschaad wordt. Er 
wordt over deze plant nogal vaak geklaagd 
dat hij niet of pas op latere leef- tijd wil 
bloeien, maar dit kan per exemplaar nogal 
verschillen.
In 1936 werd de tweede niet geel 
bloeiende Notocactus gevonden, en in 1948 
als N. rutilans beschreven. Met een blik op 
de foto zal de naam rutilans (=geelrood) 
wel duidelijk zijn. De slank opgroeiende 
plantjes kunnen al na drie jaar bloeien en 
de bloemen kunnen wel een week fris 
blijven. Een waardevolle kleinere soort. 
Tot de oudst bekende soorten hoort N. 
ottonis, in 1827 genoemd naar Friedrich 
Otto van de botanische tuin in Berlijn. 
Deze plant is zo variabel dat het nauwelijks 
mogelijk is een redelijke beschrijving te 
geven. Hij heeft in elk geval 8-12 min of

meer afgeronde ribben en gele bloemen die 
niet zo groot worden (4 6 cm). Zeer opval
lend is de manier van spruiten van deze 
plant: ondergronds ontstaan vlak boven de 
areolen gelige knobbels die later groen 
worden en zich tot kleine plantjes ont
wikkelen. Zij maken aan de moederplant al 
wortels waarna ze met een mes voorzichtig 
verwijderd kunnen worden. Liever niet 
afdraaien of breken want dan heb je kans 
dat je de hele centrale as uit het jonge 
plantje wegtrekt. Er zijn talloze al dan niet 
geldige variëteiten beschreven. Twee van 
deze zijn de moeite waard om apart te 
noemen. Ten eerste de variëteit janouseki- 
anus met oranje bloemen. De plant is nooit 
in de natuur waargenomen maar kwam drie 
exemplaren sterk op uit zaad dat de Tjechi- 
sche cactuskweker Venclu begin jaren 
zestig van de firma Winter had betrokken. 
Door kruisbestuiving verkreeg hij grote 
aantallen uniforme planten en in 1975 
werd de plant als variëteit beschreven. 
De tweede variëteit is eveneens bekend 
geworden vanuit de kwekerij van de heer 
Vendu en naar hem var. vencluianus 
genoemd. Tussen een grote hoeveelheid 
bloeiende ottonis-zaailingen ontdekte hij 
enkele rood bloeiende exemplaren. Dit 
keer ging het om zaden die door Blossfeld

N. ottonis var. vencluianus
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Een cluster N magnificus in 
de Holly Gate Catus Nursery 
in Ashington (Engeland)

verzameld waren. Na de tweede wereldoor
log was er nog maar één exemplaar van 
over. Aangezien deze plant geen stuifmeel 
vormt en dus zelfsteriel is werd hij vegeta
tief vermeerderd. Later bleek dat de plant 
wel zaad vormt als hij met een gewone 
ottonis of andere Notocactus bestoven 
wordt en dat de aldus verkregen zaailingen 
weer de typische roodbloeiende exempla
ren opleveren. Dit duidt op zogenaamde 
irritatiebevruchting: het vreemde stuifmeel 
prikkelt de plant tot zelfbevruchting.
(hetzelfde gebeurt vermoedelijk bij Erioce- 
reus jusbertii die alleen zaad zet na bestui
ving met een willekeurige Echinopsis). 
Evenals bij de var. janousekianus is niet 
duidelijk of de plant in de natuur ook 
voorkomt.
Notocactus buiningii, genoemd naar onze 
oud voorzitter de heer Buining is een plant 
die je altijd weer herkent als je hem een
maal gezien hebt. De plant is meer breed 
dan hoog (tot 12 cm doorsnede) en heeft 
een eigenaardige bleekgroene kleur met 
een blauwig waas en meestal vier harde 
scherpe middendoorns die samen een kruis 
vormen. Bij sommige exemplaren geven de 
doorns een gelige indruk en bij andere een 
meer roodachtige indruk. Het lijkt erop dat 
de roodachtige lastiger zijn in kultuur en

moeilijker in bloei komen. De bloemen 
zijn weer de standaard gele notocactusbloe- 
men. De plant die in Uruguay dicht bij de 
grens met Brazilië groeit is pas in 1966 
ontdekt door Buining cs. Hij groeit daar in 
humus in rotsspleten. Mischien daardoor 
verliest de plant in cultuur nogal gauw de 
wortels bij verkalking van de aarde. Enten 
kan verstandig zijn.
Grote gele bloemen worden gevormd door 
N. crassigibbus. In niet bloeiende toestand 
zou je de plant met zijn afgeronde ribben 
met kinvormige bulten (crassigibbus= met 
dikke bulten) en aanliggende bedoorning 
voor een Gymnocalycium houden. De plant 
komt uit Brazilië (Rio Grande do Sul) en 
werd in 1970 beschreven door F. Ritter. 
Nog mooier is de soortgelijke, zeer varia
bele N. uebelmannianus, maar deze heeft 
kortere bloemen in allerlei tinten van 
wijnrood tot violet. De plant is door Leo- 
pold Horst in 1965 gevonden (eveneens in 
Rio Grande do Sul, Brazilië maar slechts 
op één berghelling bij Cacapava) en door 
W. Uebelmann naar Europa geëxporteerd. 
Er is ook een geel bloeiende vorm van (f. 
flaviflorus); op de vindplaats is ongeveer 
15% geel bloeiend.
Evenals N. crassigibbus groei de plant het 
best in lichte schaduw en bij voldoende
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Notocactus uebelmannia- 
nus x N buiningii

watergift.
Notocactus magnificus behoort tot het 
ondergeslacht Eriocactus. Hierbij horen 
ook N. leninghausii en N. warasii. Zij 
maken allemaal een scheve naar het zuiden 
gerichte schedel en ze missen de voor 
Notocactus kenmerkende rode of purperen 
stempel. Vroeger werd Eriocactus wel als 
een apart geslacht gezien.
N. magnificus in 1962 ontdekt door L. 
Horst en in 1966 beschreven is een prach
tige (magnificus = prachtig) blauwgroene 
plant. Zaailingen en jonge scheuten zijn 
tamelijk dicht bedoornd maar oudere 
planten krijgen grote witviltige areolen die 
ook met viltbruggen met elkaar verbonden 
zijn zodat de scherpe ribkanten in witte 
strepen veranderen. De plant groeit ook al 
weer in Rio Grande do Sul (Brazilië) op 
steile rotswanden. In kuituur hebben de 
planten vaak de neiging op jonge leeftijd al 
overmatig te spruiten waar het uiterlijk 
beslist niet op vooruit gaat. Op de foto 
kunnen we duidelijk de verschillende 
ontwikkelingsstadia van de plant onder
scheiden.
N. warasii vind ik de mooiste uit het 
ondergeslacht Eriocactus. Een niet 
boeiende plant biedt van boven af gezien 
een prachtig symmetrische aanblik met

borstelige goudbruinige doorns die op de 
scherpe ribben met een stuk of twintig uit 
de viltige areolen steken. Een jonge plant 
is een dikke bol, maar op den duur kan hij 
zo’n 80 cm hoog worden bij een doorsnede 
van 15 cm, een van de grotere jongens dus. 
Bloemen geel en verzorging probleemloos. 
Ook deze plant is een van de latere vond
sten (in 1973 beschreven en genoemd naar 
de verzamelaar E. Waras). Ook uit Rio 
Grande do Sul en de soort wordt ook wel 
als variëteit van N. magnificus gezien.

Hybriden
Bijzonder spannend kan het zijn om ver
schillende planten die staan te bloeien met 
elkaar te bestuiven en te zien wat er van 
komt.
Hierbij heeft het natuurlijk geen zin om 
planten die toch al veel op elkaar lijken 
zoals N. concinnus en N. apricus met 
elkaar te kruisen. Dat zal nooit een verbe
tering zijn en het schept alleen maar ondui
delijkheid. Maar we kunnen gericht probe
ren de meest in het oog springende eigen
schappen van verschillende planten te 
combineren in 1 nieuwe plant. Een beetje 
voor “schepper” spelen dus.
Twee resultaten van dergelijke experimen
ten wil ik u niet onthouden. In 1985 heb ik
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Notocactus herteri x 
N.scopa

N. herteri en N. scopa die tegelijkertijd in 
bloei stonden wederzijds bestoven. Dit 
leverde van beide planten honderden zaden 
op. Het volgende jaar en de jaren daarop 
heb ik hiervan gezaaid. Van N. scopa x N. 
herteri is nooit veel boven de grond geko
men en ik heb er geen planten van overge
houden, maar de zaden van N. herteri x N. 
scopa kiemden goed en dit leverde een 
aantal mooie planten op die veel op N. 
scopa lijken. In 1994 bloeide de eerste met 
schitterende bloemen zoals op de foto 
hierboven te zien is.
De andere kruising is die tussen N. uebel- 
mannianus en N. buiningii. Ook hier heb ik 
in 1985 wederzijdse bestuiving toegepast. 
Zaad van beide moederplanten kiemde 
goed, maar alleen van N. uebelmannianus x 
N. buiningii heb ik 3 planten overgehou
den. De planten hebben duidelijk kenmer

ken van beide ouders. De eerste bloei vond 
in 1992 plaats met wijnrode uebelmania- 
nusbloemen (zie foto vorige pagina).
Voor degenen die nu ook driftig het bestui- 
vingspenseel ter hand willen nemen om 
voor schepper te spelen het volgende: De 
aarde werd geschapen in zes dagen maar 
dit duurt veel langer. Er gaan jaren over
heen voor er definitieve resultaten zijn en 
meestal vallen ze tegen. Je hebt veel plaats 
en aandacht nodig. Hang een labeltje aan 
een bestoven bloem want als er 6 bloemen 
in een plant komen dan weet je later vast 
niet meer welke van de zaadbessen van de 
bestoven bloem was. Zorg vooral ook voor 
een nauwgezette administratie zodat je 
jaren later, als zo’n plant schitterend staat 
te bloeien ook nog weet hoe je hem verkre
gen hebt.

Maasdijk 11, 6629 KD Appeltern
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LITHOPS LESLIEI EN ZIJN NEVEN
EN NICHTEN - 2

Aat de Vries

In dit vervolg op het artikel in het 

juninummer behandelt de auteur 

bijzondere kleurvormen en 

variëteiten van L. lesliei.

Van de groenige tinten in de L. lesliei- 
groep die in het juninummer besproken 
zijn, gaan we nu over naar de oranje
achtige L. lesliei var. hornii. Deze kleur 
van de ondergrond is bijzonder opvallend. 
De tekening, bruin van kleur, is daarin 
enigszins verdiept aangebracht. Het pa
troon is fijn en verschilt bij de afzonder
lijke planten. Soms zijn de kanalen fijn en 
niet overal met elkaar verbonden, soms 
ook is de tekening forser en vormen de 
figuren een meer aaneengesloten geheel. 
Door de loep bekeken laat de licht ge
kleurde ondergrond een vage structuur zien 
van ontelbare, uiterst fijne korreltjes. 
Fraaie planten!
Dat geldt ook voor de plant die ik nu aan u 
voorstel en die afkomstig is van de locatie 
die oorspronkelijk de cultivars Albinica en 
Albinogold (zie het juninummer) heeft 
opgeleverd en die in handelstermen de

naam L. lesliei "Warrenton" CO36 draagt. 
Dat CO36 slaat op de systematische regis
tratie van vindplaatsen die Cole aanhoudt. 
De onderhavige planten zijn overwegend 
heel donker van kleur met een drukke 
tekening, soms tegen zwart aan op een 
chocoladekleurige ondergrond. Die onder
grond kan ook een vleugje meer naar 
oranjebruin neigen. Wat mij bij nadere 
beschouwing opviel, waren een vrij groot 
aantal donkere ronde 'pitten'* direct onder 
de opperhuid. Deze zijn bij opvallend licht 
en bij strijklicht heel donkerbruin gekleurd. 
Ik heb lang geaarzeld om ook de kleur 
nachtblauw hierbij te noemen. De pitten 
lijken de opperhuid iets omhoog te duwen, 
maar ik denk dat dat meer schijn dan 
werkelijkheid is, misschien veroorzaakt 
doordat ter plaatse de opperhuid iets glimt. 
Bij de vijf jonge planten die ik bezit, 
komen deze pitten alle voor. Bij deze 
planten valt ook het bezit van een blaarvor- 
mig bladoppervlak op.
Een dergelijke blaar ontbreekt geheel bij L. 
lesliei var. mariae. Deze variëteit wordt 
gekenmerkt door een licht uiterlijk; de 
kleur van de ondergrond is lichtbruin, de 
tekening bestaat uit een ongeteld aantal 
kleine vlekjes, soms aaneengegroeid tot o 
zo kleine grottekeningen van onbekende 
dieren. De plant is vrij groot. De overheer
sende indruk is die van een kaneelkleurig 
geheel. Mooi! Een plant die ik niet graag 
zou verliezen!
Van vrij groot naar heel klein; L. lesliei 
var. minor. Een volwassen plant is minder 
dan de helft zo groot als de soort L. lesliei 
var. lesliei. Opvallend is de ronding, de 
opbolling - hoe moet ik dat noemen - van
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L. lesliei var. hornii

de beide bladlobben. De ondergrond is een 
mooi bruin tot roodbruin. De tekening is 
druk met grillige vertakkingen die vanaf de 
basis bij de spleet naar de tegenoverge
stelde bladrand verlopen met daartussen 
een overvloed van grotere en kleinere op 
zichzelf staande vlekjes. Een klein kordaat 
kereltje!
L. lesliei “Kimberley” neigt wat de kleur 
betreft naar L. lesliei var. venteri, zij het 
dat de laatste meer grijs is dan "Kim-
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L. lesliei "Warrenton"

berley" daar warmer tegen afsteekt. De 
tekening is druk en een samenhangend 
geheel van heel donkergroen, bijna zwarte 
vertakkingen, die naar de uiteinden der 
lobben eindigen in driepoten, vierpoten en 
nog meer poten. Soms zijn daarin primi
tieve kindertekeningen te ontdekken van 
menselijke, dierlijke en fantasiefiguren. Bij 
lesliei’s zie je nog al eens dat de tekening 
langs de spleet een samenhangende streep 
vormt. Bij enkele variëteiten is dan nog 
meer naar het centrum een rijtje op zich
zelf staande stippen te zien. De kleur van 
de ondergrond gaat langs de bovenrand der 
lobben over in een wat lichtere kleurva- 
riant, alsof die kant wat verschoten is.
De naam L. lesliei "Luteoviridis", hetgeen 
geel en groen betekent, is goed gekozen 
want dat zijn de kleuren die deze vorm 
kenmerken. Het geel zit in de ondergrond 
en het groen, duidelijk groen!, is wat de 
drukke tekening laat zien. Die tekening 
overheerst en laat maar weinig plaats voor 
de gele ondergrond. Brede grillige uitlo
pende 'banden' geven deze plant zijn 
karakter. De bladeren bollen weer flink op, 
ongeveer zoals we bij minor beschreven. 
Het donkere groen van de tekening wordt 
bij een bepaalde lichtval minder donker. 
Dan blijkt ook dat het groen met elkaar een 
venster vormt.
Van L. lesliei ssp. burchellii bezit ik 
planten uit twee verschillende zaaisels, 
waarvan naar mijn mening maar één echt 
burchellii genoemd mag worden. Hoewel 
hij als ondersoort van L. lesliei wordt 
beschreven, begrijp ik niet goed waarom 
ssp. burchellii onderscheiden wordt van L. 
lesliei var. venteri. De plant blijkt vroeger 
aangeduidt te zijn als de Douglas vorm van 
laatstgenoemde variëteit. Cole (1988) zegt 
in zijn beschrijving: ‘‘Onderscheiden van 
ssp. lesliei door kleur en tekening en van 
var. venteri door de veel fijnere netvor
mige tekening en de knotsvorm, waarin de



lijntjes aan de buitenzijde uitlopen”. Hij 
voegt daar aan toe: ‘‘Ofschoon duidelijk 
behorende tot het zeer goed te onderschei
den lesliei-type, verschillen de zaden van 
deze plant kenmerkend van die van alle 
variëteiten van ssp. lesliei".
Keren we terug tot de eigen planten van 
zaaisel 1 en vergelijk ik de knotsvorm in 
de tekening van var. venteri met die van 
ssp. burchellii, dan ben ik geneigd te 
zeggen dat mijn venteri’s een duidelijker 
knots vertonen dan sommige van mijn 
burchellii’s. Het zou mij niet verwonderen 
als een echte deskundige zou verklaren, dat 
mijn venteri’s tot de burchellii’s behoren. 
Dat is niet geheel ongeloofwaardig, aange
zien burchellii in het boek van Cole (1988) 
voor het eerst een wetenschappelijke 
beschrijving krijgt. Een ssp. nova zoge
zegd. Men mag aannemen dat de planten 
daarvoor al wel in roulatie waren, maar 
nog niet onderscheiden.
Dit was wat betreft zaaisel 1.
Zaaisel 2 heeft een volstrekt ander aanzien. 
In plaats van zwart/wit hier een fraaie 
combinatie van warm geelbruin als onder
grond en een warmbruin, onder een andere 
belichting ook dofgroen in de tekening. De 
bovenkant van de plant is vrij vlak en heeft 
wat hij hebben moet: naar de marge toe 
vele uitlopers die knotsvormig eindigen. 
Maar anderzijds mist zaaisel 2 ook wat hij 
hebben moet: de fijne tekening. Het cen
trale deel van de bladlobben vertoont een 
groot samenhangend geheel van brede 
en/of zeer brede kanalen. En wat zien wij 
daar bij een wat grondiger onderzoek? 
Jawel! de blauwe onderhuidse 'pitten' die 
we ook tegenkwamen bij L. lesliei "War- 
renton"! Dit zijn de enige lesliei’s in mijn 
verzameling die deze bijzonderheid verto
nen. Is er overigens iets van overeenkomst 
tussen de twee planten? Neen, zij zijn 
totaal verschillend in kleur, afmeting en 
tekening, dus in algemeen voorkomen.

Lithops lesliei var. venteri

Hiermee heb ik het gros van de lesliei’s 
wel gekarakteriseerd en rest mij nog 
aandacht te vragen voor twee variëteiten, 
die onder een verkeerde naam bij mij 
figureren. De een staat te boek als L. lesliei 
var. viridis, een ongeldige naam. Er is wel 
een afzonderlijke soort L. viridis, maar 
daar lijkt hij in de verste verte niet op. Het 
is een uitgesproken lesliei. Er is ook een L. 
lesliei "Luteoviridis". In het voorafgaande 
zijn daarover enkele opmerkingen ge-

L. lesliei ssp. burchelli
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L. lesliei mariae C0141

maakt. Maar ook daarop lijkt hij niet. De 
plant is opgekweekt uit zaad, dat van Van 
Donkelaar afkomstig is. Daar kon men mij 
geen nadere inlichtingen verschaffen. In 
mijn bezit zijn zes exemplaren. Het zijn 
bijzonder fraaie vormen van L. lesliei. Zij 
kenmerken zich door een grote mate van 
uniformiteit in vorm, tekening en kleur, 
maar ik zie in mijn verzameling geen 
andere plant, waarmee hij overeenkomt. Ze 
zijn warm roodbruin van kleur. De daarop
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Lithops lesliei var. minor

voorkomende tekening vormt een grillig 
geheel van enigszins forse, mooi rood
bruine figuren, waarin kleine gebiedjes zijn 
uitgespaard, waarin de grondkleur duidelijk 
afsteekt.
Een tweede raadsel wordt geleverd door 
een zaaisel van L. lesliei cv. Albicana. Het 
zaad is afkomstig van het Cliché-Fonds en 
ingekocht bij Albert Schenkel uit Ham
burg. De naam Albicana is ongeldig. Ik 
kom deze noch bij Cole, noch bij Heine, 
noch bij Jacobsen tegen, zelfs niet in de 
registers met ongeldige namen. Wat is het 
dan wel voor een plant? Van een zaaisel 
van 1 januari 1989 bezit ik nog drie exem
plaren. Twee ervan bestaan uit twee kopjes 
en lijken sterk op elkaar. De derde gaat in 
zijn eentje door het leven en wijkt in kleur 
en tekening sterk af van de beide anderen. 
De tweeling komt in de buurt van L. lesliei 
var. venteri. Van L. venteri bezit ik de 
vorm maraisii, van welke de grondkleur 
iets donkerder is en de tekening een stuk 
drukker. Albicana heeft ook trekjes ge
meen met L. lesliei ssp. burchellii. Cv. 
Albicana 2 komt wat betreft kleur en 
tekening aardig overeen met de genoemde 
maraisii. Maar daarmee is nog altijd de 
vraag niet opgelost: Wat is de ware naam 
van Lithops lesliei cv. Albicana?

Minstreellaan 10, 3525 GR Utrecht
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* Naschrift: De opperhuid van Lithops 
bevat naast de gewone vensters ook mini- 
vensters en ronde, donkere stippen. Deze 
laaste zijn grote doorzichtige cellen (idio- 
blasten). Ze komen uitsluitend voor in de 
gewone vensters, maar wijken in kleur 
duidelijk af van de vensters en kanalen.



MELOCACTUS HOLGUINENSIS EN 
MELOCACTUS GUITARTII OP CUBA

Myriam Desender-Bruneel

Walter, Paula, John en ikzelf wilden nog 
wel eens naar Cuba. Ik schreef direkt naar 
mijn pennevriend Pépé, zoals hij zichzelf 
graag noemt. Wij hadden wat inlichtingen 
nodig en we hadden nogal wat vragen. 
Zouden we daar gemakkelijk aan een 
huurauto kunnen komen? Is het daar goed 
voor de toeristen? Is er een mogelijkheid 
om de standplaatsen te bezoeken en waar 
liggen die allemaal? Enkele weken later 
kreeg ik een brief terug van vier bladzijden 
lang. Pépé was zo kontent dat we kwamen, 
dat ik dit niet met woorden kan beschrij
ven. We waren gerustgesteld, de reis kon 
uitgestippeld worden. Ik kreeg nog wat 
extra hulp van hier en van daar en mijn 
compagnons bleven intussen ook niet 
stilzitten. Samen sterk, of “we zijn een 
team” is trouwens de ganse vakantie onze 
leus geweest. We hebben op onze trip heel 
veel plezier gemaakt en dat het een onver
getelijk avontuur zou worden wisten we 
toen eigenlijk nog niet.
We vertrokken om 11.30 uur en kwamen 
er om 15.50 uur aan. We mochten de klok 
maar eventjes vijf uur terugdraaien. De 
ontvangst bij onze Cubaanse cactusvriend 
was zeer hartelijk. Als leraar Frans en 
Engels hadden wij geen enkel probleem 
om hem te begrijpen. Lukte het niet in de 
ene taal dan maar in de andere geprobeerd. 
Hij is zeer intelligent en zo verstond hij 
zelfs ons schoon Vlaams.
Kort na de middag maakten we reeds een 
wandeling in Gibara. We gingen wandelen 
in de nabijgelegen savanna waar Pépé ons 
verschillende planten toonde, zoals Harris- 
sia eriophore, Euphorbia lactea, Pilosoce- 
reus polygonus, Ritterocereus hystrix,

Cereus hexagonus, Leptocereus maxonii en 
verschillende Selenicereussen. Nu we toch 
nog in Holguin waren hadden we graag 
Melocactus holguinensis opgezocht. Pépé 
vertelde ons dat dit een moeilijke opdracht 
zou worden. Alle andere cactusliefhebbers 
die de laatste jaren in Cuba waren hadden 
dit al voor ons gedaan en zonder resultaat. 
Maar zei Pépé, je kunt het altijd proberen. 
Onze Cubaan had vakantie en wilde ons 
graag begeleiden.
Onze reis liep niet van een leien dakje. Bij 
de standplaats gekomen vroeg Pépé aan 
een oudere man aan de hand van een foto 
of hij deze plant kende. Grootvader zei 
direkt dat hij de plant nog gezien had. Met 
deze informatie al op zak bereikten we de 
hekken die leidden naar de installaties van 
een dam. We maakten er kennis met een 
ouder echtpaar dat de plant had gezien in 
de bergen. De vrouw had ze opgemerkt 
toen ze haar hengsten aan het zoeken was. 
We begonnen de bergen te beklimmen, 
geholpen door Richardo, een jongen van 
een jaar of 16 en enkele kinderen. We 
vonden er agaven, epiphyten en zelfs een 
Pilosocereus polygonus, maar verder niets 
dat op een Melocactus leek. We gingen de 
berg op en af en vervolgens een andere 
berg op en af maar tevergeefs. Het zoeken 
van struik naar struik en dit uren aan een 
stuk zonder resultaat werden we moe en 
we besloten toch maar huiswaarts te keren. 
Melocactus holguinensis was inderdaad 
van de standplaats verdwenen.
Toen vroegen die kleine kinderen of ze de 
foto eens mochten zien en of ze die ook 
mochten lenen om de vergelijking te 
maken bij het zoeken. We gaven hen de
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Standplaatsopname van Melocactus gurtartii 
Foto's van de schrijfster
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foto en zij vertrokken er mee de bergen in, 
maar dit langs de linkerzijde van de dam. 
Wij gingen intussen naar onze wagen toe 
en plotseling kwamen de twee kinderen 
Joel en Joander zo vlug als hun kleine 
benen hen konden dragen van de berg 
afgerend. Ze droegen daarbij een volwas
sen Melocactus holguinensis in hun armen. 
Wij wisten op dat ogenblik niet wie dat er 
nu het meest kontent was, de kinderen of 
wijzelf. Zo beklommen wij voor de zoveel
ste maal de heuvels met nu wel betere 
vooruitzichten. De kinderen, op blote 
voeten tussen al die doornen lopend, 
brachten ons bij verschillende grote kolo
nies. Deze Melocactus was maar een paar 
meter verwijderd van de uitgestrekte bassin 
van de dam. Pépé was blij dat M. holgui
nensis op een veilige plaats stond. Het 
niveau van het water zou deze Melocactus 
nooit kunnen bereiken. De dam funktio- 
neert als afwatering- en veiligheidssysteem 
wanneer de reservoir zijn piek bereikt. 
Zo hadden we veel geluk en door de hulp 
van de Cubanen was het mogelijk om deze 
plant opnieuw te kunnen ontdekken nadat 
andere liefhebbers onverrichterzake hadden 
moeten terugkeren. Zelfs Pépé was er van

overtuigd dat ook deze Melocactus uit 
Cuba volledig verdwenen was. Voor hem 
was het dubbele vreugde want het was de 
enige Melocactus uit zijn streek. Deze 
Melocactus kreeg vroeger nog een tweede 
naam die nu in feite ongeldig is, namelijk 
Melocactus jakusii. De plant is 12 tot 22 
cm hoog en 9 tot 15 cm dik, dus zeer 
variabel van afmeting. Het cephalium is 
niet zo hoog, ongeveer 3 cm. De bloemen 
zijn niet zelffertiel. De kinderen en Ricardo 
waren vooral blij met de stylo’s en de 
dollars die ze van ons kregen voor de hulp. 
En wij, wat denk je wel, als echte cactus
liefhebbers, fier als een gieter, trokken 
huiswaarts naar de woning van Pépé. Onze 
reis werd toen al als geslaagd bestempeld. 
Overmoedig als we waren planden we die
zelfde avond reeds onze tweede zoektocht. 
Melocactus guitartii was volgens Pépé ook 
volledig van de aardbol verdwenen en niet 
meer door andere cactusliefhebbers terug
gevonden. Wij hadden geluk, heel veel 
geluk en dat voornamelijk dank zij Pépé, 
anders hadden ook wij deze standplaats 
niet herontdekt. Ik vertel U het verhaal.
We hadden beslist om de volgende dag ons 
hotel in Holguin te verlaten en in de 
richting van de provincie Santi Spiritus te 
rijden (400 km). Het zou een lange autorit 
worden, maar die avond zagen we alles 
door een roze bril. Pépé had ons beloofd 
de rit mee te maken, en natuurlijk was dat 
geen probleem voor ons. Ook al moesten 
we dan een ganse dag met vijf personen in 
de wagen zitten, geladen met pak en zak 
bovenop. Onze Cubaan had nog nooit zo 
ver gereisd en dat in zijn eigen land.
In Hatuey aangekomen informeerde Pépé 
al direkt hoe we “Sierra de Jatibonico” 
konden bereiken, echter zonder resultaat. 
De vier cactusliefhebbers besloten de 
volgende morgen reeds om 7 uur te ver
trekken. Pépé stelde voor om iemand te 
bezoeken van het plaatselijk museum van 
Jatibonico. We hadden pech, het museum



was nog gesloten. Dan maar het cultureel 
centrum geprobeerd en nogmaals stonden 
we voor gesloten deuren. Onze Cubaan 
ging ten einde raad nog maar eens met de 
foto in de hand navraag doen bij de plaat
selijke bevolking. Niemand kon ons wat 
meer zeggen over deze toch voor hen 
nutteloze plant, totdat iemand wist te 
vertellen dat hij een 84-jarige cactuslief
hebster kende. Zij had nu niet veel cactus
sen meer staan wegens gezondheidsrede
nen. Misschien kon zij ons wel verder 
helpen en natuurlijk wilden we wel even 
Maria Mendez zelf spreken.
De fietser reed vooruit om ons de weg te 
tonen. We arriveerden bij een kranige oude 
dame waar we direkt Melocactus guitartii 
tussen haar andere cactussen zagen staan. 
Wij konden wel van geluk spreken en 
geluk moet je toch wel een beetje hebben 
in ons geval. Zij kreeg deze plant van 
Margarita Carrazana, een jonge ingenieur 
die werkte op een veeonderneming in 
Arroyo Blanco. De plant werd gevonden 
tijdens haar inspecties langs de route. Deze 
informatie klonk ons als muziek in de 
oren. Maria vertelde ons dat er nog gebie
den waren in de savanna waar deze Melo- 
cactussen in kleine groepen voorkwamen. 
De oudere dame schonk mij bij het zien

van zoveel vreugde haar Melocactus 
guitartii weg. Ik durfde niet te weigeren en 
schonk deze plant later aan Pépé. Wel nam 
ik een foto van haar als souvenir en 
stuurde hem later aan haar toe. Daar zij 
zelf geen foto’s meer kunnen nemen 
vanwege gebrek aan filmmateriaal zal dit 
voor haar toch wel een mooie souvenir zijn 
van ons, haar cactusvrienden. We kregen 
het adres mee van Margarita en vroegen 
hoe we daar konden komen. Omdat deze 
woonplaats in een klein dorp lag op 15 km 
van Jatibonico was het niet moeilijk om 
deze plaats te vinden. Wij vroegen de zeer 
vriendelijke vrouw of zij ons kon begelei
den naar de standplaats van deze Melocac
tus. Die dag had ze het echter zo druk dat 
dit onmogelijk was voor haar, maar ze had 
een oplossing en vroeg aan haar man Luis 
Trujillo of hij onze gids wilde zijn. Met 
Luis in de wagen zouden we de meest op
windende rit van de ganse reis meemaken. 
We namen de weg langs de buitenwijken 
van het dorp, die ons uiteindelijk naar 
Patio Equino zou brengen, daar waar de 
grootste kolonie van M. guitartii te vinden 
was. Het was een slechte weg vol met 
modder en slijkerige waterplassen en op 
een zeker moment was het zo ver dat we 
echt vanwege het water niet meer konden

Standplaatsopname van 
Melocactus holguinensis.
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doorrijden. Walter peilde de diepte van de 
poel en wist zo dat we daaronder wel op 
vaste grond konden rekenen. Vervolgens 
werd eerst een boer aangesproken die een 
beetje verder op zijn land aan het werk was 
en hij beloofde ons te helpen als we vast 
zouden raken. Iedereen stapte uit de wa
gen, en Walter reed als in een autorally 
door het water naar de overkant. Wijzelf 
zochten de droge plekken op om over te 
stappen en zo konden wij onze weg voort
zetten. Ongeveer 9 km verder, halverwege 
onze tocht, waren twee bulldozers aan het 
werk. De weg lag vol aarde en weer kon
den wij er niet door. Pépé vroeg of zij voor 
ons de weg konden vrij maken. Wat hier in 
onze contreien nooit zou kunnen, lukte in 
Cuba wel. Zij reden de weg plat in zeer 
korte tijd. Na dit tweede voorval moesten 
wij voortdurend in- en uitstappen. We 
doorkruisten immers wel 20 landerijen die 
door de boeren afgesloten waren met 
ijzeren spoorstaven. Deze staven beletten 
de dieren van het eigendom te ontsnappen. 
Gelukkig hadden ze daar telkens een poort 
naast gemaakt die we konden openen en 
sluiten. Uiteindelijk bereikten we Patio 
Equino, een boerderij gespecialiseerd in 
het fokken van echte raspaarden. Deze 
plaats was ook bekend als “El Penon”. Op 
deze boerderij konden we kennismaken 
met Marquito. Hij zou ons begeleiden door 
de wirwar van de heuvels van Marabu. Op 
onze weg daarheen zagen wc ondermeer 
een Harrisia spec. waarvan hij de vruchten 
smakelijk opat. Het is mij gedurende de 
ganse reis opgevallen dat zij allerhande 
vruchten van cactussen, ook van Melocac- 
tussen eten. Verder zagen we nog Opuntia 
dillenii en een selenicereus. Er zijn onge
veer vijf soorten selenicereussen op Cuba. 
En uiteindelijk zagen we daar een grote

kolonie van Melocactus guitartii staan. Ze 
groeiden op en rond de kale zwartgele 
rotsen bij een weiland. Vele planten tooi
den zich met de grote rode bessen. De 
plant is bolvormig gedrukt 11 cm hoog en 
15 cm breed. Het cephalium kan 3 cm 
hoog worden en 7 cm breed. De overheer
sing van “Dichrostachys glomerata” in de 
buurt is hier wel een nadeel. Deze struik 
vermenigvuldigt zich sterk en vormt een 
bedreiging voor onze Melocactussen. Ze 
bezwijken door de overheersing van deze 
struiken. Daarbij komt nog dat de boeren 
deze planten niet graag in hun weide zien 
staan. De dieren bezeren zich aan de 
doornen en terwijl we daar waren deed 
Pépé toch een goed woordje voor het 
behoud van deze cactussen. Het is wellicht 
de laatste standplaats van Melocactus 
guitartii en alle cactusliefhebbers zouden 
hem dankbaar zijn voor het instandhouden 
van deze vindplaats. Marquito luisterde 
aandachtig toe. Als je zover van de be
woonde wereld woont heb je wellicht geen 
besef welke rijkdom er in je eigen weide 
groeit. We namen ruimschoots de tijd om 
opnamen te maken maar aan de lucht te 
zien was er onweer op komst en we keer
den met spoed terug. Wc dachten immers 
aan de waterplas die we nogmaals moesten 
passeren, er mocht daar eigenlijk niet te 
veel water meer bijkomen. We namen 
afscheid van Marquito en de kinderen, 
gaven hen wat snoepgoed en de jonge 
Cubaan wat dollars. Wij beloofden wat 
foto’s van hem en zijn kinderen op te 
sturen als dankbare herinnering. Wij van 
onze kant konden ons geluk niet op en 
keerden terug naar Arroyo Blanco waar we 
eveneens Trujillo bedankten voor zijn 
begeleiding.

C. Barbierlaan 9-8210 Loppem België



ZUID AFRIKA EN NAMIBIË
EEN BOTANISCH PARADIJS VOOR SUCCULENTENLIEFHEBBERS

Bob Ursem

September en oktober 1994 bezocht 

de auteur Zuid Afrika en Namibië om 

de groeigebieden van tal van plan

ten uit de collectie van de Hortus 

Botanicus Amsterdam te bezoeken 

en tevens om zaden te verzamelen.

Na een bezoek aan de Nationale Botani
sche Tuin Kirstenbosch bij Kaapstad om 
afspraken te maken voor het gereed maken 
van de verzending van zaden van Zuid- 
Afrikaanse Wilde Amandel (Brabejum 
stellatifolium) van de beroemde van Rie- 
beeckhaag uit 1654, begint de reis langs tal 
van succulenten van Namakwaland, Nami
bië, Kalahari-Bushveld, Karoo en tenslotte 
de Kaapse zuidkust.
De soortenrijkdom van dit gehele gebied is 
bijzonder groot. Vrijwel nergens ter wereld 
is de diversiteit zo groot als in Zuid- 
Afrika. Zuid-Afrika telt zo’n 23000 soor
ten planten en deelt met het eiland Mada
gascar het hoogste aantal endemische 
soorten per oppervlakte van de wereld. 
Tachtig procent van de totale Flora van 
Zuid-Afrika bestaat uit endemen. Alleen 
het zuidelijke deel van de Kaapprovincie is 
met 8500 plantensoorten op een oppervlak

Euphorbia mauretanica. Foto's van de schrijver

van 470 vierkante kilometer zelfs zo rijk 
aan diversiteit, dat het wereldwijd be
schouwd wordt als een apart Florarijk: 
Flora Capensis. Ter vergelijking: het 
gehele noordelijk halfrond vormt ook één 
Florarijk. De oorzaak van deze rijkdom ligt 
gedeeltelijk in de stabiliteit en ouderdom 
van de bodem, maar ook in het klimaat en 
de bijzondere geografische ligging van 
Zuid-Afrika.

Precambriaanse bodem.
De bodem van Zuid-Afrika bestaat voor 
het overgrote deel uit gesteente dat zo’n 
3500 miljoen jaar geleden gevormd moet
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zijn. Dit betekent dat de ontwikkeling van 
één van de vroegste vormen van leven op 
aarde vrijwel gelijktijdig plaats vond met 
de vorming van het gesteente. Het land is 
hierdoor zeer rijk bedeeld met mineralen 
en bezit bijvoorbeeld de grootste goud- en 
uraniumvoorraden ter wereld. Het noorden 
van de Kaapprovincie is echter zo’n 2000 
miljoen jaar geleden door vulkanisme 
ontstaan. Bushveld telt dan ook de om
vangrijkste magmatische ertsafzettingen ter 
wereld. De Karoo, het centrale gedeelte 
van de Kaapprovincie, is zo’n 150 miljoen 
jaar geleden tijdens het Mesozoïcum 
ontstaan en is onder invloed van tectoni- 
sche aardbewegingen sterk geplooid. Zo’n 
65 miljoen jaar geleden zijn de bergen 
door een enorme basaltplaat (wederom 
vulkanische aktiviteit) afgetopt tot de voor 
Zuid-Afrika zo karakteristieke tafelbergen. 
In deze periode drongen ook op andere 
plaatsen reusachtige lavavelden naar het 
aardoppervlak, waarvan de omvangrijke 
basaltlagen in het Drakensgebergte en de 
rijkdom aan diamanten in het Kimberliet- 
gesteente nu stille getuigen vormen van 
een in geologisch opzicht zeer roerige tijd.

Waar komt de diversiteit vandaan? 
Om een goed beeld te krijgen van het 
ontstaan van de enorme diversiteit doe ik 
dat aan de hand van een aantal niet succu
lente plantenfamilies in combinatie met de 
geologische geschiedenis van Zuid-Afrika. 
Uiteraard ligt een deel van het antwoord in 
de eerder genoemde oude en gevarieerde 
geologische geschiedenis en mineralenrijk
dom. Een ander deel is te herleiden uit 
plantengeografisch onderzoek. P. Scott 
bestudeerde in 1981 de Kaapse Flora en 
vergeleek de verschillen met klimaten en 
geografie van de oude wereld.
H.P. Linder, bestudeerde in 1987 de ver
breiding van typische zuidelijk-halfrond- 
plantenfamilies, zoals Restionaceae.

Gondwanaland splitste zich op en Afrika 
was hiervan het eerste continent dat zich 
afscheidde. Antarctica, Zuid-Amerika en 
Australië en Nieuw-Zeeland waren op dat 
moment nog verbonden. Vlak voor deze 
opsplitsing moeten er al plantengroepen en 
families met bloemen zijn ontstaan. Een 
van die zeer primitieve bloemplantenfami
lies is de Proteaceae. Proteaceae of in het 
Zuid-Afrikaans suikerbossies zijn immers 
zowel in Zuid-Afrika, als Nieuw-Zeeland, 
Australië en Zuid-Amerika te vinden.
Daarnaast zijn er tal van soorten uit het 
Kaapland te vinden met een verspreiding in 
de Afrikaanse bergen. Vooral de soorten 
uit het zuidoosten van de Kaapprovincie, 
onder andere de orchideeën-geslachten 
Disa en Disperis, Microlema (Asclepiada- 
ceae) en Aristea (Iridaceae), zijn ten tijde 
van de scheuring van Afrika, het ontstaan 
van de Riftvallei, vanuit een verspreiding 
door geheel Afrika naar het zuiden gemi
greerd. Na het opvolgende Oligoceen 
hebben vermoedelijk invloeden vanuit de 
Zuidpool, zoals wisselende ijstijden en 
verschuiving van de noordelijke pakijs- 
grens, de vorming van een tropische 
woestijn (uitdroging van het gehele conti
nent) en het klimaat met winterregens ertoe 
geleid dat juist aan de uiterste grens van 
deze ingrijpende gebeurtenissen de planten 
een veilige groeiplaats bleven vinden op de 
Kaap. Dit wordt verder onderbouwd door 
studies van H.P. Linder (1989, 1990, 1995) 
en R. Dahlgren en B.E. van Wyk (1988). 
Zij ontdekten dat diverse centra van 
endemische Kaapse soorten elkaar over
lappen in dit speciale gebied. Door deze 
bijzondere geografische positie van Zuid- 
Afrika kon er een grote fylogenetische 
diversiteit van planten zich vestigen en 
handhaven. Hierin is het aantal ‘oude’ 
soorten, dus soorten ontstaan vóór of 
tijdens het Tertiair, een goede indicatie 
voor de invloed van catastrofes en dien-
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VERENIGINGSNIEUWS

CONTRIBUTIEBETALING 1995
Bij dit nummer is een brief van onze penning
meester gevoegd met alle informatie over de 
contributicbetaling 1996. U wordt beleefd verzocht 
op de aangegeven wijze te betalen. Alleen zo 
verzekert U zich van de verlenging van het lid
maatschap en dus ook van een ongestoorde 
toezending van het tijdschrift.

RECTIFICATIE
In het oktobernummer 1993 van SUCCULENTA 
werd in het artikel ‘De zuurgraad bij het kweken 
op lava' een recept voor cactusvoeding gegeven, 
(pagina 210). Voor het maken van een geconcent
reerde oplossing werd aanbevolen, 200 gram van 
het besproken mengsel op te lossen in 10 1. water. 
Zoals uit de erop volgende regels bleek, moet dit 
geen 200 doch 20 gram zijn. De mengverhouding 
voor de zwakkere oplossing is wel juist gegeven. 
Wij verzoeken gebruikers van deze receptuur 
hierop te willen letten.

JUBILEUM AFDELING DORDRECHT E.O.
Afdeling Dordrecht e.o. bestaat in januari a.s. 40 
jaar en dat wordt gevierd op 11 januari.
Programma: 19.30 ontvangst: 20.00 uur toe
spraken voorzitter en genodigden. 20.30 lezing met 
dia's over het weer door Cees Ceulemans van het 
K..N.M.I.. Hierna nog een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje alsmede byzondere 
plantenverloting. Speciaal oud leden worden 
hierbij van harte uitgenodigd. Plaats: partycentrum 
"Eykendonck", Dubbclsteynlaan 4, Dordrecht. 
Trein C.S. Dordrecht, bus lijn 2 voor de deur.

VERGADERRUIMTE ‘MAAS EN PEEL’
Deze afdeling vergadert sinds 27 oktober in de 
zaal van C M C. Uyterwaert, Venrayseweg 65 te 
Venlo.

adreswijziging
De voorzitter van de afdeling Drenthe is verhuisd.
De heer A H Schans woont thans aan de Erica- 
laan 33 te 9411 AP Beilen en is telefonisch 
bereikbaar onder nr. 0593-526238

BENOEMING ERELID EN LEDEN VAN VER
DIENSTE

Op de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering 
werd

de heer Sjaak Schraets
benoemd tot lid Erelid van de vereniging. Al 
gedurende een groot aantal jaren dient hij liefheb
bers in binnen- en buitenland met 'zijn' Cliché- 
fonds en is mede een onmisbare hulp van andere 
zaaddistributeurs in Nederland, België en Duits
land.

Tot leden van verdienste werden benoemd:
de heer J. van Duiken,

oprichter van de afdeling Gouda
de heer A.J. Brederoo, 

voor zijn wetenschappelijke-en illustratieve werk, 

de heer P. Knippels
vanwege de niet geringe inzet tijdens de viering 
van ons 75-jarig jubileum.

de heer P. Wagenaar Hummelinck 
vanwege het meer dan zestig! jaar schrijven in ons 
tijdschrift.

STIPTHEIDSACTIE
Als goede liefhebbers nemen we bij kritiek geen 
blad voor de mond
Heel wat moeilijker wordt het met complimenten. 
Die doen we bij voorkeur met zwijgen af. Om de 
sleur wat te verbreken de navolgende 'actie':

*U bent tevreden over Succulenta en brengt dit tot 
uiting door per kerende post Uw contributie 1996 
over te maken.
Bij die groep wilt U niet horen, maar U voelt zich 
binnen de vereniging wel onder vrienden.
*Vrienden behandel je als zodanig en dus laat je 
die zeker niet wachten en U betaalt natuurlijk op 
tijd.
Past deze schoen U ook niet?
*In ieder geval verwachten wij gewoon, dat U 
datgene doet waartoe U uit hoofde van Uw lid
maatschap verplicht bent en dat is óók op tijd 
betalen.

Als resultaat van deze actie zullen wij niet weten, 
tot welke groep U behoort, maar U heeft ons dan 
toch wel echt geholpen. Alvast bedankt.

79



AFDELINGSACTIVITEITEN - 1

80

Achterhoek
14 dec. Spelavond
E.N.O. gebouw.Woerdseweg Groenlo. 20.00 uur

Amsterdam
15 dec. Quiz verzorgd door de winnaar van 

1994.
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum- 
Plantage Middenlaan 2e(bellen).Amsterdam.20.00 

uur.

Arnhem
14 dec. Gezellige avond.
11 jan. Jaarvergadering.
8 febr. Gastspreker
Zaaltje van de speeltuinvereniging “Tuindor- 
p''achter het pand Floralaan 18, Wageningen. 
20 00 uur.

Brabant-België
22 dec. Gevarieerde avond met dia’s, zaai- 

wedstrijd etc.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 
116, 1800 Vilvoorde.20.00 uur.

Delfzijl e.o.
7 dec. Bespreking programma 1996 en 

Dia’s over caudexplanten van H. 
Wolven.

Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. 
19.30 uur.

Dordrecht e.o.
14 december Jaarvergadering met plant raden en 

verloting.
11 jan. Viering 40 jarig afdelings-jubileum.
8 febr. Dialezing door Marja van de Pieter

man over haar ontdekkingsreis naar 
sulcorebutia’s in Bolivia.

Biesboschcollege v/h De Christelijke MTSProf- 
Waterinklaan 45, Dordrecht. 19.30 uur.

Drenthe
6 dec. Arend Schans met vakantiedia's van 

Portugal en andere landen.
Hotel Koopman, de Palz 7, Beilen.

Flevozoom
18 dec. Jaarvergadering met traditionele 

kwis.
Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, 
Harderwijk. 19.30 uur.

Fryslan
12 dec. Lezing door B. Zonneveld over de 

wilde planten van Tenerife.
Zalencentrum Tivoli, Huizumerlaan 59, Leeu
warden. 19.30 uur.

Gooi- en Eemland
12 dec. Lezing door L. Bercht over de Flora 

van Paraquay.
9 jan. John Rijnders vertoont 100 mooie 

"Rubingh" dia's .
13 febr. Lezing door Wiebe Bosma over een 

kas met bloeiende planten van janu
ari t/m december. .

Buurthuis Noord. Lopez Diazlaan 85, Hilversum.
20.00 uur.

Gouda e.o.
14 dec. Eindejaarsbijeenkomst: Bingo etc.
18 jan. Jaarvergadering.
15 febr. Lezing Wim Alsemgeest: Opzoek

naar een engel in de desert.
't Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. 20.00 uur.

Groningen
21 dec. Jaarvergadering.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD, Elzenlaan 72, Groningen. 19.30 uur.

Hoeksche Waard.
11 jan. Jaarvergadering, na de pauze lezing 

door Nico Engels over Coryphantha 
en nauw verwante groepen.

Natuur Bezoekers Centrum Hoekse Waard aan de 
Rijkshaven., Numansdorp. 20.00 uur.

Nijmegen.
12 dec. Gezellige avond voor leden en hun 

partners.
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19, 
Nijmegen. 19.30 uur.

Utrecht e.o.
14 dec. Lezing door Paul Shirley over zijn 

reis naar Engeland, bezoek aan 
kwekers en liefhebbers.

11 jan. nog niet bekend.
8 febr. Jaarvergadering
Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, Utrecht.
20.00 uur



AFDELINGSACTIVITEITEN -2 NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Voorne-Putten en Rozenburg.
11 dec. Dia’s uit eigen verzameling.
8 jan. Jaarvergadering.
12 febr. Lezing door Frans Noltee over

Kenia.
Het Trefpunt, Burg, v d Blinklaan 5, (Vierpolders 
Gem Brielle). 19.30 uur

West-Brabant
16 dec. Jaarvergadering.
Café rest. “Marktzicht", Markt 50, Etten-Leur.
14.00 uur

Zaanstreek
1 dec. Gezellige avond met Oud-Hollandse

spellen.
5 jan. Onderclinge avond voor de leden
2 febr. Jaarvergadering.
Kantine van de sporthal De Springplank. Saenre- 
damstraat 34, Assendelft. 20.00 uur.

Zwolle
19 dec. Lezing door Simon Kooy over

Chileense cactussen.
23 jan Jaarvergadering.
27 febr. Lezing door de Heer A.B. ter Brugge 

over Euphorbia's
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, 
Zwolle. 19.30 uur

BEZITSVERBOD CITES BIJLAGE 1 
PLANTEN VAN KRACHT !

Op Vrijdag 28 juli 1995 is als bijlage van de 
staatscourant nr. 144 gepubliceerd het Uitvoe
ringsbesluit regelgeving wet bescherming 
uitheemse dier- en plantesoorten. Op grond 
hiervan is het bezit van wildplanten, voorko
mende op de bijlage 1 van CITES en verkre
gen na deze datum verboden.
Ten bewijze dat mogelijk in Uw bezit zijnde 
planten voor 1 augustus 1995 zijn verkregen, 
kunnen deze planten tot 31 december 1995 
bij de vereniging worden geregistreerd. Wij 
verwijzen hierbij naar Succulenta dec. 1994 
pag. 258 en april 1995 pag. 90.
U vindt de informatie over de wijze van 
registreren op pagina 38 van het vereni- 
gingsnieuws van dit jaar.

Cactusvrienden Mol
2 dec. Gezellig samenzijn
Zaal: Volkshuis, Rozenberg 115, Mol.

Grusonia
8 dec. Cactusgeslachten algemeen door Luc 

Vandecaveye.
Zaal Don Bosco te Torhout, tenzij anders is aange
geven. 20.00 uur.

Leuchtenbergia
15 dec. F. Gruwez over Phyllocactussen en 

nachtbloeiers
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde.
20 uur

EVENEMENTENKALENDER

De vermelding in deze kalender is beperkt tot 80 
woorden t.b.v. een afdeling en 40 woorden voor 
andere (groen) verenigingen

1996

20 april
Algemene ledenvergadering van Succulenta in 
Kudelstaart. georganiseerd door de afdeling Am
sterdam.

21 april
Succulenta Zaanstreek houdt haar jaarlijkse Cac
tus- en Vetplantenbeurs.

11-12 mei
Plantenbeurs afdeling Haarlem

25/26/27 mei
Show en beurs afdeling Zuid-Limburg in de 
botanische tuin van Kerkrade (10-17 uur). 
Waarschijnlijk werken onze "buren" uit Belgisch 
Limburg en Aken mee.Entree F 3.50, kinderen 
gratis. Route: autoweg E39, N281, afslag Heerlen/ 
Zuid Kerkrade. Vanaf station Heerlen met bus 
42/46 tot halte Terwinselen.. Tafelhuur bedraagt f 
7.50 p.m./p.d.. Inl. J. Essers, Hokkelbergstraat 8, 
6444 AG Brunssum. (045-251911)

8 juni
Leidse cactusbeurs, nadere mededelingen volgen.
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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. Te laat overgeboekte bedragen kunnen 
worden geretourneerd!
2. Als U de koers zelf wilt berekenen, moet U het 
hoogste bedrag voor de betreffende valuta be
rekenen, dat U dagelijks in de krant kunt vinden 
onder koersberichten. Het laagste bedrag is het 
bedrag, dat de bank U voor de vreemde valuta 
terugbetaalt. 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 lidmaatsc- 
hapsnummer. te vinden op de adresband, te ver
melden.

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, 3881MB Putten.(tel.: 0341-353100)

Voor het AMERIKAANSE tijdschrift kan de heer 
de Looze de administratieve rompslomp niet meer 
op zich nemen. Mocht er iemand zijn, die deze 
taak van hem wil overnemen, meldt U zich dan bij 
de hoofdredacteur/waarnemend secretaris. Voor dit 
jaar kunt U bij hem terecht op postgiro 512723 
Almere. Wel strikt op tijd s.v.p. ,U kent hem 
zolangzamerhand wel. Voor adresgegevens, zie 
bestuurspagina.

Voor het DUITSE tijdschrift (KuaS en eventueel 
andere tijdschriften wil ondergetekende ook vol
gend jaar weer zijn medewerking verlenen. Indien 
U er voor zorgt, dat ik Uw bijdrage uiterlijk op 1 
november heb ontvangen, kunt U. (behoudens 
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.:0165-511943)

Ten overvloede zij nog vermeld, dat U ook koste
loos (op de portokosten na), een in vreemde geld
soort uitgeschreven Eurocheque aan de betreffende 
penningmeester kunt sturen.

Sjef Theunissen.

Succulenta '96
82

Het volgend congres van de
SUCCULENT SOCIETY OF SOUTH AFRICA 
wordt gehouden in Johannesburg van 23 tot 26 
september 1996.
□ Bezoek Zuid Afrika, waar ca 3500 soorten Succu

lenten groeien
□ Woon de lezingen en dia presentaties bij van 

vooraanstaande experts
□ Neem deel aan fascinerende excursies
□ Bekijk en fotografeer het wonder van succulenten 

op groeiplaatsen
□ Geniet van tentoonstellingen en plantverkoop

Toonaangevende sprekers, allen vooraan
staande specialisten op hun gebied 
□ Graham Williamson 
□ Ernst van Jaarsveld 
□ Steven Hammer 
en vele anderen
Georganiseerde reizen met vakkundige gidsen
□ Namibië. Richteisveld. Namaqualand en de west 

Kaap
□ Kenya 
□Oost Kaap
□ Oost Transvaal, inclusief het Krugerpark

Neem voor verdere informatie contact op met
Alex Fick (Convenor) Tel: (011) 884-5588 (B) (011) 884-2695 (H) Fax: (011) 884-5685 (Int. +27)
Private bag X10. Brooklyn 0011, PRETORIA. ZUID AFRIKA tel: (012) 98-3588 (Int. +27)



VRAAG 
EN 

AANBOD

Opgaven voor nr 1/96 moeten voor 15 
december 1995 worden opgestuurd aan 
Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem 
Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Zeewateraquarium en terrarium, 
A.F.J.Portielje 1930 f50,-. G.Vroom, 
Nachtegaalstraat 78, 2025 VL Haarlem. 
Tel. 023-5390152.

Te koop aangeboden: ongebonden jaar
gangen 1974 t/m 1987 van Succulenta. G. 
van Santbrink, Lindenlaan 83, Castncum. 
(0251-672130).

Aangeboden: ongeveer 70 cactussen in 
pot en ongeveer 25 m de volle grond, w.o. 
Koningin van de Nacht. Liefst in één koop. 
Mevr. K.Zuurmond, Rotterdamseweg 197, 
2629 HD Delft (015-2561862).

Te koop gevraagd: Kweektafels en 
kweekbakken op stroom, boeken over 
cactussen, mammillaria- en notocactus- en 
rebutiazaailingen. W.Talsma, Treubstraat 
6, 2221 AL Katwijk.

Te koop gevraagd: de boeken “Hawor- 
thia and Astroloba” van J.Pilbeam (1983) 
en “The new Haworthia Handbook” van 
M B Bayer (1982). Ook andere publicaties 
over Haworthia’s zijn welkom. S.J.Pistoor, 
Hoofdstraat 32, 7981 AA Diever (0521-59 
2637).

Wie kan ons helpen aan het adres waar 
we de lava kunnen verkrijgen zoals de 
Heer Hovens (Lottum) gebruikte (en 
leverde)9 M Boertjes, Ypeloschoolweg 2b, 
7468 RE Enter. (0547-381295).

Te koop: Euphorbia bupleurifolia, zaden 
(beperkt) en 2 en 3 jarige planten man
nelijk en vrouwelijk. Euph. obesa, zaden en 
1 en 2 jarige planten. Zaden van de bota
nische amaryllis.
P.C.Dirven, Frans Halsstraat 22, 4715 BX 
Rucphen. (0165-341675).

Te koop aangeboden: Verkade albums 
Cactussen, A.J. van Laren 1931 f 55,-. 
Kamerplanten, A.J. van Laren 1928 f 60,-.

Gevraagd: info over Sempervivum en 
andere winterharde Crassulaceae o.a : waar 
zijn goed benaamde cultivars en soorten te 
koop?
Adressen van verenigingen, enz. Geert 
Servotte, Hoogkamerstraat 130, B-9140 
Temse/België. (03/7715842).

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN 
Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst met 
succulente literatuur aan.

NATUUR EN BOEK 
Bankastraat 10
2585 EN 's Gravenhage 
tel. 070-3505648
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Bloemen - en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam, Laantje 1 tel. 0183 - 501430 giro 1118486

In december verschijnt onze nieuwe zaadlijst met vele soorten 
cactussen, mesems, vetplanten en kuipplanten. U krijgt deze 
toegestuurd na overmaking van f3,50 op gironummer 1118486.
In december en januari ontvangt u op vertoon van deze advertentie een eenmalige korting 
van 20% op alle cactussen en vetplanten.

_______________________________________________________________

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 0346-213366

ZELDZAME ZADEN UIT ZWEDEN!
Zaadlijst met 300 verschillende soorten Gymnocalydum/ 
Lobivia/Rebutia met groeiplaatsaanduidingen, en nog veel 

meer! Specialist in Zuid Amerikaanse soorten!

SUCCSEED, Mats Winberg, Apelsinvaegen 21 K, 

S-633 47 ESKILSTUNA Zweden

pedio’s, sclero's, navajoa. toumeya neue liste 1995/1996

ariocarpus, astrophytum, echinocereus..... bücher 
echinomastus, escobaria, mammillaria..... hefte 
turbinicarpus, agave, yucca, lewisia........... samen 
wilde bloemen uit usa, canada en mexico
met opgave van standplaatsen.................... pflanzen

BOEKEN:
BRANDNEU - The genera Pediocactus, Navajoa-Toumeya 
Cactaceae-Revised engels dm 84.50, To the habitats of Pedio- and 
Sclerocactus engels dm 69,--, The genus Sclerocactus Cactaceae- 
Revised engels dm 79,--, An den Standorten von Pedio- und Scle
rocactus, duits dm 59,-, je dm 6.50 versandspesen. s.v.p. retour- 
porto voor de lijst bijvoegen (internationale antwoordcoupon).

p.o.box 510 201, d-68242 mannheim, ger- 
many, telephon: 0621/794675, telefax 
0621/7900332, email: fhanavajo.swb.de

* 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 eerste keuze van de boeken is voor de 
landelijke Bibliotheek, de rest wordt op de jaarvergaderingen 
aangeboden. Aanbiedingen aan W Alsemgeest, Stadhoud- 
erslaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 0348- 471083.

PROPAGANDAMATERIAAL, BOEKENVERKOOP 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.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en andere succulenten, prijs fl 10,-/Bfrs 300.
-Discoboek Buining (duitse- en Engelse uitgave), prijs f 7,70/Bfrs 150.
Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift fl 16 Bfrs 320 per stuk
- 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.
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tengevolge de mate van uitsterven tijdens 
catastrofes. Flora Capensis bevat een zeer 
groot aantal ‘oude’ soorten. De totale Flora 
Capensis telt maar liefst 198 geslachten (P. 
Goldblatt, 1978) en acht endemische 
plantenfamilies (R.M.T. Dahlgren en B.E. 
van Wyk, 1988). Families als bijvoorbeeld 
Proteaceae, Zamiaceae en Restionaceae 
dateren uit het Tertiair of voorliggende 
perioden. De meest primitieve Proteaceae 
zijn struiken en hadden een bijna pan- 
Afrikaanse verspreiding. Protea nitida uit 
Kaapland toont onmiskenbaar de relatie 
met primitieve voorouders uit tropisch 
Afrika. Van alle Proteaceae in Afrika zijn 
thans 35 soorten tropisch, 13 soorten 
beperkt tot het zomerregenvalgebied van 
Zuid-Afrika en 69 soorten endemisch in de 
zuidelijke Kaapprovincie. J.P. Rourke 
illustreert met zijn onderzoek aan protea’s 
in 1980, dat 86 procent van de zeventig 
Protea-soorten uit Flora Capensis struiken 
zijn met een hoogte van minder dan twee 
meter. Ter vergelijking is er een soortgelijk 
onderzoek door George in 1984 gedaan aan 
Banksia (Proteaceae), waaruit bleek dat in 
Australië 44 procent van de 54 soorten 
Banksia uit struiken bestaan van meer dan 
twee meter hoog en 22 procent uit bomen. 
Fossiele vondsten van planten geven aan,

dat families zoals Boraginaceae, Ericaceae 
en Rosaceae vanuit het Mediterrane gebied 
naar de Kaap zijn gemigreerd (J.A. Coet- 
zee, 1978, 1980, 1981, 1983 en J.A. Coet- 
zee en J Muller, 1984). Er zijn aanwij
zingen dat later, tijdens het Mioceen, 
subtropische- en tropische planten even
eens naar het Kaapland zijn gemigreerd. 
Zo is bijvoorbeeld het Outeniekwageelhout 
(Podocarpus falcatus) in het Knysna- en 
Tsitsikammabos ooit gemigreerd vanuit 
tropisch Afrika.
Een andere verklaring voor de enorme 
diversiteit van soorten berust op het prin
cipe van vicariantie. Hierbij beschouwd 
men dat de totale flora al aanwezig was en 
dat deze door geologische processen, zoals 
gebergtevorming, geisoleerd zijngeraakt. In 
gebieden waar de soort in problemen 
kwam, stierf deze uit en weer op andere 
lokaties bleef de soort ongewijzigd aanwe
zig, zoals o.a. de Kaapprovincie.
In vergelijking met de huidige diversiteit 
aan Kaapse planten is aan het eind van het 
Mioceen hiervan ongeveer een vijfde deel 
van de soorten inmiddels verdwenen (J.A. 
Coetzee, 1983). Flora Capensis kon dus 
een grote diversiteit aan planten verkrijgen 
door een relatief stabiel klimaat en een 
bijzondere geologische geschiedenis.

Zygophyllum stapffii
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Trichocaulon dinteri

Namakwaland en Namibië.
De westkust van Zuid-Afrika is het oor
spronkelijke gebied waar de Nama Hotten- 
totten zich zo’n 12.000 jaar geleden vestig
den. Aanvankelijk noemde men het gebied 
Namaland, maar later werd de naam 
verbasterd tot Namakwaland. Het gebied is 
bijzonder rijk aan mineralen, maar de 
neerslag is ten gevolge van de koude 
Benguela-stroom zeer gering. In het zuiden 
is de jaarlijkse neerslag ongeveer 200 mm. 
terwijl het noorden van Namakwaland het 
moet stellen met een jaargemiddelde van 
zo’n 50 mm.. Ten noorden van het Namak
waland ligt het Richtersveld, genoemd naar 
een Duitse missionaris uit de vorige eeuw. 
Het Richtersveld heeft een neerslag van 
maximaal 50 mm. per jaar. Het Richters
veld gaat in oostelijke richting over in het 
Bushveld en de Kalahari-woestijn en in het 
noorden in de Naukluft-woestijn. De 
Naukluft-woestijn behoort met een jaar
lijkse neerslag van 3 mm. tot een van de 
droogste gebieden ter wereld. Mede door 
de enorme variatie aan neerslag is de 
gehele westkust van Zuid-Afrika en 
Namibië extreem rijk aan succulenten. Als 
wij alleen al de succulenten Euphorbiaceae 
beschouwen, dan zien we de grootste

variatie, complexiteit en meest perfecte 
aanpassingsvormen in dit droge deel van 
Zuid-Afrika. In het zuiden van Namakwa
land ligt de Knersvlakte, genoemd naar het 
knersen van ossenkarren over de rode 
zandpaden of, volgens een andere lezing, 
als een verbastering van het woord 
‘Knechtsvlakte’. Hier groeien voornamelijk 
struikvormige succulenten van de Mesem- 
bryanthemaceae, zoals Lampranthus 
suavissimus (in het Zuid-Afrikaans vijgie- 
bos of t’ nouroebos), Leipoldtia constricta 
(langbeen t’nouroebos), Drosanthemum 
hispidum (fijn t’ nouroebos) of Ruschia 
frutescens (t’arra t’ kooi of rooi t’ kooi) en 
Euphorbiaceae, Euphorbia mauritanica 
(gele melkbos), E. oxystegia, E. loricata en 
E. schoenlandii.
Ten noorden hiervan ligt het Sandveld, 
tussen Lambertsbaai en de Oranje-rivier, 
met eveneens veel succulente struiken. 
Langs de kust groeit hier dominant in het 
Sandveld Ruschia frutescens, Drosanthe
mum hispidum, Lampranthus suavissimus 
en struiken van Zygophyllum morgsana 
(schildpadbos). Het Sandveld is aan de 
kust totaal anders als in het binnenland. 
Langs de kust is het zand kalkrijk en wit, 
terwijl het meer landinwaarts door een
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overvloed aan ijzer-III-ionen rood gekleurd 
is. Langs de kust in het witte zand, net 
boven de plaats Lambertsbaai, bloeien in 
het voorjaar massaal Cephalophyllum 
spongiosum (Mesembryanthemaceae) met 
oranje-roze bloemen. Meer landinwaarts, 
gele en later rode zandgebieden, bloeien 
dan indrukwekkend en massaal éénjarigen 
als oranje bloeiende Gorteria diffusa, 
Arctotis fastuosa en Dimorphotheca si
nuata en wit-bloeiende Arctotis decurrens. 
Ten noorden van het Sandvcld zien we 
verspreid steeds meer rotsen tussen de 
zandvlakte, de zogenaamde klipkoppen. 
Algemeen, naast een kleurrijk tapijt van 
éénjarigen, groeit hier een Aizoceae met 
roze bloemen, Galenia africana (in het 
Zuid-Afrikaans kraalbos). In dit gebied 
groeit een van de merkwaardigste succu
lenten van Namakwaland, Pachypodium 
namaquanum of halfmensenboom. De 
flesvormige soort van de maagdenpalmfa- 
milie steken ruim boven de vegetatie uit. 
Met wat fantasie lijkt Pachypodium nama
quanum inderdaad op silhouetten van 
mensen in een vlakte en gaf inderdaad 
voldoende stof voor een legende. In vroe
ger tijd leefde de Khoikhoi-Nama-bevol- 
king in Namibië, maar werden door een 
stammenstrijd naar het zuidelijke Namak

waland gedreven. Totaal verslagen en 
teleurgesteld kregen de Khoikhoi-Nama 
strijders toch een helpende hand van god. 
In het midden van de strijd werden een 
aantal krijgers gefixeerd als halfmensenbo- 
men (Pachypodium namaquanum) met de 
top in noordelijke richting naar hun oor
spronkelijke woongebied. En inderdaad is 
het opvallend dat alle planten met hun 
groeitop scheef naar het noorden zijn 
gericht. De biologische reden ligt in het 
groeiseizoen van deze merkwaardige plant. 
De plant vormt bladen gedurende de 
winterregenval en groeit tot het voorjaar. 
In het vroege voorjaar bloeien de vuil- 
purperen bloemen in de top. Na de bloei, 
aan het begin van de droge tijd (einde 
voorjaar), worden alle bladen afgeworpen 
en gaat de plant in rustfase. Omdat de 
groei van de plant in de koudste maanden 
van het jaar plaats vindt, richten de planten 
zich naar het noorden om zodoende hun 
energievoorziening (suikers uit de fotosyn
these) te optimaliseren. Aloë dichotoma of 
kokerboom is een andere merkwaardige en 
spectaculaire succulent van Namakwaland. 
Ook deze bezit in mindere mate een duide
lijke oriëntatie op het noorden. Verder 
groeit rond de plaats Springbok op zandige 
plaatsen zeer dominant Cheiridopsis candi-

Commiphora saxicola
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dissima (t’ noutsiama) en diverse soorten 
Glottiphyllum, Herrea en Cephalophyllum 
(allen Mesembryanthemaceae).
Nog verder noordelijk bereiken we het 
Richtersveld, wat eveneens rijk is aan 
succulenten. Een geweldig desolaat gebied, 
maar hier en daar, echter na lang zoeken, 
groeien succulenten als Lithops, Conophy- 
tum en de zilverkleurige Anacampseros 
papyracea (Portulacaceae) tussen de 
kwartssteentjes. Her en der verspreid 
groeien kokerbomen, Aloë dichotoma en 
Aloë pillansii.
Direct over de grens in Namibië, in het 
zuidelijke deel van de Naukluft-woestijn 
groeien massaal grote struiken van Euphor
bia dregeana. De grijze stijf vertakte 
planten domineren volledig de vegetatie. 
Vlak bij de parkeerplaats van de canyon 
van de Visrivier groeien een aantal exem
plaren van Aloë dinteri.
Nog noordelijkcr bereiken we in Namibië 
het gebied van de Welwitschia’s in de 
Naukluftwoestijn. Vanaf Swakopmund, als 
startpunt, hebben we deze woestijn door 
getrokken. De eerste succulenten, kleine 
struikjes van Tetragona reduplicata of 
klappiesbrak (Aizoaceae), treffen we net 
achter de volledige kale wandelende 
zandduinen van de kust. In de droge 
bedding van de Swakoprivier groeien roze 
bloeiende tapijten van Galenia papulosa. 
De plant zien we alleen in deze wadi en 
heeft opvallende zoutsecreties op de sterk 
vertakkende stengels, zodat de lokale 
benaming vratjiesbos zeer toepasselijk is. 
Vlak na de oase Goanikontes groeien her 
en der opvallende endemische daalderplan- 
ten of Zygophyllum stapffii. De ronde 
bladen zijn succulent en zo groot als een 
rijksdaalder. De plant bereikt in de Nauk
luft-woestijn de zuidgrens van z’n areaal. 
Even verderop tussen rotsspleten zoeken 
we helaas vergeefs naar groeiplaatsen van 
Hoodia currori. Naast tal van andere niet

succulente bijzondere woestijnplantcn 
bereiken we de beroemde Welwitschia- 
plains. Welwitschia mirabilis is een van de 
meest markante planten van de Naukluft. 
In de 200 dagen per jaar met in totaal 3 
mm. neerslag moeten planten wel zeer 
efficiënt zijn aangepast voor wateropname. 
Welwitschia neemt de dauw of mist bij
voorbeeld op via de onderkant van de 
eeuwig doorgroeiende bladen. Verder 
landinwaarts, na de Welwitschia-plain 
treffen we in rotsspleten enkele bloeiende 
exemplaren van Trichocaulon dinteri aan. 
De tocht wordt voortgezet door een wisse
lend terrein van zandvlakten en verspreid 
liggende rotspartijen. In het overgangsge
bied tussen de zandvlakten en rotspartijen 
groeien verspreid kleine dwergboomjes van 
Commiphora saxicola (Burseraceae). Naast 
vruchten en geveerde bladen bloeit de plant 
met bescheiden vrouwelijke bloemen. Even 
verder zien we ook mannelijke planten 
bloeien. De planten worden in Namibië 
balsembos genoemd vanwege de welrie
kende harsachtige gom.
In dit gebied groeien ook succulente 
Geraniaceae en Convolvulaceae, zoals 
respectievelijk Sarcocaulon marlothii of 
boesmankers met roze bloemen en Ipo- 
moea adenioides of ‘aartappel’ of trompet- 
bloem met tot 10 centimeter lange trechter
vormige bloemen die aan de buitenzijde 
groenwit en aan de binnenzijde diep rood 
zijn. Verder zien we hier Aloe asperifolia 
(kraalaalwyn), Lycium tetrandrum (bok-, 
kraaldoring of slangbessie) en Euphorbia 
phylloclada (bontmelkbos). In het er naast 
gelegen Tsaobis Leopard Park ontdekken 
we Euphorbia virosa (bushmangif) en 
Commiphora wildii.
Na een bezoek aan Etosha, het zeer oude 
en fraaie kokerbomenbos van Keetmans- 
hoop en de zuidelijke Kalahari bereiken we 
het Bushveld. Hier groeien prachtige 
exemplaren van Aloë kerasbergensis, A.
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Euphorbia dregeana

arenicola, A. framesii en tal van niet 
succulente planten als bijvoorbeeld Meno- 
dora juncea (Oleaceae), Hermannia gran- 
diflora (Sterculiaceae) en t’ samma’s of 
woestijkomkommers (Citrullus lanatus). 
Het Bushveld is het noordelijkste deel van 
de Karoo.

Het land van de dorst.
Het land van de dorst of in het Zuid- 
Afrikaans Karoo telt zo’n 7000 planten
soorten. Van noord naar zuid wordt de 
Karoo steeds vochtiger. De levensvormen 
van succulenten worden hierdoor met 
gelijke tred overwegend ook meer struiken 
en in de oostelijke Karoo zelfs bomen. In 
het westelijke deel van de Karoo groeit in 
één kloof van de Oorlogsrivier bij 
Nieuwoudtville een plant die de moeite 
van vermelden waard is, namelijk olifants- 
voet of Dioscorea elephantipes. De oli- 
fantsvoet behoort tot de yamfamilie. De 
plant groeit met klimmende kruidachtige 
stengels uit een opgezwollen verhoute 
wortelstok. De wortelstok heeft boven
gronds enige gelijkenis met de faeces van 
olifanten. Voor zover mij bekend is dit de 
enige groeiplaats in de wereld. In het

westelijke deel, in de regenschaduw van 
het Cedergebergte, vinden we naast tal van 
andere planten twee succulenten, namelijk 
Crassula ovata (de welbekende kamer
plant) en Tylecodon wallichii (beiden 
Crassulaceae). In de Karoo groeit verder 
massaal struikjes van Eberlanzia ferox of 
doringvijgie, Trichodiadema setuliferum of 
stervijgie (Mesembryanthemaceae) en drie 
soorten Galenia (G. africana var. africana, 
G. fruticosa en G. sarcophylla). In de 
oostelijke Karoo rondom de plaats Graaff- 
Reinet domineren struwelen en zelfs 
bomen van Portulaca afra of spekboom 
(Portulacaceae). Hier zien we ook Pleios- 
pilos compactus, Crassula mucosa var. 
mucosa, C. fascicularis, C. pyramidalis, C. 
montana, Adromischus sphenophyllus, 
Cotyledon orbiculata, Tylecodon wallichii, 
Sansevieria desertii en Aloe broomii in 
bloei. Alhoewel geen echte succulent, maar 
zeer fraai is ook de roodbloeiende Cadaba 
aphylla van de Capparidaceae. Vervolgens 
naar Jansenville waar de omgeving over
woekerd lijkt te zijn met Euphorbia virosa. 
Her en der verspreid groeien boomvormige 
groepen van Aloë marlothii en langs de 
weg enkele exemplaren van Aloë longis- 
tyla.
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Outeniekwa en Hottentot Holland.
Verder zuidelijk langs de kust van de 
Indische Oceaan bereiken we het fijnbos. 
Hier groeien vooral op rotsklippen nog 
enkele succulenten, zoals Crassula ru- 
pestris of hottentotplant en de fraai rood 
bloeiende Crassula coccinea of klipblom. 
In de Hoop Natuurreservaat groeien Cras
sula fascicularis en Lampranthus aureus 
(goudvijgie) redelijk talrijk op zandige 
plaatsen. De meest dominante soort op 
diverse plaatsen langs de kust is de hotten- 
totvijg of Carpobrotus edulis. Deze plant 
groeit zelfs op sommige plaatsen in Kaap
stad zelf. De vijgvruchten van deze Me
sembryanthemaceae zijn vanwege het hoge 
gehalte aan malaat of appelzuur vooral in 
de ochtenduren heerlijk fris om te eten. De 
Portugezen ontdekten destijds de heerlijke 
smaak en zorgde voor een introduktie in 
het Mediterrane gebied van Europa. Deze 
succulent groeit zeer gemakkelijk en kan in

Eberlanzia ferox

kort tijdsbestek gehele gebieden overwoe
keren. Later hebben anderen de plant 
verder verspreid, zodat het nu in bijvoor
beeld Californië een probleemplant is 
geworden voor de lokale soorten.
Hiermee bereiken we tevens het einde van 
een succulente-rijke reis door een van de 
rijkste Floragebieden van de aarde.
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PYRRHOCACTUS VERTONGENII
species nova

J.G. Lambert, Ir. A.I.Gx.

Corpus solitarium, applanate globosum, plumbeo- 
cineraceum, ad 35 mm altum et 55 mm diame- 
tiens. Plantae provectae aetate in longitudinem 
crescere possunt, sed nunquam dimensionem pugni 
excedentes. Vertex paulum depressus, lanosus 
spinosusque. Radices diffusae. Costae 8-13, pau
lum sinuosae, distincte separatae sulcis ad perpen
diculum directis. Tubercula rotunda, cum mentis 
parvis solum in supera parte plantae; sulci trans
versi breves sunt. Areolae ovatae, comparate 
magnae, 5-6 x 4-5 mm, primum lana alboflaves- 
centi, deinde sordida alba tectae, et magis aut 
minus nudae consequentes. Spinae marginales 5-9, 
in utrasque pares 2-4, una declivis, robustae, 
teretes, acuminatae, semi-erectae et paulum curva
tae, canae cum acumine nigro. (Omnino nigrae in 
humido statu). Spina centralis deficiens aut unica, 
quod si acciderit erecta et sursum directa. Spinae 
omnes breves sunt, maxime ad 15 mm.
Flores apud verticem, infundibuliformae; ca. 40 
mm longae et diametientes. Receptaculum coni
cum, brunneo-olivaceum, obtectum squamis 
brunneis cum acumine fusco et mucrone nigres

centi, tectis copioso tomento albo et 3-5 setis 
nigris, attingentibus 10 mm longis in superiora 
parte receptaculi. Folia externa perianthi lanceo- 
lata et mucronata, salmoneo-rosea cum lata media 
fascia brunnea. Folia interna perianthi latius 
lanceolata vel spathulata mucronataque, pallido- 
flava cum media fascia salmoneo-rosea et mu
crone minio. Faux et filamenta virido-flava; 
antherae sulfureo-flavae. Stylus rosaceus; stigmata 
10, alba.
Fructus doliiformis, ad 17 mm longus et 14 mm 
diametiens, atrofuscus ad nigricans, obtectus 
squamis rubello-brunneis cum acumine nigro, 
tomento albo et setis subnigris tectis.
Semina cochleiformia, circiter 1,7 mm longa et 1 
mm lata. Testa pulla, verruculosa, leviter nitida, 
magnam partem tunica arillosa reliqua tecta; hilum 
laterale, depressum, rotundum ad paulo ovatum, 
album.
Patria: Argentina, provincia San Juan, apud Baños 
La Laja, in altitudine 700 m.
Holotypus: H. Vertongen: HV 355, depositus in 
Herbario Universitatis Rheno-Traiecti (U).

Summary
A new species of Pyrrhocactus, collected by Dr. Vertongen in 1992, was studied and described by the au- 
thor. Related to P. melanacanthus and P. villicumensis, it is distinguished by its shorter and less numerous 
spines, its spreading rootsystem, the heavier woolly lining of its floral tube and the somewhat lighter colour 
of its flower. P. vertongenii is a small remaining plant, flowering already at the age of 2 or 3 years.

271



Biotoop van Pyrrhocactus 
vertongenii bij Banos La Laja.
Foto's H.Vertongen

Beschrijving
Lichaam enkelvoudig, afgeplat bolvormig, 
loodgrijs, tot 35 mm hoog en 55 mm in 
diameter. Oudere planten kunnen meer 
zuilvormig worden, doch zonder ooit de 
afmetingen van een vuist te overschrijden. 
Schedel lichtjes verzonken, met wol en 
dorens bedekt. Wortels gespreid. Ribben 
8-13, licht bochtig, duidelijk gescheiden 
door verticale groeven. Knobbels afgerond, 
met kleine kinnen alleen in het bovenste 
gedeelte van de plant; de dwarsgroeven 
zijn kort. Areolen eirond, betrekkelijk 
groot, 5-6 x 4-5 mm, eerst met geelachtig 
wit wolvilt, daarna vuil wit en min of meer 
kaal wordend. Randdorens 5-9, gespreid in

2-4 paren en een naar beneden gericht, 
stevig, met ronde doorsnede, scherp, half 
afstaand en weinig gekromd, grijs met 
zwarte punt. (Volledig zwart in vochtige 
toestand). Middendoren ontbrekend of 
enig, in dit geval afstaand en naar boven 
gericht. Alle dorens zijn kort, ten langste 
tot 15 mm.
Bloemen in de nabijheid van de schedel, 
trechtervormig; ongeveer 40 mm lang en in 
doorsnede. Bloembuis konisch, olijfbruin, 
bedekt met bruine schubben met donker 
uiteinde en zwartachtig stekelpuntje, 
rijkelijk voorzien van witte wol en van 3-5 
zwarte borstelharen, die tot 10 mm lang 
worden in het bovenste gedeelte van de

Pyrrhocactus vertongenii 
op de vindplaats.

272



Pyrrhocactus vertongenii in 
bloei in de kas. Foto van de 
schrijver

bloembuis. Buitenste perianthbladeren 
lancetvormig met een stekelpuntje, zalm
roze met brede bruine middenstreep. 
Binnenste perianthbladeren breder lancet
vormig of spatelvormig, lichtgeel met 
zalmroze middenstreep en karmijnrood 
stekelpuntje. Keel en meeldraden groen
achtig geel; helmknoppen zwavelgeel. 
Stamper licht roze; stempel wit, met 10 
lobben. Vrucht tonrond, tot 17 mm hoog 
en 14 mm in diameter, donkerbruin tot 
zwartachtig, bedekt met roodbruine schub
ben met zwarte punt, voorzien van witte 
wol en zwartachtige borstelharen. 
Zaden in de vorm van slakkenschelpjes, 
ongeveer 1,7 mm lang en 1 mm breed. 
Testa zwart, bezet met knobbeltjes, licht 
glanzend, voor een groot deel bedekt door 
resten van de arillushuid; hilum zijdelings 
gelegen, ingezonken, rond tot licht eivor
mig, wit.
Vindplaats: Argentinië, provincie San Juan, 
nabij Banos La Laja, op een hoogte van 
700 m.
De soort wordt benoemd naar Dr. Herman 
Vertongen, die ze voor het eerst verza
melde op 9 maart 1992, onder zijn veld- 
nummer HV-355. De planten werden 
aangetroffen langs een glooiende helling 
met roodachtige zandbodem en weinig

keien. Tussen de zeer schaarse plantengroei 
werden ook enkele Pterocactus megliolii 
en Tephrocactus aoracanthus waargeno
men.
Deze nieuwe soort behoort tot de groep 
Pyrrhocactussen die men rondom de stad 
San Juan aantreft, te weten: P. melanacant- 
hus, P. pachacoensis en P. villicumensis. 
Hiervan groeit de eerste eveneens op 
geringe hoogte (700-800 m), terwijl de 
twee laatste iets hoger in het gebergte te 
zoeken zijn (1300 m). Door zijn huidskleur 
benadert P. vertongenii het meest P. 
melanacanthus, doch wat de andere karak
ters betreft ligt hij het dichtst bij P. villicu
mensis, waarmee hij wel eens verward 
werd. Hij onderscheidt zich echter gemak
kelijk van deze laatste door de kortere en 
minder talrijke bedoorning, het gespreid 
wortelstelsel, de sterkere wolgroei op de 
bloembuis en de iets lichtere kleur van de 
bloem.
Buiten het holotype werden ook zaden 
meegebracht, zodat dit een mooie aanwinst 
voor de liefhebberij is: de plant wordt niet 
te groot, is een gewillige bloeier vanaf het 
tweede of het derde jaar, en valt gemakke
lijk te vermeerderen door zaaien.

Passendalestraat 84, B 8980 Passendale.
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HET GESLACHT THELOCACTUS - 5
DE VORMEN VAN THELOCACTUS HEXAEDROPHORUS

Wim Alsemgeest, Rob Bregman, Rikus van Veldhuisen

De volgende groep die we aan U voorstel
len omvat Thelocactus hexaedrophorus en 
verwante vormen.
“Hexaedrophorus” betekent “zes vlakken 
dragend”, hetgeen betrekking heeft op de 
knobbels van de ribben die veelal een 
zeshoekige vorm hebben. Evenals T. 
tulensis is deze soort zelffertiel; ze vormen 
dus kiemkrachtige zaden na zelfbestuiving. 
T. hexaedrophorus is de typeplant van het 
geslacht Thelocactus. Deze keuze is ach
teraf gezien niet zo geslaagd omdat deze 
soort niet in alle opzichten een typische 
Thelo is. Het was wellicht beter geweest

Thelocactus hexaedrophorus; de oostelijke vorm ("Aram- 
berri NL"-vorm), uit de verzameling Rubingh in de Vrije 
Universiteit. Foto's van de schijvers tenzij anders vermeld

om bij voorbeeld T. bicolor als type aan te 
wijzen. Daar kunnen we echter niets aan 
veranderen omdat het aanwijzen van de 
type-soort bij de nieuwbeschrijving van 
een geslacht wordt vastgelegd.
Het oppervlak van de zaden van T. hexae
drophorus vertoont een netstruktuur ( zie 
de S.E.M.-foto’s). Deze is weliswaar 
minder duidelijk dan bij T. tulensis en T. 
leucacanthus en vormen daarvan, maar het 
wijst in de richting van onderlinge 
verwantschap. Bij genoemde drie soorten 
bevindt zich de micropyle buiten het 
hilum, aan de rugzijde van het zaad. Dit is 
in de cactusfamilie sowieso een zeldzaam 
verschijnsel; het komt voor bij Pereskia’s 
en Opuntia’s, en daarnaast alleen bij enkele 
Noord-Amerikaanse geslachten zoals 
Echinocactus, Ferocactus, Astrophytum, 
Epithelantha en Echinomastus. Dit feno
meen wordt doorgaans als een primitief 
kenmerk beschouwd, zodat het aannemelijk 
is dat genoemde drie Thelo’s tot de meest 
oorspronkelijke soorten behoren. Zoals 
vele soorten Thelocactus is T. hexaedro
phorus bijzonder variabel, met name wat 
de bedoorning betreft; er zijn bijna geen 
twee planten gelijk. Ook varieert de bloem- 
kleur van wit naar roze tot violet. Hier is 
dus sprake van natuurlijke variabiliteit 
binnen een populatie en niet van verschil
lende variëteiten.
Een aantal van deze vormen zal nu bespro
ken worden. Er bestaat een vorm met 
spiraalsgewijs verlopende ribben. De Heer 
Rubingh had daarvan een schitterend 
exemplaar in zijn bezit, dat afkomstig was 
uit Aramberri in de Oost-Mexicaanse staat 
Nuevo Leon. Toevallig troffen we een-



Detailopnamen van het zaad van Thelocactus hexaedrophorus var lloydii (Köhres)

zelfde plant aan bij de firma Lakerveld in 
Lexmond, die kort daarvoor een grote en 
mooie verzameling in Zuid België had 
opgekocht. Zeker zullen we het nooit 
weten, maar het zou ons niet verbazen als 
deze plant oorspronkelijk ook uit de omge
ving van Aramberri afkomstig is. Overi
gens is deze vorm als zaailing of jonge 
plant moeilijk te herkennen; de spiraal
vormige ribben ontwikkelen zich pas op 
latere leeftijd (vanaf ongeveer 15 jaar). 
Een andere fraaie vorm bezit zeer brede en

wollige areolen. Wij zagen deze planten in 
1987 bij de firma Köhres in Duitsland. Bij 
navraag bleken de planten alle van één 
standplaats (bij Mexquitic, San Luis Po- 
tosi) te komen, waar overigens ook Mam
millaria bocasana groeit.
Op de meest westelijke groeiplaats van T. 
hexaedrophorus, bij Cuencamé in de staat 
Durango, komen planten met een zeer 
zware bedoorning voor. De bedoorning 
blijft de eerste 4-5 jaar kort zodat de 
planten op normale “hexaedrophorussen”

T. hexaedrophorus var 
lloydii?, 2,5 km t.n.v. 
Fresnillo. Foto hr Haas, 
Duitsland
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T. hexaedrophorus ‘Cuen- 
came' Durango vorm. Foto 
hr. Haas, Duitsland

lijken. Daarna ontwikkelen zich in de 
nieuwgroei extreem forse doorns. Zulke 
planten hebben wij gezien bij de Heer 
Haas, een Duitse Thelo-specialist.
letst meer naar het noorden bij La Mancha 
(ten zuiden van Torreon, Coahuila) groeien 
eveneens zwaar bedoornde planten. Dit 
zijn, zover nu bekend, de meest noord
westelijk gelegen populaties van T. hexae
drophorus. Gedurende korte tijd heeft de 
firma Winco via tuincentra zulke planten 
in omloop gebracht. Bij navraag werd ons 
verteld dat deze planten zo’n 10 jaar 
geleden samen met een zending T. hetero- 
chromus zijn ingevoerd. Als er iemand is 
die zulke planten bezit, zouden wij dat 
graag horen. Wel hebben we deze planten 
bij de Heer Haas kunnen fotograferen. 
De meest oostelijk groeiende vorm is 
gevonden bij Miquihuana, zo ongeveer op 
de grens van de staten Tamaulipas en 
Nuevo León. Dit gebied ligt zo’n 100 km 
ten zuiden van Aramberri, waar de heer 
Rubingh die schitterende spiraalvorm vond. 
De planten bij Miquihuana hebben een 
forse bedoorning, zij het niet zo extreem 
als de La Mancha-vorm. Hoe groter de 
planten worden, des te zwaarder de be- 
dooming wordt. Bovendien is de bedoor- 
ding platter, met andere woorden, is meer

over het plantenlichaam heen gebogen dan 
bij de La Mancha-vorm.
Regelmatig duiken de varieteit-namen 
labouretianus, droegeanus, decipiens, 
major en fossulatus op. Daarvan zijn de 
laatste twee het hardnekkigst. T. hexae
drophorus var. fossulatus hebben wij 
gezien in de kwekerij van de gebr. De 
Herdt in België, die deze naam nog steeds 
in hun zaadlijst hebben staan. Deze vorm is 
zeer grof van bouw met zeer brede ribben 
maar met een normale bedoorning. Het is 
als het ware een opgeblazen normale 
hexaedrophorus. Liefhebbers blijven deze 
vorm natuurlijk bestellen en uitzaaien. Dan 
blijkt dat var. fossulatus niet meer is dan 
een vorm die volledig binnen de natuur
lijke variatiebreedte van T. hexaedrophorus 
valt. De overige 4 'variëteiten' zijn zelfs 
volgens Backeberg 'nur Namen' en zijn dan 
ook naar onze mening niet te handhaven.

Thelocactus hexaedrophorus var. 
Iloydii
Er is slechts één officieel beschreven 
variëteit van T. hexaedrophorus bekend, nl. 
var. lloydii. Deze plant heeft in het verle
den zo veel vraagtekens opgeroepen dat de 
deelnemers aan de “Ringbrief Thelocac
tus”, die een aantal jaren met vooral
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Duitse liefhebbers heeft gedraaid, hierover 
eindeloze discussies voerden, die tenslotte 
in een patstelling eindigden: men kwam er 
domweg niet uit wat nu precies T. hexae
drophorus var. lloydii is en of het wel een 
echte variëteit is. Als standplaats van var. 
lloydii wordt het noordelijk deel van de 
staat Zacatecas opgegeven, wat ongeveer in 
het midden van het totale areaal van T. 
hexaedrohorus ligt. Als meer exacte aan
duiding van de standplaats wordt steeds de 
naam Fresnillo genoemd; deze plaats ligt 
volgens Dr. Anderson - die trouwens var. 
lloydii als aparte variëteit handhaaft - aan 
de zuidkant van het verspreidingsgebied 
van var. lloydii.
Uit eigen waarnemingen en zaaiervaringen 
is gebleken dat er bij var. lloydii toch een 
aantal kenmerken opvallen. Ten eerste zijn 
de planten smaller en minder plat dan de 
echte hexaedrophorus die meestal dikke 
afgeplatte bollen vormt. Ten tweede is de 
krachtige rood-bruine bedoorning een in 
het oog springend kenmerk. Verder is er 
ooit waargenomen dat alle zaailingen van 
een zaaisel in het eerste jaar een merkwaar
dige bruine kleur vertoonden, iets wat 
daarvóór nog niet eerder bij Thelocactus- 
sen was gezien.
In Oost Europa is ooit de naam T. hexae
drophorus var. paradensis opgedoken. De 
bron daarvan is onbekend, waarschijnlijk is 
de naam gewoon door iemand verzonnen. 
De onder deze naam verspreide zaden 
leverden planten op die veel lijken op var. 
lloydii van Fresnillo. Waarschijnlijk is var. 
paradensis dus hetzelfde als var. lloydii. 
Kortom, het is nog steeds niet duidelijk 
wat var. lloydii nu precies is. Wordt ver
volgd dus.
Pas dit jaar hebben we ontdekt dat er ook 
zuiver roze bloeiende vormen voorkomen. 
Deze vorm hebben wij in 1989 gezaaid en 
heeft onlangs voor het eerst gebloeid 
waardoor wij U nu een primeurtje kunnen

T. hexaedrophorus ‘Lamancha’ Noord-Durango vorm uit 
de verzameling J. Molendijk

laten zien.
Anderson schijnt deze roze bloeiende 
vormen in zijn revisie van het geslacht 
Thelocactus in 1987 nog niet te kennen, 
daar hij in zijn bloemkleuropgave het heeft 
over “Inner perianth, part-white with 
magenta or pink midveins or completely 
white. De standplaatsen van deze zuiver 
roze bloeiende vormen zijn: bij Las Tablas, 
bij Cerritos S.L.P., c.a. 40km ten westen 
van de stad San Luis Potosi, en bij Villa 
Juarez S.L.P.
Zoals gebruikelijk tot slot van deze afleve
ring enkele conclusies:
- Het totale verspreidingsgebied van T. 
hexaedrophorus is veel groter dan tot voor 
kort werd aangenomen en strekt zich uit 
over delen van de staten Nuevo Leon, 
Zacatecas, San Luis Potosi, Durango en 
Coahuila.
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- Ondanks de grote variabiliteit tussen 
individuen van eenzelfde populatie zijn er 
zes duidelijk herkenbare vormen te onder
scheiden:
1. De oostelijke vorm (“Aramberri NL”- 
vorm), grote brede planten met spiraalvor
mig verlopende ribben en bovendien 
zwaarder bedoornd vooral de vormen die 
wat zuidelijker bij Miquihuana groeien.
2. De “Fresnillo Zac.”-vorm, mogelijk de 
oude var. lloydii, slanker van vorm, met 
roodbruin gekleurde doorns.
3. De “Cuencamé Durango”-vorm, brede 
platte planten, zwaar bedoornd.
4. De “Noord-Durango, Coahuila La 
Mancha”-vorm, met extreem lange en 
zware bedoorning.
5. De “S.L.P. Mexquitic”-vorm, door de 
firma Köhres in omloop gebracht, met 
extreem brede en zeer wollige areolen.
6. De roze bloeiende vormen.

T. hexaedrophorus 'Mexuitic' San Louis Potosi vorm met 
zeer wollige areolen uit de verzameling Köhres

Kaartje vindplaatsen

1. Aramberri, N.L.
2. Mexquitic, S.L.P.
3. Cuencamé, Dur.
4. La Mancha, Coah.
5. Miquihana, Tam.
6. Fresnillo, Zac.
7. Cerritos, S.L.P.
8. Villa Juarez, S.L.P.
9. San Luis Potosi, S.L.P.
10. Salinas S.L.P.
11. Moctezuma, S.L.P.
12. La Ferdita, Dr. Arroyo, N.L.
13. San Gregorio, N.L.
14. Oostelijk Matehuala, S.L.P.
15. Charco Blanco, S.L.P.
16. La Bonita, S.L.P.

Wij kunnen ons voorstellen dat U deze 
indeling in zes herkenbare vormen te 
willekeurig vindt. De natuur laat zich 
inderdaad ook moeilijk in vakjes indelen, 
iets wat wij mensen altijd zo graag willen 
met de bedoeling het ook voor de leek wat 
overzichtelijker te maken.
Welnu, dit is nu één van de redenen dat 
wij nog lang niet uitgestudeerd zijn, er zal 
vooral nog veel speurwerk in het veld 
moeten plaatsvinden om een nóg beter 
inzicht in deze plantengroep te verkrijgen.

278



T. hexaedrophorus met roze bloem

Veldnummers
Lau 1172 T. hexaedrophorus var. Mine de
San Rafael, San Luis Potosi op 1300m 
hoogte
Lau 724 T. hexaedrophorus Las Tablas, 
San Luis Potosi
CH 230 T. hexaedrophorus Charco Blanco, 
San Luis Potosi
Hajek 71 T. hexaedrophorus Moctezuma, 
San Luis Potosi
SB 1175 T. hexaedrophorus San Gregorio, 
Nuevo Leon
SB 1074 T. hexaedrophorus Charco 
Blanco, San Luis Potosi
SB 291 T. hexaedrophorus La Perdita, Dr.
Arroyo, Nuevo Leon.
Lau 733 T. hexaedrophorus var. fossulatus

Gualdacazar, San Luis Potosi
Lau 630 T. hexaedrophorus var. fossulatus 
San Luis Potosi
SB 892 T. hexaedrophorus var. fossulatus 
Guaxcama
Lau 789 T. hexaedrophorus var. lloydii
Fresnillo, Zacatecas
SB 113 T. lloydii Salinas, San Luis Potosi 
HK 1608 T. hexaedrophorus var. Iloydii?
CSD 118 T. hexaedrophorus Matehuala

Literatuur
Lemaire, C. 1839. Echinocactus hexaedrophorus

Lemaire, Cact. Gen. Nov.Sp. 27.
Voor algemene literatuur over Thelocactus zie 
deel 1.

p/a Stadhouderslaan, 3417 TT Montfoort
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SJAAK
Cees van de Wouw

Nauwelijks ben ik lid van Succulenta 
Noord-Limburg of Sjaak Schraets weet al 
dat ik veel aloe’s heb. Er moet een ten
toonstelling komen in Venlo. Ik weet niet 
waar hij hem vandaan heeft, maar Sjaak 
zorgt voor een forse kandelaarcactus, de 
echte(!) met prachtige armen. Het is een 
schitterende plant, alleen de kop van de 
centrale zuil is beschadigd. Geen nood, 
Sjaak zet er een oud vogelnest uit zijn tuin 
in. Of het zo hoort! Tentoonstellingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten op de meest 
uiteenlopende plaatsen zijn favoriet, zonder 
dat je weet wie nu zijn grootste aandacht 
krijgen; de cactussen of de mensen? Ik 
denk dat we bij Sjaak de perfecte combina
tie vinden van een verzamelaar en kweker 
van planten, die er tevens bij uitnemend
heid in slaagt mensen voor zijn liefhebberij 
te interesseren.
Als ik via via gevraagd wordt of ik weet

wie grote cactussen kan leveren voor een 
nieuw in te richten Mexicaaanse eetgele
genheid denk ik meteen aan Sjaak en zeg; 
“bel Sjaak maar’’.
Ik hoop de juiste sfeer geschetst te hebben; 
als u in Noord- en Midden-Limburg cac
tussen moet hebben, moet u bij Sjaak zijn. 
Iedereen kent Sjaak Schraets. Een gezellige 
Bourgondiër met een eeuwig brandende 
kromme pijp. Recentelijk heeft hij een pijp 
met een lange steel aangeschaft. Maar de 
kop wordt te heet. Een zakdoek moet voor 
koeling dienen. Ook als het niet vanwege 
de cactussen is kun je niet om Sjaak heen. 
Mijn stiefdochter komt vertellen dat ze van 
Sjaak les krijgt; scheikundelessen op het 
Marianum; een middelbare school in 
Venlo.
En waarheen denkt u dat een vriendin 
evacueerde toen haar huis onder water 
kwam te staan? Juist, naar Sjaak en Riet,
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zijn onafscheidelijke vrouw, die altijd in 
een goed humeur is. En dat goede humeur 
heeft ze ook nog na zeker twintig jaar 
bedelen voor een plaatsje voor haar vet
planten in Sjaaks cactuskas. D’r was geen 
ruimte voor, zei Sjaak. Toen zijn ze maar 
verhuisd naar een nieuwe woning in Arcen, 
waar ze een geweldige grote kas bij plaats
ten. Nu heeft Riet ook haar eigen 
tablet(ten).
Buitenstaanders zetten wel eens grote ogen 
op als ze op een van onze afdelingsbijeen- 
komst komen. De maandelijkse afdelings- 
vergadering wordt al weer vele jaren 
voorgezeten door Sjaak. En er wordt - 
alweer volgens die buitenstaanders - lang 
vergaderd. Maar wel gezellig. Sjaak slaagt 
er bij uitnemendheid in mensen recht te 
doen. Iedereen kan het woord krijgen en 
ieders opmerkingen worden serieus behan
deld, Er is ook alle gelegenheid voor eigen 
initiatieven. Zo herinner ik me een propa- 
gandacommissie waarvan ik lid was. We 
hadden alle vrijheid om onze eigen ideeën 
uit te proberen en onze eigen strategieën 
ten aanzien van de pers uit te voeren. En 
natuurlijk ook de vrijheid om onze eigen 
fouten te maken. Misschien bestond de 
commissie daarom maar één jaar?
En het cliché-fonds? Ook daar is Sjaak de 
centrale figuur. Hij weet niet alleen de 
eigen leden te motiveren zaden te leveren, 
maar slaagt ook met koopjes in het buiten
land. Een keurige zaadlijst rolt ieder jaar 
uit zijn computer. Deze wordt met het 
maandblad meegezonden en u hebt die 
beslist reeds in handen gehad. Velen zullen 
er zelfs reikhalzend naar uitzien. Het 
aanbod van zaden is ruim en veelzijdig. 
Maar vooral ook zorgt Sjaak voor 
continuïteit. Mensen uit onze afdeling 
verzorgen al jaren het werk voor het 
clichéfonds en worden dat kennelijk nooit 
moe! Dat is echter geen vanzelfsprekend

heid. Honderdduizenden zaden tellen is 
niet iets wat iedereen zomaar voor zijn 
plezier doet. Evenmin als het plakken en 
stempelen van zakjes. Er zijn wel machi
nale zadentellers in de handel, maar bij 
Succulenta gaat het vaak om kleine aantal
len of om zeer fijne zaden. Dus blijft het 
handwerk. Ik heb me laten vertellen dat dat 
werk vaak achter tralies gebeurt. 
Noord-Limburg heeft ondanks de ligging 
in de periferie van het land vele bestuur
ders voor de landelijke vereniging gele
verd. Sjaak heeft tot nu geen zitting gehad 
in het landelijk bestuur, maar als de Be
heerder van het Clichéfonds kent men 
Sjaak ook op nationaal nivo. Hij is een 
trouwe bezoeker van de landelijke bijeen
komsten en door velen goed gekend omdat 
hij zijn standpunten duidelijk onderbouwt, 
zonodig middels een brievencampagne. En 
natuurlijk wordt van een en ander uitge
breid verslag gedaan in de afdelingsverga- 
deringen. Voor zover ik weet is Noord- 
Limburg een van de weinige afdelingen die 
uitgebreid vergaderen en waar ook de 
nationale problematiek op die manier ruim 
besproken wordt. Natuurlijk, de afdeling 
Noord-Limburg is een van de grootste van 
Nederland. Maar je moet toch altijd nog 
maar mensen vinden die bereid zijn dat 
werk op zich te nemen.
Welaan. Ik hoop Sjaak een beetje voor u 
getekend te hebben. Hij is voorzitter en 
vraagbaak voor jong en oud. Iedereen 
binnen de vereniging weet hem te vinden 
en ook velen buiten de vereniging zoals ik 
in de inleiding schetste.
En waar moeten buitenlandse sprekers en 
gasten overnachten?
Ik verval langzamerhand in opsommingen, 
maar vrees desondanks dat ik nog zeker 
een aantal activiteiten vergeten heb.

Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst
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NET EVEN ANDERS
C.S.S.A - TUCSON 1995

De Cactus- en Succulenten Vereni

ging van de Verenigde Staten hield 

van 18 tot 23 juni haar tweejaarlijkse 

vergadering, die door 600 leden 

werd bijgewoond.

Joop Smit Reesink en Joop van Aften

Conventie-logo : 'Tohono O'odham Saguaro Harvest'

C.S.S.A.
De Cactus and Succulent Society of Ame
rica is een vereniging met thans 3340 
leden. Bij de vereniging zijn een 70-tal 
lokale verenigingen aangesloten. De voor
naamste activiteiten zijn het uitgeven van 
een tijdschrift, de organisatie van kring- 
brieven (Round Robins), ondersteuning 
van wetenschappelijk onderzoek en een 
zaadfonds. De vereniging vergadert één
maal per twee jaar en aan zo’n vergadering 
wordt twee jaar lang hard gewerkt. Het 
bestuur bestaat uit 17 personen, waarvan 
een vijftal het dagelijks bestuur vormen. 
Vergelijken we dat met Succulenta, een 
vereniging met 2500 leden, 33 lokale 
afdelingen en wellicht nog wat meer 
activiteiten, dan zijn er wel verschillen, 
maar die zijn toch niet erg groot. Succu
lenta vergadert twee maal per jaar, doet

veel minder aan voorbereiding van deze 
vergaderingen en heeft daar natuurlijk ook 
veel kortere voorbereidingstijd voor be
schikbaar. Ons bestuur bestaat uit tenmin
ste vijf leden (althans volgens de statuten) 
en er zijn een zestal instellingsbeheerders 
(die in de C.S.S.A eveneens tot het bestuur 
zouden worden gerekend). Wat we ten 
opzichte van de C.S.S.A. missen is de 
komende voorzitter (Vice-voorzitter) en de 
laatst afgetreden voorzitter binnen het 
bestuur. Wellicht een idee?

De organisatie
De organisatie van de tweejaarlijkse verga
dering, de 'conventie’, wordt zeer lang van 
te voren geregeld..
De opzet is groots en mede als gevolg 
hiervan, hangt aan de deelname een prijs
kaartje. Dit jaar betaalden leden $ 110.-. 
Dagkaartjes en een toegangsprijs voor 
niet-leden (en voor te late inschrijving van
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leden) waren ook geregeld. Wat men voor 
dit geld krijgt is niet gering. Er waren 
meer dan dertig lezingen en een tiental 
andere bijeenkomsten, waaronder een 
gratis welkomstparty en het gratis ope- 
ningsbanket. Voor vrij drinken (koffie, 
thee, water en frisdrank) tijdens de lezin
gen was gezorgd en de deelnemers ontvin
gen een welkomstpakket bestaande uit tas 
met conventie-handboek, zakje zaad, 
speldje, kaart van Tucson, een naambadge, 
bidon, zonneklep en zonnebrandcrême. Het 
enige, dat extra betaald moest worden 
waren de busexcursies op woensdag en het 
afscheidsdiner. Transport (ook door de 
lucht) werd goedkoop aangeboden. Voor 
overnachtingen was met hotels een behoor
lijke korting afgesproken. De zaken wer
den strak in de hand gehouden. Zo werden 
de sprekers uitvoerig geïnstrueerd en op 
het hart gedrukt, zich ruim van te voren te 
concentreren op hun optreden.

Het programma
Niemand behoefde zich in Tucson te 
vervelen. Er waren steeds alternatieven. 
Los van het programma waren er de 
plantenmarkt, de boekenmarkt, de tentoon
gestelde planten voor het hotel, de verkoop 
van 'verenigingsartikelen’, T-shirts en 
snuisterijen en ook een servicestand van de 
Tucsonse vereniging, al was die niet steeds 
bemand. Het programma bestond uit 
voordrachten, die ieder drie kwartier 
duurden gevolgd door een pauze van een 
kwartier. Er waren maximaal twee voor
drachten tegelijkertijd en nooit meer dan 
drie achter elkaar. Hard werk dus, ook 
’s avonds. Werd het allemaal teveel, dan 
was er ook nog het zwembad, de bar en de 
eetzaal. Ook was er een ’ontbijtprogram- 
ma’ de Saguaro harvest. Op dinsdagavond 
vond er een zeldzame planten- (boeken- 
en tekeningen-) veiling plaats, waarvoor 
gedurende twee dagen ten behoeve van de

vereniging spullen werden ingebracht. De 
zeer geanimeerde veiling duurde drie uur 
en bracht $ 12.000 op. Op woensdag 
werden er overdag excursies gehouden. 
Om 18.00 uur die dag hield men de verga
dering van de aangesloten verenigingen en 
daarna weer lezingen en een vergadering 
van redacteuren van de diverse vereni
gingsbladen. Voor Donderdag stonden er 
naast lezingen een paneldiscussie over 
cultuur en zaaien op het programma en 
was er ’s avonds gelegenheid de gekochte 
boeken te laten signeren door de betref
fende schrijvers en ook een bijeenkomst 
voor deelnemers aan Internet, een ontmoe
ting van mensen, die door middel van 
computers met elkaar communiceren. Voor 
de laatste twee gebeurtenissen claimt de 
organisatie een primeur.

CANTE A.C.
Als resultaat van de rond de jaarwisseling 
onder de leden van Succulenta gevoerde 
actie hadden wij een royaal geldbedrag bij 
ons om aan Charlie Glass te overhandigen. 
Charles hield onder meer een lezing over 
de nieuwe generatie jonge Mexicaanse 
biologen. Hij introduceerde nieuwe werk- 
nemers/vrijwilligers bij Cante, te weten: 
Elcna Aguilar de Mendoza, Alonso en Juan 
Antonio Garcia-Luna en Elias Jimenez 
Perez. Deze laatste is afkomstig uit de 
groep van Alfred Lau. Zij allen namen een 
deel van de lezing van Charles Glass voor 
hun rekening. Na afloop van de lezing 
overhandigde ons bestuurslid Mevrouw 
Joop Smit het tot nu toe ingezamelde 
bedrag van achthonderd dollar aan Charles 
Glass.

Het sociale gebeuren
Eigenlijk is één conventieweek niet vol
doende. Er zijn zoveel mensen en zoveel 
activiteiten, dat de sociale contacten maar 
vluchtig zijn. Amerikanen leggen trouwens
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Charles Glass bij de in 
ontvangstname van de door 
de leden bijeengebrachte 
bijdargen.
Foto Patrick van Damme

zeer makkelijk kortstondige contacten. De 
momenten om mensen te ontmoeten waren 
de reeds genoemde drie party’s en de 
excursies, waar meer gelegenheid was even 
met elkaar te praten. Daarnaast waren er 
natuurlijk ontmoetingsplaatsen als de 
planten- en boekenmarkt en het zwembad. 
Een leuke sport was badges lezen. Zo 
ontdekten we vele buitenlanders uit alle 
delen van de wereld, zoals Chili, Mexico, 
Canada, Madagascar, Australië, Nieuw 
Zeeland, Zweden, België, Engeland en ga 
zo maar door. In totaal zo’n honderdtal. 
Merkwaardig genoeg geen Duitsers. De 
Nederlandstaligen, vijf in getal (3 Hollan
ders, een Belg en een immigrant uit Nieuw 
Zeeland) zagen elkaar regelmatig. Het
zelfde gebeurde ook met groepjes, die bij 
elkaar aan tafel gezeten hadden enzovoorts.

De Commercie
Na zo’n kopje verwacht je het ergste. Niets 
was echter minder waar. Zo was de zes 
dagen lange planten- en boekenmarkt 
volledig ’in handen’ van professionele 
handelaren. Het aanbod, zeker van de 
boeken, was indrukwekkend. Zelfs Neder
landse boeken kon mer er vinden, vanaf 
het Verkade album tot Duursma uit 1930 
toe, alleen jaargangen van Succulenta

ontbraken. Alle leden-amateurs hadden zo 
alle gelegenheid om overal aan mee te 
doen. Men was er trots op, dat de planten- 
markt voor de eerste maal (ter wereld?) 
een centrale kassa had op basis van streep
jescodes (barcodes). Voor de woensdag 
excursies en het slotbanket stonden bussen 
klaar. Ook de kwekerijen in de omgeving, 
veertien in getal, hadden hun openingstij
den aan de conventie aangepast. Een 
viertal ochtenden was er om 6.30 uur de 
gelegenheid deel te nemen aan de Tohono 
O’odham Saguaro Harvest, het oogsten van 
de Saguaro vruchten (lekker!) met alles 
wat daaraan vast zit. Deze oogst stond dan 
ook model voor het beeldmerk van deze 
conventie.

CITES
De Verenigde Staten geven jaarlijks een 
exportvergunning af voor 200.000 cactus
sen. Daarentegen importeren zij zo’n 3 
miljoen cactussen, waarvan de helft uit het 
verre oosten . Nederland en Denemarken 
verzorgen ieder hiervan een half miljoen 
stuks. Op legale wijze spontaan een plantje 
meenemen is absoluut onmogelijk. Het 
Nederlandse CITES-bureau eist vooraf een 
specificatie voor de af te geven vergun
ning. Hun Amerikaanse collega’s hebben
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tenminste zes weken nodig om een export
vergunning af te geven en dan nog mogen 
de planten slechts via een zeer beperkt 
aantal (lucht)havens het land verlaten. Dat 
geldt dan voor alle planten die op een 
CITES-bijlage voorkomen. Namens de 
USDA/APHIS, de Amerikaanse tegenhan
ger van de Algemene Inspectie Dienst 
werd een lezing gehouden over ’CITES 
simplified’. Veel Amerikaanse kwekers 
zien in deze simpele weg geen brood meer 
in het exporteren van planten. De USDA/ 
APHIS controleerde overigens de planten- 
markt reeds voor de opening en inspec
teerde en certificeerde vrijdagmorgen de 
planten (voor $ 19), die door de Ameri
kaanse leden werden meegenomen naar 
andere staten binnen de USA. En dan te 
weten, dat iedere Amerikaanse slaat weer 
zo zijn eigen regels heeft. Wilt U het sim
pel houden? Dan is zaaien de oplossing!

Conclusie
Een conventie als de Amerikaanse is een 
enorme belevenis. Wij kunnen leden van 
Succulenta, die ook lid zijn van de Ameri
kaanse Vereniging beslist aanraden om, als 
hun vakantiegeld toereikend is, deze stap 
eens te zetten. Een betere aanwending is 
voor een succulentenliefhebber nauwelijks 
mogelijk. Je bent meteen verkocht. Voor 
een meerprijs van enkele tientjes is dat 
trouwens ook voor niet leden mogelijk. De 
bijeenkomst in 1997 wordt georganiseerd 
door The San Diego Cactus and Succulent 
Society. Voorzitter van het organisatie- 
comitee, de datum, de plaats van handeling 
en een ruwe schets van het programma zijn 
reeds bekend. Voor 1999 in Las Vegas is 
de datum in discussie. Vakantiespreiding 
speelt ook in de Verenigde Staten een 
grote rol. Maar ze komen er vast wel uit!

p/a Richard Burtonstraat 1, 1325 KK Almere.

*****

HET GEHEIMZINNIGE LEVEN VAN
DE BEHANGER

Elly Janssen

De zomer van 1994 was in alle opzichten 
een fijne zomer voor succulentenliefheb
bers. Voor mij was er ook nog iets bijzon
ders te beleven.
Het was op een mooie dag in juli dat ik in 
mijn kasje bezig was. Ik wist niet wat ik 
zag. Er kwam een bij uit een pot gekropen 
waar een Haworthia in geplant stond. De 
bij vloog naar buiten en kwam na ongeveer 
vijf minuten terug met een stukje groen 
blad tussen haar pootjes. Ze ging weer bij 
de Haworthia op bezoek in de potgrond. 
Dat ging zo een tijdje door, steeds weer

kwam de bij terug met een stukje groen 
blad tussen haar pootjes.
Toen wilde ik wel eens weten wat daar in 
die potgrond aan de hand was. Ik nam de 
pot mee in huis en heel voorzichtig haalde 
ik de plant uit de pot. In het zand was een 
keurig opgerold pakketje van groene 
blaadjes verborgen. Het zag er uit als een 
sigarepeuk. Ik potte de plant weer op 
zonder de peuk en zette ze buiten. 
Einde verhaal dacht ik, maar niets was 
minder waar. De bij had een andere gast
heer opgezocht, namelijk een Gymnocaly-
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Acht 'sigarenpeukjes'.
Foto van de schrijfster
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cium, de enige die nog niet op lava stond. 
Een dag of drie observeerde ik de bij zo 
goed als ik kon. Als ze de kas binnen
kwam, vloog ze regelrecht naar haar doel 
met het gebruikelijke blaadje tussen haar 
pootjes. Na drie dagen zag ik haar niet 
meer. Ik wilde toen precies weten wat er 
gaande was in het potje met de Gymnoca- 
lycium. Dus weer heel voorzichtig de plant 
uit de pot gehaald en de cactusaarde van de 
plant verwijderd.
Wat schetst mijn verbazing! Acht sigare- 
peukjes! De oudste peukjes waren al geel 
geworden. In elk peukje lag in een kleverig 
goedje één eitje of één larve. Ja, daar sta je 
dan met je uit elkaar gehaalde peukjes en 
larven. Ik heb ze vernietigd. Maar als het 
deze zomer weer in mijn kasje gebeurt dan 
laat ik de natuur rustig haar gang gaan en 
wacht wel hoe het afloopt.
Van het geheel heb ik een kleine fotorepor
tage gemaakt, één foto hiervan is bij dit 
artikel opgenomen.
Toen ben ik naarstig gaan opzoeken welke 
soort bij het was (geraadpleegde literatuur: 
Spectrum Dierenencyclopedie).
Het bleek een behangersbij van het ge-

slacht Megachile te zijn. In Nederland 
komen twaalf soorten voor, waarvan 
enkele zeer zeldzaam zijn. De meeste 
soorten boren gaten in vermolmd hout of 
gebruiken gaten die al door andere hout- 
boorders zijn gemaakt.
Enkele soorten graven holen in de grond. 
Een van de bekendste soorten in ons land 
is Megachile centuncularis, die in verrot 
hout graaft.
Ze bekleedt het hol vaak met blaadjes van 
rozen. In elke cel slaat ze een mengsel van 
honing en stuifmeel op, waarop ze vervol
gens een eitje legt. Dit voedsel is vol
doende voor de gehele ontwikkeling van de 
larve. De diertjes ontpoppen zich in het 
najaar, maar komen pas de daaropvolgende 
lente uit hun cellen. De voorkeur gaat uit 
naar honing en stuifmeel van luzerne, een 
klaversoort.
Wat zou er nu gebeurd zijn als ik die 
Gymnocalycium in de pot had laten zitten? 
Ik had toch water moeten geven!! Wie zou 
het overleefd hebben? Cactus of bij? 
Weet iemand het antwoord?

Litsenbergweg 4, 5813 CG Ysselsteyn



BOEKBESPREKING
Ludwig Bercht

Gymnocalycium, A Collector’s Guide 
door John Pilbeam met fotografie door Bill 
Weightman, Uitgeverij A.A. Balkema, 
Rotterdam, 1995, ISBN 90 5410 192X, 
191 pag., 124 foto’s in kleur en 98 zwart/ 
wit foto’s.
Het bijeenschrijven van de kennis en stand 
van zaken van een zo uitgebreid cactusge
slacht als Gymnocalycium is zeker geen 
eenvoudige zaak geweest. Uit contacten 
met de auteur weet ik dat het project vele 
jaren werk omvat. Alhoewel zelf geen 
echte kenner van het geslacht heeft hij zich 
weten te verzekeren van veel deskundige 
hulp. Een directe weerslag hiervan vindt 
men zeker in de eerste dertig pagina’s, 
waarin wordt ingegaan op de onderverde
ling van het geslacht in zaadgroepen en 
verdeling van de soorten in deze zaadgroe
pen, alsmede uiterlijke algemene vormen 
van zaad, dorens en bloemen. Eveneens 
worden de groeigebieden van de Gymno’s 
besproken en de geografische verspreiding 
van de afzonderlijke soorten per zaad- 
groep. Aan het einde van het boek worden 
23 pagina’s in beslag genomen door lijsten 
van veldnummers met betrekking tot 
Gymnocalycium. Daar vele veldnummers 
betrekking hebben op recente reizen, zijn 
niet alle bij de nummers genoemde namen 
voldoende zeker. Dat brengt me dan ook 
direct naar het grootste gedeelte van het 
boek, de opsomming en beschrijving van 
de soorten. Per soortnaam is aangegeven 
de actuele erkenning als soort, relevante 
literatuur, herkomst en de op de soort 
betrekking hebbende veldnummers. Alhoe
wel de bedoeling van het vermelden van 
deze veldnummers bij de planten goed

bedoeld is, zit hier voor mij ook een punt 
van kritiek. Enkele voorbeelden. In een 
veldnummerlijst van Piltz staat bij P 76 en 
P76a/c de naam G. stellatum. De nummers 
staan dan ook bij die naam genoemd. 
Echter, in de soortonderscheiding door de 
auteur gemaakt in zijn boek, behoren deze 
veldnummers bij de soort G. riojense. Een 
nog beter voorbeeld is G. stuckertii. De 
auteur volgt de zienswijze dat G. stuckertii 
een soort is uit de verwantschap van G. 
schickendantzii', Kiesling evenwel is van 
mening dat G. stuckertii een soort is die 
behoort bij de planten uit de zaadgroep 
Ovatiseminae die nabij de stad San Luis 
voorkomen. De bij G. stuckertii genoemde 
veldnummers van Papsch en mijzelf refere
ren aan de planten in de opvatting van 
Kiesling. Bij G. stuckertii doet de auteur 
ook zelf een duit in het zakje: de kleuren
foto is de verwant van G. schickendantzii, 
de zwart/wit foto laat de plant sensu Kies
ling zien.
Als de lezer nu misschien een verkeerd 
beeld krijgt van deze gids door het geslacht 
Gymnocalycium, dan direct even rechtzet
ten. Naar mijn mening wordt een zeer goed 
overzicht gegeven van de soorten binnen 
het geslacht en wordt de meer geïnteres
seerde lezer de weg naar de goede litera
tuur gewezen. Het boek is prachtig uitge
voerd met goede foto’s. De prijs zal zeker 
in overeenstemming zijn met uitvoering en 
oplage, maar F1 125,- zal de algemene 
liefhebber niet aanlokken. Het boek is 
zondermeer een must voor de geïnteres
seerde liefhebber van dit geslacht.

Veenweg 18, 4024 BP Eck en Wiel
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Zaadlijst 1995

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS DECEMBER 1995

Tot ons genoegen is het ook in 1995 gelukt een zaadlijst uit te brengen, die wij U tegelijk met het laatste 
nummer van Succulenta van dit jaar toezenden.
Het financieel resultaat van het vorige seizoen ligt in de buurt van het verwachte; het is zelfs iets gunstiger. 
Het is een genoegen te merken, dat zovele liefhebbers ieder jaar weer zaaien en kennelijk met succes 
Minder positief is het te moeten constateren, dat het aantal bestellingen zeker niet toeneemt, hetgeen 
impliceert dat degenen die wel bestellen steeds meer zaden bestellen Persoonlijk heb ik de indruk, dat er te 
weinig nieuwe bestellers van zaden zijn. Kennelijk zijn er een aantal jongere leden, die niet zaaien. Dat is 
jammer, ook al weten ze niet dat ze daardoor een aantal uiterst fascinerende aspecten van onze hobby 
missen.

Helaas hebben we iets aan de prijs van de zaden moeten veranderen. Van een aantal soorten, waarvan het 
ons niet zinnig leek ze in omloop te brengen in porties van 10 of 15 zaden, bleek het niet meer mogelijk te zijn 
20 zaden te leveren voor Fl. 0,60, zoals tot nu toe gebruikelijk. Vele van deze soorten bevinden zich bij de 
fijnzadige vetplanten. In een aantal gevallen hebben we daarom besloten het aantal zaden wat groter te 
nemen per portie en de prijs dan Fl. 1,- te maken. Overigens heeft deze prijsverhoging slechts in een beperkt 
aantal gevallen plaatsgevonden.
Van een aantal duurdere soorten hebben we zoveel voorraad, dat we die ook wel in vijfvoudige hoeveelheden 
denken te kunnen aanbieden. Aantrekkelijk is een belangrijke korting op de prijs daarbij.
Enkele kleine prijswijzigingen kunt U waarnemen op het bestelformulier. Ook zijn de prijzen in Belgische 
franken enigszins aangepast
Op verzoek wordt aan beginners korte informatie omtrent zaaien met de bestelling meegezonden. Door de 
hoge verzendkosten zijn we genoodzaakt hiervoor de kosten van 1 portie zaden (ƒ 0,60, Bfrs 11) te 
berekenen. Tevens kunt U op verzoek een aantal aanwijzingen ontvangen omtrent het zaaien van een aantal 
moeilijke soorten als Sclerocactus en Pediocactus tegen betaling van f 0,60, Bfrs 11
Verdere informatie omtrent prijzen vindt U op het bestelformulieren onder het hoofd 'Wijze van bestellen’

Basis voor de naamgeving van cactussoorten is nog steeds het Kakteenlexikon van Backeberg Waar 
nieuwere soorten voorkomen of waar de ontvangen naam niet met zekerheid tot de naam in het 
Kakteenlexikon valt terug te brengen, wordt de naam gebruikt die we van de inzender hebben ontvangen. 
Voor de andere succulenten wordt volgens dezelfde regels het Sukkulentenlexikon van Jacobsen als basis 
gebruikt.
In een aantal gevallen zijn nauw verwante geslachten aangeboden onder dezelfde geslachtsnaam. Hierbij is 
wel gepoogd aan te geven bij welk geslacht de betreffende soort was ingedeeld in het Kakteen- resp. 
Sukkulentenlexikon.

Bij een aantal soorten zijn veldnummers vermeld We noemen de symbolen van de volgende onderzoekers : 
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; HH = Harry Hall; HK = Horst 
Kuenzler; HS = Heinz Swoboda; HU = Leopoldo Horst; KK = Karei Knize; L = Alfred Lau; P = Jorg Piltz; RM = 
Robert Maijer; RMF = Ferryman; SB = Steven Brack; WR = Walter Rausch.
Bij de soorten zijn in de tweede kolom de namen van de leveranciers. De soorten afkomstig van liefhebbers 
zijn in het algemeen onder 1 symbool opgenomen. De naam van de leverancier van deze zaden kunt U dan 
eventueel bij ons opvragen. Indien het door U bestelde nummer is uitverkocht en we beschikken over dezelfde 
soort van een andere leverancier, dan zenden we U die als vervanger. De naam van de andere leverancier is 
dan 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
M = Mesa Garden (Steven Brack), Beien, (U.S.A.)
N = Hildegard Nase, Tucson (U S A.)
P = Jorg Piltz, Dueren-Birgel (Duitsland)
W = Norbert Hass, Woerthsee (Duitsland) die de zaden verzamelde tijdens een 2-jarig verblijf in het noorden 

van Chili.
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 eenduidige afkorting, die in de lijst voor de geslachtsnaam is vermeld. 
Gemengde zaden vind U in een aparte groep aan het eind van de zaadlijst. Gebruik bij bestelling hiervan de 
lettercode, die voor ieder mengsel is vermeld.
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Vele soorten, waaronder een aantal zeer interessante, zijn ook dit jaar weer afkomstig van liefhebbers. Vaak 
zijn de inzenders gespecialiseerd in bepaalde geslachten. We zijn de inzenders van zaden weer zeer 
dankbaar, want hun inzendingen vormen de basis van onze zaadlijst. Overigens zijn ook zaden van Uw eigen 
oogst welkom. Indien de porties te klein zijn voor opname in de zaadlijst kunnen we ze gebruiken als 
vervanger of bij de gemengde zaden
Dit jaar ontvingen we zaden van :
W K. Bourgonje, Leeuwarden; H.v.d. Broek, Someren; Fam. v. Brussel, Someren; P.v. Cruchten, Haelen, G. 
Eerkens, Suriname; J. Enderink, Borculo; Th. Gommans, Smakt-Venray; J.R.P. van Hoey Smith, Rotterdam; 
S. Kooij, Noordwijk; Y. Kramer, Langezwaag; G. Linssen, Blerick; J Raemakers, Roermond; J A. Schraets, 
Arcen; B Spee, Borssele; C. Tuyn, Assendelft; P. Verstappen, Hom; J. Vostermans, Venlo.

Tellers van de zaden waren dit jaar, evenals vorig jaar, Mevr, de Boer, Leunen en de heren Grassmann, 
Viersen; Hermans, Beesel en Vostermans, Venlo. Zonder het vele werk dat zij jaarlijks aan het tellen van de 
zaden besteden (en het stempelen en dichtplakken van de zakjes) zou het onmogelijkzijn om een zaadlijst uit 

te brengen !

De afwerking van de bestelling is weer in handen van het oude team, namelijk dhr. Velmans, Tegelen, dhr. 
Vostermans, Venlo en ondergetekende.

Tenslotte is de tekening op de omslag van de zaadlijst al sedert enige jaren afkomstig van Mevr. Schraets. 
Tevens slaagt zij erin door het inbrengen van liters koffie aan het zaadgebeuren het aantal fouten bij de 
verzending van zaden binnen de perken te houden.

Ons rest nu nog slechts te hopen op een gunstige ontvangst van deze zaadlijst. Hopelijk beleeft U veel plezier 
aan het uitzoeken van de soorten die U wilt gaan zaaien Wij wensen U vervolgens veel plezier bij het zaaien 
en daarna een overvloed aan zaailingen. Wij zijn te zijner tijd dankbaar voor berichten over de resultaten.

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 kunnen worden gescheurd zonder 
beschadiging van de rest van de zaadlijst.

Bestel de soorten door bij de juiste prijsklasse de soorten te vermelden die U wenst te ontvangen. Geef van 
de soorten die U wenst te ontvangen de geslachtsaanduiding en het nummer van de soort op de volgende 
wijze : MAL 02, 14, 121; NCH 12, 13; LI 8, 45 enz.

In de derde kolom van de zaadlijst zijn de bijzonderheden vermeld van de soorten wat betreft prijs en de 
hoeveelheden waarin de soort verkrijgbaar is. De in deze kolom vermelde cijfers hebben de volgende 
betekenis :
1 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11).
2 = Prijs per portie ƒ 1,- (Bfrs. 19).
3 = Prijs per portie ƒ 2,50 (Bfrs. 46).
4 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11); prijs per 5 porties ƒ 2,50 (Bfrs. 46).
5 = Prijs per portie ƒ 1,-(Bfrs. 19); prijs per 5 porties ƒ 4,-(Bfrs. 74).
6 = Prijs per portie ƒ 2,50 (Bfrs. 46); prijs per 5 porties ƒ 10,- (Bfrs. 185).
7 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11); per 5 porties ƒ 2,50 (Bfrs. 46; per 1000 zaden ƒ 10,-(Bfrs. 185).
Het aantal zaden per portie is bij iedere soort aangegeven.

Het is ook mogelijk 10 soorten van één geslacht of groep van geslachten te bestellen en de keuze van de 
soorten aan ons over te laten. In dit geval kosten deze 10 porties (alle verschillend en op naam) ƒ 5,- (Bfrs. 
93). Deze pakketjes kunt U bestellen door in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterzijde van het 
bestelformulier het gewenste pakketje te omcirkelen.
Let op : deze pakketjes zijn alleen verkrijgbaar van de aangegeven geslachten en de keuze van de 
soorten wordt door ons gedaan.

Indien U voor uitverkochte soorten vervangers wenst te ontvangen, kunt U dat aangeven op de daarvoor 
bestemde plaatsen.

Leden van Succulenta
Bij voorkeur zenden we U de zaden op rekening. Vermeld wel Uw administratienummer(staat vermeld op de 
acceptgiro van Succulenta die U hebt ontvangen). In dit geval verzoeken we U pas te betalen na ontvangst 
van zaden en rekening I Uw voordeel is dat U geen vervangers hoeft op te geven

Bestellers, die geen lid van Succulenta zijn
U kunt op het bestelformulier aangeven of U direct betaald bij het bestellen en op welke wijze. Geeft U dan 
wel voldoende vervangers op
Desgewenst zenden wij U eerst een rekening De extra kosten daarvoor bedragen ƒ 4,- (Bfrs. 74). 
Desgewenst ontvangt U dan alleen de gestelde soorten; uitverkochte soorten worden dan niet vervangen. De 
zaden worden U toegezonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Minimumbestelling
Voor elke bestelling geldt een minimumbedrag van ƒ 7,50 (Bfrs. 150) per bestelling exclusief de portokosten 
van ƒ 2,- (Bfrs. 37).
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 storting op rek nr 000.1141809-22 van de Belgische postgiro t.n.v. 
Succulenta, Santpoort onder vermelding van Zaadbestelling Vergeet deze toevoeging niet, omdat anders 
onze penningmeester de reden van Uw betaling niet weet.
Duitse bestellers kunnen betalen op rek.nr. 15.65.907/019 bij de ABN/AMRO te Aachen, BLZ390.10200, 
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 de cheque volledig is ingevuld !
Betaal s.v.p. niet per bank of giro vanuit het buitenland i.v.m. de zeer hoge bankkosten (minimaal 
ƒ 15,-). Zou U toch op deze wijze betalen, dan verzoeken wij U dit bedrag extra te betalen.
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In de derde kolom van de zaadlijst zijn gegevens vermeld omtrent de prijs van de zaden, waarbij de gebruikte 
cijfers de hieronder vermelde betekenis hebben.
1 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11).
2 = Prijs per portie ƒ 1,- (Bfrs. 19).
3 = Prijs per portie ƒ 2,50 (Bfrs. 46).
4 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11); per 5 porties ƒ 2,50 (Bfrs. 46).
5 = Prijs per portie ƒ 1,- (Bfrs. 19); per 5 porties ƒ 4,-(Bfrs. 74).
6 = Prijs per portie ƒ 2,50 (Bfrs. 46); per 5 porties ƒ 10,- (Bfrs. 185).
7 = Prijs per portie ƒ 0,60 (Bfrs. 11); per 5 porties ƒ 2,50 (Bfrs. 46); portie van 1000 zaden ƒ 10,-(Bfrs. 185) 
zpp = zaden per portie
De porties bevatten minimaal het aantal zaden dat bij de soort is aangegeven.
In de tweede kolom is de herkomst van de zaden aangegeven.
Vergeet niet bij Uw bestelling ook geslachtsaanduiding en nummer te vermelden !

ZADEN VAN CACTUSSEN
ACA ACANTHOCALYCIUM

Gemakkelijk groeiende en bloeiende bolcac- 
tussen uit het noorden van Argentinië. Grote, 
bijzonder mooie bloemen. Geschikt voor 
beginners en niet kougevoelig.

01 H 1 klimpelianum 20 zpp (zuiver witte bloem)
02 H 1 variiflorum 20 zpp (bloem oranje tot rood)
03 H 1 violaceum 20 zpp (bekendste soort met

seringkleurige bloem)
04 P 1 catamarcense 20 zpp (donker grijsgroen;

doorns zwart; bloem geel)
05 P 1 chionanthum P67A 20 zpp (zuidelijk van

Cachi/ Salta)
06 P 1 ferrarii 20 zpp
07 P 1 glaucum P394 20 zpp (zuidelijk van Hualfin/ 

Catamarca)
08 P 1 griseum var. P49 20 zpp (noordelijke popula

tie van de soort)
09 P 1 spec. B191 20 zpp
10 P 1 thionanthum P186 20 zpp (uit het Calchaqui 

dal; witte bloemen)
11 P 1 thionanthum brevispinum P42 20 zpp (van 

Rio Sta. Maria; bloem volgeel)
12 P 1 variiflorum 20 zpp (bloemkleuren van geel tot 

oranjerood)
13 P 1 variiflorum var. P48 20 zpp (geelbloeiend) 
14 P 4 violaceum P110 20 zpp (uit Zuid-Cordoba) 
ACR ACANTHORHIPSALIS

De planten lijken op Rhipsalis, maar de 
stengels zijn bedoornd. De planten zijn epify- 
tisch.

01 P 1 monacantha 20 zpp (bloem oranje; grote 
oranjegele bessen)

AKE AKERSIA
Nauw met Borzicactus verwant Oudere 
planten bloeien rijkelijk met fraaie zygomorfe 
roze bloemen. De planten zijn niet kougevoe
lig en ook voor beginners geschikt.

01 L 4 roseiflora 20 zpp (slanke kleine zuilcactus)
ANC ANCISTROCACTUS

Niet zeer groot wordende bolcactussen met 
stevige haakdoorns en een penwortel. Niet 
kougevoelig.

01 M 4 brevihamatus SB317 20 zpp (korte haak
doorns, roze bloemen)

02 N 4 scheerii 20 zpp (de bekendste soort met 
groengele bloemen)

03 M 6 tobuschii SB987 20 zpp (zeldzamer als de 
andere soorten, bloem crème)

ARI ARIOCARPUS
Bizarre planten uit Mexico. De soorten blijven 
vrij klein en groeien langzaam. Voor begin
ners is enten waarschijnlijk beter. Niet kouge
voelig, maar door langzame groei en grote 
penwortel toch niet al te gemakkelijk.

01 H 1 furfuraceus 10 zpp (wollige schedel; grote 
witte bloemen)

02 H 1 furfuraceus fa. 10 zpp (met ronde knobbels 
en langere areolen)

03 H 1 retusus 10 zpp (grote bleekroze bloemen)
04 H 1 retusus fa. de N. Tula/Tam. 10 zpp (met 

sierlijker knobbels)
05 H 1 scapharostrus 10 zpp (purperviolette bloem, 

zeldzaam)
06 H 1 trigonus 10 zpp (met grote gele bloemen, 

meest in de herfst)
07 H 1 trigonus v.(de Aramberri/NL) 10 zpp (bloe

men meest purper, heel soms wit)
ARR ARROJADOA

Slanke, kleinblijvende zuilen uit noordelijk 
Brazilië met een mooie wasachtige bloem. 
De planten zijn nogal kougevoelig en men 
kan ze daarom misschien beter enten.

01 N 4 albispina 20 zpp
02 N 4 rhodantha 20 zpp (rode bloem, stam ca 3 cm 

doorsnede)
03 H 1 aureispina 20 zpp (fraaie goudgele bedoor- 

ning, donkerroze bloemen)
04 L 1 horridispinum 20 zpp
05 L 1 penicillata 20 zpp (zeer slank, bekendste 

soort)
06 L 1 penicillata spinosior 15 zpp (zeldzaam)
07 L 4 spec Buining 20 zpp (zwaar bedoornde 

soort)
AST ASTROPHYTUM

Zeer geliefde Mexicaanse bolcactussen De 
planten zijn wat vochtgevoelig en daardoor 
behoren ze niet tot de gemakkelijke soorten. 
Rijke bloeiers in zomer en herfst. Niet kouge
voelig.

01 N 1 senile 20 zpp (zonder vlokken, lange zachte 
vervlochten doorns)

02 H 1 asterias 20 zpp (platrond, zeer regelmatig 
lichaam, prachtig)

03 H 1 capricorne major 20 zpp (veel vlokken, lang 
naar boven gebogen doorns)

04 H 1 capricorne minor 20 zpp (zachte, dichte en 
donkere bedoorning)

05 H 1 capricorne niveum 20 zpp (sneeuwwit be- 
vlokt, lange priemende doorns)

06 H 1 coahuilense 20 zpp (dicht, wit bevlokt, gele 
bloem met rode keel)

07 H 1 myriostigma columnare 20 zpp (kleine bleek
gele bloemen)

08 H 1 myriostigma nudum 20 zpp (zonder vlokken, 
grote gele bloemen)

09 H 1 myriostigma tulense 20 zpp (dichte wit be
vlokt, scherpe ribben)

10 H 1 ornatum glabrescens 20 zpp (weinig vlokken 
op latere leeftijd)

11 H 1 ornatum virens 20 zpp (volledige groene 
plant, mooie goudgele doorns)

12 H 1 senile aureum 20 zpp (zonder vlokken; zeer 
lange goudgele doorns)

13 L 4 asterias 20 zpp (platrond, zeer regelmatig 
gevormd)

14 L 1 capricorne 20 zpp (bokshoorncactus, lange
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vervlochten doorns)
15 L 1 coahuilense 20 zpp (dicht, wit bevlokt, gele 

bloem met rode keel)
16 L 4 myriostigma 20 zpp (bisschopsmuts, veel 

witte vlokken)
17 L 1 myriostigma strongylogonum 20 zpp (rondere 

ribben als typeplant)
18 L 4 ornatum 20 zpp (grote planten met stevige 

doorns)
AUS AUSTROCEPHALOCEREUS

Braziliaanse zuilen met eenzijdig cephalium 
en onbehaarde bloem. Vaak prachtig be
haard en berijpt. Helaas zijn de soorten 
kougevoelig en daarom ent men ze vaak.

01 N 4 dolichospermaticus 25 zpp (schitterende 
blauwe zuil met gele bedoorning)

02 N 4 dybowskii 25 zpp (zilverwit behaard en be- 
doornd)

03 N 4 estevesii 25 zpp (prachtig blauw met donker
bruine doorns)

04 N 4 purpureus 25 zpp (dicht goudgeel bedoornd) 
05 P 1 albicephalus HU348 20 zpp
AZT AZTEKIUM

Mexicaans geslacht van kleine, uiterst lang
zaam groeiende cactussen. De kweek uit 
zaad is zeer moeilijk en daarom een uitda
ging voor de ervarèn zaaier. Niet kougevoe
lig. Enten is beter, omdat anders weinig 
planten volwassen zullen worden.

01 H 5 ritteri 15 zpp
AZU AZUREOCEREUS

Prachtig blauw berijpte, forse zuilen uit Peru. 
Zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. Ook ge
schikt voor de beginnende liefhebber.

01 N 4 hertlingianus 25 zpp
BLO BLOSSFELDIA

Kleinste bolcactussen. Bloei is mogelijk bij 
minder dan 1 cm doorsnede. De kweek is 
moeilijk en enten is aan te bevelen. Niet 
kougevoelig.

01 M 4 liliputana 20 zpp (doornloze, viltige areolen)
02 H 4 liliputana 20 zpp (doornloze, viltige areolen)
03 H 1 minima 20 zpp (nog kleiner als de vorige 

soort)
BRW BROWNINGIA

Monotypisch geslacht van Peruaanse zuilen. 
Zelden in cultuur. Niet kougevoelig.

01 N 4 candelaris 20 zpp
BUI BUININGIA

Kort zuilvormige, Braziliaanse planten, die 
een cephalium vormen. De planten zijn 
kougevoelig, maar aantrekkelijk door hun 
fraaie bedoorning.

01 N 4 aurea 25 zpp (goudgeel bedoornd, vormt al 
klein een cephalium)

02 N 4 brevicylindrica 25 zpp (cephalium wit)
03 N 4 brevicylindrica longispina 25 zpp (bedoorning 

langer)
04 H 1 purpurea 20 zpp (bedoorning roestbruin, 

bloem violet-karmijn)
CAR CARNEGIEA

Monotypisch geslacht van Noordameri- 
kaanse zuilen. Jonge planten groeien traag 
In vele western films vormen deze planten 
een typisch decor.

01 N 4 gigantea 25 zpp
CER CEREUS

Zuilcactussen met grote nachtelijke witte 
bloemen. Vroeger was het een verzamelge- 
slacht van vele zuilen. De meeste soorten 
zijn eenvoudig te kweken. Sommige soorten 
zijn wat kougevoelig.

01 N 4 forbesii 20 zpp (zware donkere midden- 
doorns)

02 N 4 grandicostatus 20 zpp (zaailingen prachtig

40 H 1 perbellus 20 zpp (dicht bedoornd; enorme 
purperen bloemen)

41 H 1 polyacanthus 20 zpp (korte scharlakenkleu- 
rige bloemen)

42 H 2 pulchellus sharpii 15 zpp (witbloeiend)
43 H 1 purpureus 20 zpp (korte pectinate bedoor- 

ning, violette bloem)
44 H 1 reichenbachii fa. L1061 20 zpp (van Las 

CrucitasfTam.; dicht wit bedoornd)
45 H 1 rigidissimus rubispinus 20 zpp (dichte aanlig

gende donkerviolette doorns)
46 H 1 roetteri 20 zpp (fraaie roze, oranje of rode 

bloemen)
47 H 1 russanthus 20 zpp (Texas; dicht violet be

doornd, bloem bruinrood)
48 H 1 scheeri fa.de La Bufa/Chih 20 zpp (bloemen 

13 cm lang •)
49 H 1 sciurus 20 zpp (dicht geelbedoornd; grote 

violette bloemen)
50 H 1 spinigemmatus 20 zpp (goudgele doorns, 

bloem violet)
51 H 2 stoloniferus L073 15 zpp (van Guirocoba/ 

Son.; gele bloemen)
52 H 1 stramineus 20 zpp (strogeel bedoornd, vio

lette bloemen)
53 H 1 subinermis aculeatus 20 zpp (relatief lange 

doorns, grotere bloemen)
54 H 1 tayopensis v. L095 20 zpp (van Agua Blanca/ 

Son., geelachtige doorns)
55 H 1 viridiflorus 20 zpp (van Santa Fe/NM ; dwerg- 

vorm met bloedrode doorns)
56 L 4 ochoterenae L771 20 zpp (vormt groepen, 

gele bloemen)
57 L 1 perbellus 20 zpp (zeer grote purperen bloe

men)
58 L 1 pulchellus 20 zpp (roze bloemen)
59 P 1 amoenus sharpei 20 zpp
60 P 1 blanckii 20 zpp (spruit; grote, violetrode 

bloemen)
61 P 1 fendleri 20 zpp (met 1 lange omhoog gebo

gen middendoorn)
62 P 1 hempelii 20 zpp (grote, purperviolette bloe

men)
63 P 1 leonensis 20 zpp
64 P 1 leonensis P314 20 zpp (van Saltillo/Coah.;

grote roze bloemen)
65 P 1 pailanus P282 20 zpp (bruin pectinaat be

doornd)
66 P 1 procumbens 20 zpp (karmijnviolette bloe

men)
67 P 1 reichenbachii L1394 20 zpp (met verschil

lende gekleurde pectinate bedoorning)
68 P 1 rosei SB236 20 zpp (vormt groepen; schar- 

lakenkleurige bloemen)
69 P 1 russanthus weedinii 20 zpp
70 P 1 schereri P300 20 zpp (bij de Rio Nazas; geen

middendoorns)
71 P 1 schwarzii 20 zpp
72 P 1 viridiflorus corellii 20 zpp
73 P 1 viridiflorus minor SB170 20 zpp (kleine plant

met geelgroene bloemen)
74 L 1 davisii SB426 20 zpp (zwart-witte bedoor

ning)
ECF ECHINOFOSSULOCACTUS

Veelribbige Mexicaanse bolcactussen met 
gegolfde ribben. Vroege en rijke bloeiers. De 
kweek is eenvoudig en de planten zijn niet 
kougevoelig.

01 N 1 albatus 20 zpp (witte zij- en gele midden
doorns)

02 M 4 erectocentrus L738 20 zpp (van Cinco de 
Mayo/Coah.)

03 M 4 zacatecasensis SB18 20 zpp (van Zacate- 
cas/Zac; donkerrode middendoorns)

04 H 1 crispatus 20 zpp (violette bloemen en lange 
doorns)

05 H 1 dichroacanthus 20 zpp (in nieuwgroei robijn
rode bovenste doorns)
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06 H 1 guerrianus 20 zpp (grootwordend; grote 
violette bloemen)

07 H 1 lloydii 20 zpp (veelribbig; zeer lange soepele 
doorns)

08 H 1 multicostatus 20 zpp (meer dan 100 zeer 
smalle ribben)

09 H 1 obvallatus 20 zpp (stevige rode doorns, 
purperrode bloemen)

10 H 1 pentacanthus 20 zpp (weinige maar stevige 
doorns)

11 H 1 tricuspidatus 20 zpp (kortbedoornd, gele 
bloemen)

12 P 1 heteracanthus 20 zpp
ECM ECHINOMASTUS

Kleinblijvende zwaarbedoornde planten. Het 
geslacht telt vrij weinig soorten. De planten 
zijn niet kougevoelig.

01 N 1 macdowellii 20 zpp (platrond, kleine vuilwitte 
bloemen)

ECN ECHINOPSIS
Veel gekweekte en gemakkelijk te verzorgen 
planten met fraaie grote bloemen. Ook soor
ten van Pseudolobivia en Lobivia kunnen hier 
zijn opgenomen. Niet kougevoelig.

01 H 1 ancistrophora 20 zpp (Ps.Lob., platrond, witte 
bloemen)

02 H 1 calorubra pojoensis 20 zpp (vormt groepen; 
oranjerode bloemen; Ps.Lob.)

03 H 1 cardenasiana 20 zpp (Ps.Lob ; platrond; 
magentarode bloemen;

04 P 1 albiflora 20 zpp
05 P 1 ancistrophora kratochviliana P231 20 zpp 

(Ps.lob.;van Campo Quijano)
06 P 1 bridgesii 20 zpp (grote witte bloemen)
07 P 1 chacoana 20 zpp (lange middendoorn; bloem 

wit)
08 P 1 chlorocarpa 20 zpp
09 P 1 eyriesii 20 zpp (kort bedoornd; enorme witte

bloemen)
10 P 1 intricatissima 20 zpp (zeer lange gebogen 

doorns)
11 P 1 obrepanda 20 zpp (Ps.lob ; platrond; witte, 

geurende bloemen)
12 P 1 obrepanda purpurea 20 zpp (Ps.lob ; grote 

purperen bloemen)
13 P 1 polyancistra 20 zpp (Ps.lob ; blijft klein; geu

rende witte bloemen)
14 P 1 rojasii 20 zpp (Ps.lob ; bleekroze bloemen)
15 P 1 roseolilacina 20 zpp (platrond; witroze bloe

men)
16 P 1 spec. L400 20 zpp
17 P 1 sucrensis 20 zpp (grijsgroen; witte bloemen)
18 P 1 tapecuana 20 zpp (Ps.lob.; lijkt op E.obre-

panda)
19 P 1 turbinata 20 zpp (sterk geurende bloemen) 
20 L 4 Hybride 30 zpp (geschikt als entstam)
ENC ENCEPHALOCARPUS

Kleine bolcactus met penwortel. De plant 
groeit zeer langzaam en is nogal vochtge- 
voelig. Daarom is de kweek uit zaad moeilijk. 
De enige soort is niet kougevoelig

01 H 2 strobiliformis 10 zpp (zeer beperkte voorraad)
EPT EPITHELANTHA

Kleinblijvende, veelal witbedoornde bolletjes 
met zeer kleine maar leuke bloemen. De 
zaadbessen vormen daarna een sieraad op 
de plant. Moeilijk op eigen wortel, maar niet 
kougevoelig.

01 H 1 micromeris 10 zpp (voorraad beperkt) 
02 L 1 micromeris 10 zpp (voorraad beperkt) 
ERI ERIOSYCE

Grootwordende, maar langzaam groeiende 
bolcactussen uit Chili. Op eigen wortel moei
lijk. De planten bloeien zelden in cultuur, 
maar zijn niet kougevoelig.

01 W 4 ceratistes v. Combarbala 20 zpp (op een

hoogte van 800 m)
02 W 4 ceratistes v.Tulahuen 20 zpp (groeit op een 

hoogte van 2000 m)
03 W 4 ceratistes v.Huatalame 20 zpp (groeit op

1500 m hoogte)
04 W 4 ihotzkyanae 20 zpp (uit westelijk Ovalle)
05 W 4 sandillon/aurata 20 zpp (van het Elqui-dal, 

Vicuna)
ESC ESCOBARIA

Fraaie kleinblijvende bolcactussen die rijkelijk 
bloeien en niet kougevoelig zijn. Sommige 
soorten kunnen voorkomen onder Coryphan- 
tha. De planten zijn zeer geschikt voor lief
hebbers met weinig ruimte.

01 N 4 albicolumnaria 20 zpp (dicht sneeuwwit 
bedoornd, bloemen dieproze)

02 M 4 dasyacantha 20 zpp (prachtig witte sneeuw
ballen)

03 N 4 hesteri 20 zpp (Coryphantha ?; purperen 
bloemen)

04 M 3 leei SB397 20 zpp (van Eddy Co./NM ; vormt 
kleinhoofdige groepen)

05 M 4 lloydii 20 zpp (doorns met zwarte punten)
06 M 4 orcuttii SB76 20 zpp (van Hidalgo Co./NM.;

witbedoornd)
07 N 4 robbinsorum x runyonii 15 zpp (hybride)
08 M 4 roseana SB277 20 zpp (van Los Imagines/

Coah.; kleine koppen)
09 M 4 runyonii SB441 20 zpp (van Val Verde Co./

TX.; oranje bloemen)
10 M 3 sneedii SB730 20zpp (van Eddy Co./NM.;

roodachtige bloemen)
11 N 4 tuberculosa 20 zpp (dicht witbedoornd, rijk

roze bloeiend)
12 M 4 tuberculosa varicolor SB425 20 zpp (van

Marathon, Brewster Co./TX.)
13 M 4 villardii SB66 15 zpp (van Otero Co./NM.;

dichtbedoornd)
14 M 4 zilziana 'chariacantha' 20 zpp (spaarzaam

bedoornd)
15 H 1 chaffeyi 20 zpp (bruinroze bloemen; witte

borstelige doorns)
16 H 1 chihuahuensis 20 zpp (dicht bruin bedoornd, 

roze bloemen)
17 H 1 henricksonii 20 zpp (roze bloemen; lijkt op M. 

viperina)
18 H 1 tuberculosa 20 zpp (dicht witbedoornd, rijk 

roze bloeiend)
19 H 1 zilziana 20 zpp (lange witte doorns met 

donkere punten)
20 L 1 hesteri 20 zpp (Coryphantha ?)
21 L 1 roseana 20 zpp (roodwitte, kleine bloemen)
22 P 1 albicolumnaria SB411 20 zpp
ESO ESCONTRIA

Monotypisch geslacht van grootwordende 
zuilen uit Mexico. De vruchten zijn eetbaar.

01 M 4 chiotilla FO-034 20 zpp
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 kunnen ze ook in kleine kasjes lang een 
sieraad vormen.

01 N 4 bella 25 zpp
02 N 4 churinensis 20 zpp (fraaie witte wol met gele 

doorns)
03 N 4 huanocoensis nom.prov. 20 zpp (fijn be

haarde soort)
04 N 4 hylaea 20 zpp (geelbruin bedoornd)
05 N 4 lanata 20 zpp (wordt in de natuur vrij groot)
06 N 4 melanostele 25 zpp (Ps.Espostoa)
07 N 4 melanostele canthaensis 25 zpp (Ps.Espos

toa)
08 N 4 melanostele inermis 25 zpp (Ps.Espostoa;

sterker behaard)
09 N 4 mirabilis 20 zpp (vooral veel witte wol in de

schedel)

7



Zaadlijst 1995

10 N 4 nana 25 zpp (Ps.Espostoa; blijft kleiner als 
P.melanostele)

11 N 4 ritteri 25 zpp (bedoorning donker purperrood)
12 H 1 calva 20 zpp (zonder haren; goudgele 

doorns)
13 H 1 lanianuligera 20 zpp (witte doorns met don

kere punten)
EUL EULYCHNIA

Chileens geslacht van grootwordende zuil- 
cactussen die opvallen door hun priemende 
bedoorning. In cultuur willen de planten wel 
eens een jaar overslaan met groeien. Niet 
kougevoelig.

01 M 4 acida 20 zpp (lange grijze doorns)
02 M 4 castanea 20 zpp (korte vertakkende stam; 

wollige bloemen)
FER FEROCACTUS

Groot wordende, schitterend bedoornde 
bolcactussen. Bloei meestal pas op oudere 
leeftijd, maar zeer aantrekkelijk door de forse 
bedoorning. Niet kougevoelig en meestal 
gemakkelijk te kweken De groei is vrij lang
zaam. Niet kougevoelig.

01 N 4 alamosanus 20 zpp (blijft vrij klein, rechte 
doorns)

02 N 4 chrysacanthus 20 zpp (een der mooiste 
soorten met gele bedoorning)

03 N 4 covillei 25 zpp (= F. emoryi ?)
04 N 4 gracilis 20 zpp (prachtige rode haakdoorns)
05 N 4 gracilis coloratus 20 zpp (zware, platte, rode

doorns)
06 N 4 herrerae 25 zpp (bruine haakdoorns; enkele

witte zijdoorns)
07 M 4 histrix DJF603 20 zpp (van San Luis de la

Paz/Qro.)
08 N 4 latispinus 25 zpp (met platte gehaakte mid-

dendoorn)
09 M 4 peninsulae 20 zpp (stevige rode doorns)
10 N 4 pringlei 25 zpp (ook wel variëteit van F.stai-

nesii)
11 N 4 rectispinus 25 zpp (blauwgroene plant met

lange rechte doorns)
12 M 4 santamaria DJF4437 20 zpp (van San Car-

los/BCS ; gehaakte grijze doorns)
13 N 4 stainesii 20 zpp (rechte rode bedoorning)
14 N 4 stainesii pilosus 25 zpp (heeft meer haren op 

de areolen)
15 N 4 townsendianus 25 zpp (met stevige gehaakte 

middendoorns)
16 N 4 viscainensis 25 zpp (variëteit van F.peninsu

lae)
17 N 4 wislizenii 25 zpp (lange gehaakte midden

doorns)
18 H 1 echidne 20 zpp (scherpe ribben, geelbruine 

doorns)
19 H 1 emoryi 20 zpp (grote viltige areolen, zware 

bedoorning)
20 H 1 glaucescens 20 zpp (blauwgrijs, lange goud

gele bedoorning)
21 H 1 peninsulae 20 zpp (robijnrode bedoorning)
22 H 1 schwarzii 20 zpp (korte lichte gele bedoor

ning)
23 H 1 viridescens 20 zpp (kan al klein bloeien met 

geelgroene bloemen)
24 H 1 viridescens orcuttii 20 zpp (kan al erg klein 

bloeien)
25 L 7 glaucescens 25 zpp (blauwgrijs, lange goud

gele doorns)
26 L 4 wislizenii 25 zpp (zaden afkomstig uit de 

natuur)
27 L 1 wislizenii 20 zpp (gehaakte middendoorns)
28 P 1 robustus P351 20 zpp (rechte doorns; vormt

groepen)
FRA FRAILEA

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen. De 
meeste soorten zetten zaad zonder dat de 
bloem geopend is geweest. Niet kougevoelig,

maar door de penwortel wel vochtgevoelig. 
01 L 1 asterioides 20 zpp (zeer beperkte voorraad)
02 L 1 perbella 15 zpp (zeer beperkte voorraad) 
03 P 1 angelesii n.n. P390 20 zpp uit Entre Rios, 

Arg.; donkergroen; bruine doorns)
04 L 1 horstii 20 zpp
GLA GLANDULICACTUS

Kleinblijvende verwanten van Ferocactus De 
bloei vindt plaats in het vroege voorjaar De 
planten zijn niet kougevoelig.

01 M 4 mathssoni 20 zpp (stevige gehaakte doorns)
02 M 4 uncinatus CH235 20 zpp (van Charco

Blanco/SLP.)
03 M 4 uncinatus wrightii L654 20 zpp (van La 

Zarca/Dur.; kan vrij groot worden)
04 H 1 uncinatus wrightii 20 zpp
GYC GYMNOCACTUS

Mooie kleine en gemakkelijk bloeiende bol
cactussen. Niet kougevoelig. Sommige soor
ten zijn op eigen wortel moeilijk te kweken 
wegens hun vochtgevoeligheid.

01 H 1 aguirreanus 20 zpp (frisgroene plant; doorns 
bruin)

02 H 1 beguinii v. L1035 20 zpp (van Siërra de la 
Paila)

03 H 1 horripilus 20 zpp (bleke doorns met donkere 
punt, purperen bloemen)

04 H 1 roseanus 20 zpp (kleine planten met stro
kleurige doorns)

05 H 1 saueri 20 zpp (blauwgrijs; wollige schedel, 
witte bloemen)

06 H 2 valdeziana 15 zpp (Normanbokea, violette 
bloem, dwergsoort)

07 H 2 valdeziana albiflora 15 zpp (Normanbokea; 
bloem vrijwel wit)

08 H 1 viereckii 20 zpp (purperen bloemen)
09 L 1 beguinii 20 zpp (prachtig dicht bedoornd,

violette bloem)
10 L 1 subterraneus 15 zpp (rozeviolette bloemen)
11 P 1 beguinii senilis P263 20 zpp (oostelijk van

Saltillo; violette bloemen)
12 P 1 subterraneus P362 15 zpp (lange penwortel; 

violette bloemen)
13 P 1 subterraneus zaragossae P364 15 zpp 

(geelgroene bloemen met violette strepen)
GYM GYMNOCALYCIUM

Groot Zuidamerikaans geslacht van bolcac
tussen die rijk en langdurig bloeien. De plan
ten gedijen ook goed bij iets minder licht Ze 
zijn niet kougevoelig en meestal gemakkelijk 
te kweken.

01 H 1 asterium paucispinum 20 zpp (vlakke as
groene plant, 3 doorns per areool)

02 H 1 brachypetalum 20 zpp (lichaam donkergroen; 
priemende doorns)

03 H 1 chubutense 20 zpp (zuiver witte bloemen)
04 H 1 damsii tucavocense 20 zpp (rijk roze 

bloeiend)
05 H 1 eurypleurum 20 zpp (vlakke plant; rijk roze 

bloeiend)
06 H 1 guanchinense 20 zpp (grote bruinroze bloe

men)
07 H 1 hamatum 20 zpp (krachtige gekromde 

doorns)
08 H 1 intertextum 20 zpp (stevige, lange, grijze 

doorns)
09 H 1 matoense 20 zpp (donkergroen; grijsgele 

doorns)
10 H 1 mazanense ferox 20 zpp (enorme pekzwarte 

doorns)
11 H 1 megatae 20 zpp (wordt groot;rijk, vrijwel wit 

bloeiend)
12 H 1 multiflorum 20 zpp (grote planten; grote roze 

bloemen)
13 H 1 spegazzinii 20 zpp (blauwgroene plant; brede 

en vlakke ribben)
14 H 1 striglianum 20 zpp (donkere plant, weinig
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zwarte aanliggende doorns)
15 H 1 uebelmannianum 20 zpp (grijze plant; witte 

doorns)
16 P 1 achirasense 20 zpp (lila bloemen)
17 P 1 andreae var.nov. P378 20zpp (in omloop als

G.doppianum n.n.)
18 P 1 anisitsii 20 zpp (rijk witbloeiend)
19 P 1 bicolor P116 20 zpp (2-kleurig bedoornd;

witte bloem met rode keel)
20 P 1 bodenbenderianum 20 zpp (zeer vlak; korte 

roze bloemen)
21 P 1 bozsingianum 20 zpp (variabel; verwant met 

G.castellanosii)
22 P 1 bruchii P174 20 zpp (oostelijk van Copina,

Cordoba)
23 P 1 bruchii brigittae P214 20 zpp (roze bloemen)
24 P 1 buenekeri 20 zpp (lijkt op G.horstii; dieproze 

bloemen)
25 P 1 castellanosii armillatum P217 20 zpp (dicht- 

bedoornd; uit het zuiden van La Riojas)
26 P 1 castellanosii bozsingianum P205 20 zpp (ook 

wel als eigen soort aangeboden)
27 P 1 catamarcense n.p. P73A 20 zpp (zuidelijk 

van Capillitas; bloem wit met rode keel)
28 P 1 curvispinum 20 zpp
29 P 1 damsii FR 1179 20 zpp (kleurige epidermis; 

rijkbloeiend)
30 P 1 denudatum 20 zpp ('spinnencactus'; grote 

witte bloemen)
31 P 1 eurypleurum 20 zpp (frisgroen; rijk roze 

bloeiend)
32 P 1 horridispinum 20 zpp (grote lila bloemen)
33 P 1 intermedium n.p. P113 20 zpp (overgangs

vorm van G.moserianum naar G vatteri)
34 P 1 intertextum 20 zpp (stevige, lange, grijze 

doorns)
35 P 1 kieslingii castaneum 20 zpp (lange witte 

bloemen met roze keel)
36 P 1 leeanum 20 zpp (grote, gele, eenslachtige 

bloemen)
37 P 1 matoense 20 zpp (donkergroen; platronde 

planten)
38 P 1 mazanense polycephalum n.p. P223 20 zpp

(vormt grote groepen; roze bloemen)
39 P 1 mesopotamicum P241 20 zpp (nieuwe soort 

met grote zaden)
40 P 1 mihanovichii stenogonum P242 20 zpp (geel

groene bloemen)
41 P 1 monvillei 20 zpp (grootwordende bol; witte 

bloemen)
42 P 1 monvillei P6 20 zpp (van Rio Tercero/Zuid- 

Cord.)
43 P 1 moserianum P90 20 zpp (bij Serrezuela; zeer 

variabel)
44 P 1 moserianum var. P81 20 zpp (aanliggende 

doorns; langere bloemen)
45 P 1 mucidum ferrarii P136 20 zpp (blauwgrijs;

witte tot roze bloemen)
46 P 1 nigriareolatum P132 20 zpp (vrijwel witte 

bloemen)
47 P 1 pflanzii P154 20 zpp (van de oever van de 

Rio Juramento)
48 P 1 platense ventanicola P94 20 zpp (uit Abra de 

la Ventana)
49 P 1 pungens 20 zpp (lange, donkere, rechte 

doorns)
50 P 1 riojense pipanacoense P140 20 zpp (uit het 

Pipanaco zoutbekken)
51 P 1 schatzlianum P93 20 zpp (bloemen wit tot 

geel)
52 P 1 schickendantzii P17A20 zpp (vorm uit de 

Siërra de Velasco)
53 P 1 schroederianum 20 zpp (grote, groenwitte 

bloemen)
54 P 1 schroederianum paucicostatum 20 zpp
55 P 1 spec. P72 20 zpp (vorm van G.pugionacant- 

hum uit Catamarca)
56 P 1 stellatum var. P224 20 zpp (grijsbruin; roze

bloemen)
57 P 1 tillianum 20 zpp (schitterende wijnrode bloe

men)
58 P 1 zegarrae 20 zpp (rijk, groot bloeiend)
59 P 1 piltziorum P38 20 zpp (violetbruin, lange wit

tot roze bloemen)
60 L 1 vatteri 20 zpp (vlakke, rijkbloeiende plant)
61 L 4 baldianum 20 zpp (rood bloeiend)
HAM HAMATOCACTUS

Aan Ferocactus verwante bolcactussen Ze 
worden minder groot en bloeien gemakkelij
ker met grote gele bloemen Gemakkelijk te 
kweken en niet kougevoelig.

01 H 1 setispinus flavibaccatus 20 zpp (bloem en 
vrucht zijn uitsluitend geel)

02 L 4 setispinus 30 zpp (kan in het 2e jaar al 
bloeien)

HEL HELIANTHOCEREUS
Met Trichocereus en Lobivia verwant ge
slacht met overdag bloeiende soorten. De 
soorten zijn niet kougevoelig en gemakkelijk 
te kweken

01 N 4 grandiflorus 25 zpp (prachtige rode bloemen) 
02 N 4 poco 25 zpp (Fraaie dichte gele bedoorning)
HEO HELIOCEREUS

Lange planten met slanke stammen De 
bloemen bloeien overdag en worden groot, 
meestal rood. Vele soorten worden kruipend. 
Wordt wel gebruikt als entstam.

01 L 4 spec. 25 zpp
HIL HILDEWINTERA

Kleine kruipende en/of hangende zuilen 
Wordt ook wel ingedeeld bij het geslacht 
Borzicactus. Bloeit rijkelijk de hele zomer 
door. Niet kougevoelig.

01 H 4 aureispina 20 zpp (goudgeel bedoornd; 
bloem oranjerood)

HOM HOMALOCEPHALA
Nauw aan Ferocactus verwant monotypisch 
geslacht. Niet kou- maar wel vochtgevoelig. 
De kweek vereist ‘groene vingers'.

01 N 4 texensis 20 zpp (zwaarbedoornd, prachtige 
meerkleurige bloemen)

HOR HORRIDOCACTUS
Zie ook Neochilenia, Neoporteria of Pyrrho- 
cactus. De soorten zijn niet kougevoelig 

01 H 1 choapensis 20 zpp (plant donkergroen;
doorns grijsbruin, bloem geel)

ISL ISLAYA
Peruaanse bolcactussen met zeer fraai 
gekleurde zaadbessen. Op eigen wortel is de 
kweek niet erg eenvoudig. Ook het opkwe
ken uit zaad is niet erg gemakkelijk.

01 H 1 copiapoides 20 zpp (blauwgroen; korte dikke 
doorns; geelbloeiend)

02 H 1 maritima 20 zpp (dichte gele bedoorning; 
mooi)

ISO ISOLATOCEREUS
Monotypisch Mexicaans geslacht van grote 
zuilen. Heldergroene plant met naaldvormige 
geelwitte doorns.

01 N 4 dumortieri 20 zpp
LEA LEMAIREOCEREUS

Mexicaanse zuilen met overdag geopende 
bloemen.

01 N 4 eburneus 20 zpp
LEU LEUCHTENBERGIA

Monotypisch geslacht van planten met pen- 
wortel en driekantige tepels. Zeer grote gele 
bloemen, die willig verschijnen bij oudere 
planten In de zomer houden van veel water 
en in de winter van volkomen droogte. Niet 
kougevoelig.

01 N 4 principis 20 zpp (zeer lange tepels en papier
achtige doorns)
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02 L 4 principis 20 zpp (zeer lange tepels en papier
achtige doorns)

LOB LOBIVIA
Zie ook Echinopsis. Pseudolobivia is deels 
hier en deels bij Echinopsis ondergebracht. 
Prachtige bloeiers, maar helaas per bloem 
slechts enkele uren. De kweek is eenvoudig 
en de planten zijn niet kougevoelig.

01 H 1 caineana 20 zpp (zeer grote helder violette 
bloemen)

02 H 1 chrysochete markusii 20 zpp (goudgele 
doorns; bloemen roodachtig)

03 H 1 famatimensis 20 zpp (nietige aanliggende 
doorns)

04 H 1 ferox 20 zpp (wordt groot, lange wilde be- 
doorning)

05 H 1 jajoiana 20 zpp (rode bloem met violette keel)
06 H 1 lateritia cintiensis elongata 20 zpp
07 H 1 maximiliana L254 20 zpp (van Macusan;

mooie 3-kleurige bloemen)
08 H 1 pentlandii 20 zpp (zeer lang bedoornd;

bloemkleur variabel)
09 H 1 saltensis 20 zpp (dwergsoort; rode bloem 

met donkere keel)
10 H 1 schieliana 20 zpp (dicht geelachtig bedoornd)
11 H 1 tarabucensis 20 zpp (donkerrode bloemen)
12 H 1 wrightiana 20 zpp (zeer lange gedraaide 

middendoorns; bloem lila)
13 H 1 wrightiana winteriana 20 zpp (grote violetrode 

bloemen met witte keel)
14 P 1 dobeana20zpp
15 P 1 drijveriana P179 20 zpp (van de Cachi- 

pampa; fraaie bloemen)
16 P 1 ferox WR20920zpp (wordt groot; zeer lange 

doorns)
17 P 1 grandiflora P188 2Ó zpp (grote rode bloe

men)
18 P 1 haematantha elongata P183 20 zpp (slanke 

zuiltjes; bloemen geel tot oranje)
19 P 1 kuehnrichii 20 zpp (oranje bloemen met witte 

keel)
20 P 1 longispina P71 20 zpp (doorns tot 15 cm 

lang; bloemen wit)
21 P 1 rebutioides OF72/80 20 zpp (vormt groepen; 

vuurrode bloemen)
22 P 1 shaferi 20 zpp (gele bloemen)
LOP LOPHOPHORA

Kleine soms groepvormende bolcactussen 
met penwortel. De wortelhals bevat in de 
natuur mescaline. Onbedoornde planten met 
viltige areolen. Ze zijn niet kou- maar soms 
wel vochtgevoelig.

01 H 1 echinata diffusa 10 zpp (helder grijsgroene 
plant, vlakke ribben)

02 H 1 williamsii 10 zpp (dikke viltige areolen)
03 H 1 williamsii decipiens 10 zpp (grotere, langere, 

violetroze bloemen)
LOX LOXANTHOCEREUS

Slanke, niet erg groot wordende zuilen met 
zygomorfe bloemen. Door Hunt bij Borzicac- 
tus ingedeeld. De kweek verloopt eenvoudig, 
want de planten zijn niet kougevoelig en vaak 
zeer bloeiwillig.

01 M 1 senilioides 20 zpp (slanke stam met lange 
witte wol)

02 M 1 spec. Chosica 20 zpp
03 H 4 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. Bloei meestal in een krans om 
de schedel. Kweek soms eenvoudig en soms 
zeer moeilijk. Niet kougevoelig.

001 M 4 gilensis 20 zpp (van Ojo Caliente/Zac.; met 
haakdoorns)

002 M 4 haageana SB680 20 zpp (van Tehuacan/
Pue ; 2-5 middendoorns)

003 M 4 magallanii 20 zpp (witte doorns, bruinachtige 
bloemen)

004 M 4 mathildae 20 zpp (kleine roodachtige groep
jes)

005 M 4 slevinii 20 zpp (witte doorns en witte bloe
men)

006 M 4 uncinata FO-188 20 zpp (van Canada More
los)

007 M 4 viridiflora SB73 20zpp (van Graham Mts.,/ 
Graham Co./AZ.)

008 H 1 albata 20 zpp (spruitend; dicht wit bedoornd)
009 H 1 anniana 20 zpp (groepvormende dwergsoort; 

dichte gele bedooming)
010 H 1 arida 20 zpp (blauwgroen; groengele bloe

men)
011 H 1 armillata 20 zpp (cylindrisch; geelbruine 

haakdoorns)
012 H 1 bambusiphila 20 zpp (rijk karmijnkleurig 

bloeiend)
013 H 1 barbata 20 zpp (vrij grote groengele bloem 

met roze middenstreep)
014 H 1 bella 20 zpp (lange, witte borstelige bedoor- 

ning)
015 H 1 bellisiana L1234 20 zpp (van Nacori Chico/ 

Son.; purperen bloemen)
016 H 2 boelderliana 15 zpp (dwergsoort met lange 

penwortel; witte bloemen)
017 H 1 bonavitii 20 zpp (dichtwollige axillen, donker

rode middendoorns)
018 H 1 carretii 20 zpp (geelbruine haakdoorns;

zachtroze bloemen)
019 H 1 cerralboa 20 zpp goudgeel bedoornd; mooie 

roze bloemen)
020 H 1 collinsii 20 zpp (wollige axillen; herfstbloeier)
021 H 1 columbiana albescens 20 zpp (witwollige 

schedel op latere leeftijd)
022 H 1 compressa 20 zpp (zeer lange doorns; vio

lette bloemen)
023 H 1 crassior 20 zpp (gele doorns; karmijnroze 

bloemen)
024 H 1 durangicola 20 zpp (3 zwarte middendoorns, 

waarvan 1 omhoog gebogen)
025 H 1 fraileana 20 zpp (vormt groepen; grote roze 

bloemen)
026 H 1 freudenbergeri 20 zpp (grote plant; grote 

heldergele bloemen)
027 H 2 gasseriana 15 zpp (dicht bedoornd; dwerg

soort)
028 H 1 gasterantha 20 zpp fijne witte zij- en donkere 

middendoorns)
029 H 1 gigantea 20 zpp (grote planten; wollige axil

len)
030 H 1 gueldemanniana 20 zpp (slanke groepvor

mende plant, 1 korte middendoorn)
031 H 1 gummifera 20 zpp (lichaam vlak)
032 H 1 isotensis 20 zpp (slanke, spruitende zuiltjes)
033 H 1 johnstonii sancarlensis 20 zpp (lange ge

draaide middendoorns, prachtig)
034 H 2 lenta 15 zpp (fraaie groepjes; grote roze 

bloemen)
035 H 1 lindsayi 20 zpp (dichtwollige axillen,rood

bruine doorns)
036 H 1 magallanii 20 zpp (dichtbedoornde dwerg

soort)
037 H 1 meyranii 20 zpp (karmijnkleurige bloemen)
038 H 1 microcarpa 20 zpp (pekzwarte haakdoorns, 

grote purperen bloemen)
039 H 1 microhelia 20 zpp (vorm met pekzwarte 

middendoorns en gele bloemen)
040 H 1 miegiana L612 20 zpp (van Nacozan/Son.; 

roodroze bloemen)
041 H 1 moelleriana 20 zpp (roodbruine, gehaakte 

middendoorns)
042 H 1 mollendorffiana 20 zpp (fijne witte rand- 

doorns)
043 H 1 morricalii 20 zpp (zalmroze bloemen)
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044 H 1 muehlenpfordtii 20 zpp (rode bloemen)
045 H 1 nejapensis 20 zpp (wollige axillen, vorm met 

lange doorns)
046 H 2 neobertrandiana 15 zpp (lijkt op M .magallanii, 

maar is kleiner)
047 H 1 nivosa 20 zpp (dichte wollige axillen; bloem 

zwavelgeel)
048 H 1 obscura tortulospina L1118 20 zpp (lange, 

dooreen gevlochten, bonte doorns)
049 H 1 oliviae 20 zpp (dichte witte bedoorning, grote 

purperen bloemen)
050 H 1 parkinsonii 20 zpp (dichotoom delende soort)
051 H 1 pseudocrucigera 20 zpp (klein; wollige axil- 

len; roze bloemen)
052 H 1 pubispina 20 zpp (zachtroze bloemen)
053 H 1 pullihamata 20 zpp (gele haakdoorns, kar

mijnkleurige bloemen)
054 H 1 rekoi aureispina 20 zpp (honinggele rechte 

doorns, bloem karmijnroze)
055 H 1 sartorii 20 zpp (variabel bedoornd; karmijn

kleurige bloemen)
056 H 1 schieliana 20 zpp (rood gestreepte, witte, 

geurende bloemen)
057 H 1 schumannii globosa 20 zpp (Bartschella;

kortere doorns dan typeplant)
058 H 1 schumannii 20 zpp (rijk bloeiend met grote 

lavendelkleurige bloemen)
059 H 1 sempervivi 20 zpp (weinig nietige zijdoorns; 2 

zwarte middendoorns)
060 H 1 simplex 20 zpp (van Cura^ao, kleine witte 

bloemen)
061 H 2 solisioides 15 zpp (dwergsoort, grote gele 

bloemen)
062 H 1 spec. L1079 20 zpp (van Yepachic/Chih.; 

grote zachtroze bloemen)
063 H 1 swinglei 20 zpp (1 middendoorn gehaakt; 

grote roze bloemen)
064 H 1 tesopacensis 20 zpp (roodachtige doorns;

gele bloemen)
065 H 2 tetrancistra 15 zpp (Phellosperma; grote 

violette bloemen)
066 H 1 thornberi 20 zpp (dichte groepen met grote 

violette bloemen)
067 H 1 unihamata 20 zpp (kleine plant met relatief 

grote bloemen)
068 H 1 varieaculeata 20 zpp (spruitend; zeer lange 

middendoorns)
069 H 2 viescensis 15 zpp (zeldzame dwergsoort; 

haakdoorns)
070 H 2 wohlschlageri 15 zpp (lijkt op M.magallanii, 

maar lager)
071 H 1 wrightii 20 zpp (zwarte, gehaakte midden

doorns, purperen bloemen)
072 H 1 zeilmanniana albiflora 20 zpp (zuiver witte 

bloemen)
073 L 4 albicans 20 zpp (dicht wit bedoornd; grote 

roze bloemen)
074 L 1 aureoviridis 20 zpp (roomwitte bloemen)
075 L 4 bonavitii 20 zpp (dichtwollige axillen; donker

rode middendoorns)
076 L 4 canelensis 25 zpp (groengele bloemen)
077 L 4 centralispinosa 25 zpp
078 L 4 chionocephala 25 zpp (karmijnkleurige bloe

men)
079 L 4 columbiana 25 zpp (kort cylindrisch; dicht 

geel bedoornd)
080 L 1 fraileana 20 zpp (grote roze bloemen)
081 L 4 gasterantha 25 zpp (karmijnkleurige bloe

men)
082 L 4 ginsumaru “Snowball" 20 zpp (sneeuwwit 

bedoornd)
083 L 1 glassii 20 zpp (spruit rijkelijk; dicht wit be

doornd)
084 L 4 hemisphaerica 25 zpp (platrond; nietige 

bedoorning)
085 L 1 hubert-muelleri 20 zpp (karmijnroze bloemen)
086 L 4 hutchisoniana 25 zpp
087 L 4 isotensis 20 zpp (slank zuiltje; spruitend)

088 L 7 kuentziana 25 zpp
089 L 4 macdougalii 20 zpp (groengele bloemen) 
090 L 1 mendeliana 20 zpp (karmijnroze bloemen)
091 L 4 miegiana 25 zpp (roodroze bloemen) 
092 L 1 neomystax 20 zpp (rijk karmijnkleurig 

bloeiend)
093 L 4 neoschwarzeana 20 zpp (wollige axillen; 

donkerrode doorns)
094 L 4 nolascana 20 zpp
095 L 1 obscura tortulospina 20 zpp (lange, dooreen 

gevlochten doorns)
096 L 1 pachyrhiza 20 zpp (witbloeiend, tot 15 cm 

doorsnede)
097 L 4 parkinsonii 25 zpp (dichotoom delende soort) 
098 L 4 rhodantha 25 zpp (purperroze bloemen)
099 L 1 runyonii 20 zpp
100 L 7 schelhasei 30 zpp (witte bloemen met rode 

middenlijn)
101 L 7 seideliana 30 zpp (gehaakte middendoorns 

met donkere punt)
102 E 4 simplex 25 zpp (roodbruine doorns, witte 

bloem)
103 L 4 spinosissima auricoma 25 zpp
104 L 4 standleyi 25 zpp (roodbruine middendoorns; 

mooi)
105 L 1 tesopacensis 20 zpp (roodachtige doorns; 

gele bloemen)
106 L 4 yucatanensis 25 zpp (dicht geel bedoornd; 

dieproze bloemen)
107 P 1 cowperae P456 15 zpp (westelijk van Fres- 

nillo)
108 P 1 denudata P295 20 zpp (uit de Siërra Bola; 

groeit tussen kalksteen)
109 P 1 duwei P301 10 zpp (uit Guanojuato)
110 P 1 lenta P296 10 zpp (van Viasca/Coah.; dicht

wit bedoornd)
111 P 4 stella-de-tacubaya P307 15 zpp (nabij de Rio 

Nazas; mogelijk M.gasseriana)
112 L 4 aurihamata 25 zpp (crèmekleurige bloemen) 
113 L 4 bocasana 25 zpp (gemakkelijke, rijkbloeiende 

soort)
114 L 4 boolii 25 zpp (dwergsoort met purperrode 

bloemen)
115 L 1 dioica 20 zpp
116 L 1 duwei 10 zpp (witte donzige doorns)
117 L 1 lasiacantha 10 zpp (dwergsoort met geve

derde doorns)
118 L 1 lasiacantha denudata 10 zpp
119 L 4 louisae 25 zpp (dwergsoort met grote bloe

men)
120 L 4 orestera 20 zpp
121 L 1 pseudoperbella 20 zpp (dicht bedoornd, 

zwarte middendoorns)
122 L 4 pygmaea 20 zpp (kleine witachtige bloemen) 
123 L 1 sheldonii 20 zpp (grote roze bloemen)
124 L 1 spec. L044 20 zpp
125 L 4 spinosissima 25 zpp (bedoorning variabel; 

bloemen roodachtig)
126 L 4 vonwyssiana 25 zpp (karmijnroze bloemen)
127 L 4 woodsii 25 zpp (platronde plant; roze bloe

men)
128 L 4 zacatecasensis 20 zpp (gele doorns, soms 

met een rode punt)
129 L 4 zeilmanniana alba 25 zpp (witbloeiende 

vorm)
MAN MARENOPUNTIA

Kleine struikjes met enorme knollen afkom
stig uit Mexico. In cultuur zeldzaam geslacht 

01 M 3 marenae SB164 20 zpp (van Caborca/Son.;
enorme penwortel)

MAS MARSHALLOCEREUS
Grote zuilcactussen uit Noordamerika. De 
soort is in verzamelingen tamelijk verbreid.

01 N 4 thurberi 25 zpp (prachtige donkere areolen 
bij jonge planten)
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MAT MATUCANA
Zuidamerikaanse bolcactussen met grote, 
vaak zygomorfe bloemen. Hier zijn ook Sub- 
matucana en Eomatucana geplaatst. In 
cultuur zijn de meeste soorten niet moeilijk 
en de soorten zijn niet kougevoelig Verwar
ring heerst over de naamgeving

01 M 1 haynei 20 zpp (witte doorns met grijze punt; 
rode bloemen)

02 M 1 haynei atrispina elongata KK566 20 zpp (van 
Yarinacocha)

03 M 1 haynei ‘clavispina’ KK575 20 zpp (van Vulcan 
Coracora)

04 M 4 haynei perplexa 'herzogiana' KK565 20 zpp 
(van Cord. Negra; rode bloemen)

05 M 1 variabilis 20 zpp (bonte geelachtige bedoor
ning)

06 H 1 aurantiaca 20 zpp (Subm ; geel bedoornd, 
oranjegele bloemen)

07 H 1 aureiflora 20 zpp (Subm.; korte, rechte, gele 
bloemen)

08 H 1 calliantha 20 zpp (Subm ; lange gedraaide 
doorns; grote bloemen)

09 H 1 huagalensis 20 zpp (Subm ; driekleurige 
bloemen; nog zeldzaam)

10 H 1 hystrix 20 zpp (wild bedoornd, lange kar
mijnkleurige bloemen)

11 H 1 intertexta 20 zpp (lange oranje bloemen)
12 H 1 madisoniorum 20 zpp (Subm.; vlakke ribben,

oranjerode bloemen) '
13 H 1 madisoniorum pujupatii 20 zpp (Subm.; 

lichaam grijsgroen; bloem donkerrood)
14 H 1 oreodoxa 20 zpp (Eomat.; lange, rechte, rode 

bloemen)
15 H 1 paucicostata 20 zpp (Subm ; lange gebogen 

grijze doorns)
16 H 1 purpureoalba 20 zpp (dicht geelbedoornd; 

purperroze bloemen)
17 H 1 spec. L173 20 zpp (van Boca del Rio Crisne- 

jas)
18 H 1 tuberculosa 20 zpp (Subm , lange grijze 

doorns)
19 H 1 weberbaueri 20 zpp (Subm ; dicht goudgeel 

bedoornd, gele bloem)
20 H 1 weberbaueri flammea 20 zpp (Subm.; vorm 

met oranje bloemen)
21 H 1 winteriana 20 zpp (fijn witte zijdoorns; 

middendoorns donker gepunt)
22 L 1 aureiflora 20 zpp (Subm ; gele bloemen)
23 L 4 madisoniorum 25 zpp (Subm ; oranjerode 

bloemen)
MEL MELOCACTUS

Cephaliumvormende bolcactussen. De plan
ten zijn in het algemeen willige groeiers 
indien de temperatuur vooral in de winter 
voldoende hoog is. De planten bloeien pas 
als het cephalium gevormd is.

01 N 4 azureus 20 zpp (prachtige blauwe bol)
02 E 7 acispinosus HU258A25 zpp
03 E 1 albicephalus 20 zpp
04 E 4 axiniphorus HU450 25zpp
05 E 7 caesius 25 zpp (platrond; groengrijze soort) 
06 L 4 canescens 25 zpp (donkergroen; donkerrood 

cephalium)
07 E 7 cremnophilus HU222 25 zpp (lange, buig

zame doorns)
08 E 4 dawsonii 20 zpp (Mexicaanse soort)
09 E 7 emestii HU182 25zpp (zeer lange, roodgele, 

buigzame doorns)
10 E 4 holguinensis fa. Cuba 20 zpp (grote en 

mooie bloemen)
11 L 4 matanzanus 25 zpp (kleinblijvende soort uit 

Cuba)
12 E 1 neomontanus 20 zpp (door Hovens verza

meld onder nr. 81 -135)
13 L 4 neryi 20 zpp (vormt vrij snel een cephalium) 
14 E 1 oreas HU300 20 zpp (dichte naaldvormige

bedoorning)
15 E 4 rubrisaetosus HU137 25 zpp (vormt een 

mooi rood cephalium)
16 L 7 salvadorensis 25 zpp (scherpe ribben, 

roodachtige doorns)
17 E 1 spec. GS107 20 zpp (van Buena Vista, 

Venezuela)
18 E 4 spec. GS23/2 25 zpp (van Quibor, Venezu

ela)
19 E 4 spec. GS31 20 zpp (van Tocuyo, Venezuela)
20 E 1 spec. GS84 20 zpp (van schiereiland Para- 

guana, Venezuela)
21 E 1 spec HU219A20zpp
22 E 1 spec. HU533 20 zpp (heeft zeer kleine zaad-

bessen)
23 E 4 spec. HU555 20zpp
24 E 1 spec. HU612 20 zpp (verwant met M.diersia-

nus)
25 E 7 spec. HU636 25 zpp
26 E 4 spec. Agua de Dios 25 zpp (van 70 km ten

zuiden van Bogota, Colombia)
27 E 4 spec. Aruba 25 zpp (geen M.macrocanthus)
28 E 4 spec. Bucaramanga 25 zpp (van 60 km

zuidelijk van Bucaramanga, Colombia)
29 E 1 spec Fusagasuga 20 zpp (Colombia)
30 E 7 spec. Serra Talhada 25 zpp
31 E 1 spec. Soata 20 zpp (Colombia)
32 E 7 spec 25 zpp (onderste randdoorns 6 cm

lang)
33 E 1 violaceus 20 zpp (van Pernambuco)
34 E 4 violaceus depressus 25 zpp (niet M.depres

sus Hooker)
35 E 1 “rubrispinus" 20 zpp (lijkt op M.azureus, 

maar zelffertiel)
MIA MICRANTHOCEREUS

Kleinblijvende, mooi behaarde en bedoornde 
zuiltjes. Oudere planten kunnen in de herfst 
rijk bloeien met kleine bloemen. De soorten 
zijn warmteminnend.

01 L 1 densiflorus 15 zpp (dicht geel bedoornd; rode 
bloemen)

MOR MORAWETZIA
Op Oreocereus lijkende zuilen die niet zeer 
groot worden. Oudere planten kunnen regel
matig bloeien. Niet kougevoelig

01 L 4 sericata 20 zpp
MYR MYRTILLOCACTUS

Mexicaanse zuilen, die in de natuur struiken 
vormen De planten zijn enigszins kougevoe
lig, maar worden toch wel als onderstam 
gebruikt. De kweek is niet moeilijk.

01 N 4 geometrizans 25 zpp (grijsgroen; soort met 
zware doorns)

NBE NEOBESSEYA
Noordamerikaanse bolcactussen, die relatief 
weinig in verzamelingen voorkomen. De 
planten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoe- 
lig

01 H 1 asperisplna 20 zpp (blauwgroen; groengele 
bloemen)

02 H 1 missouriensis 20 zpp (grote geelgroene 
bloemen)

03 H 1 similis 20 zpp (bloemen geel; grote vruchten)
NBI NEOBINGHAMIA

Op Haageocereus lijkende zuilen uit Peru.
De planten vormen een soort cephalium.
Bloem roze. De planten zijn niet kougevoelig.

01 N 4 climaxacantha 25 zpp (dichte goudgele 
bedoorning)

NBU NEOBUXBAUMIA
Grote zuilcactussen met meestal veel ribben.
De soorten komen voor in Mexico. De kweek 
levert weinig problemen op.

01 M 4 polylopha 20 zpp (zeer grootwordende, 
veelribbige zuilen)

02 L 7 polylopha 25 zpp (zeer grootwordende,
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veelribbige zuilen)
NCH NEOCHILENIA

Zie ook onder Horridocactus, Neoporteria en 
Pyrrhocactus. Vele van deze Chileense 
bolcactussen hebben een gekleurde epider
mis. Niet kou-, maar op eigen wortel wel 
vochtgevoelig.

01 H 1 chorosensis 20 zpp (klein; grijsgroen)
02 H 1 occulta 20 zpp (klein; vrijwel doornloos, roze 

bloemen)
03 H 1 recondita 20 zpp (dwergsoort, plant violet- 

groen)
04 H 1 transitensis 20 zpp (roodbruine doorns met 

een zwarte punt)
05 H 2 vexata 15 zpp (zeldzaam; dwergsoort)
06 L 1 aerocarpa fulva 20 zpp
07 L 4 carrizalensis 20 zpp (grijsgroen; stevige

gebogen middendoorns)
08 L 1 chilensis 20 zpp (rozerode bloemen)
09 L 1 deherdtiana 20 zpp (dwergsoort met penwor

tel)
10 L 4 dimorpha 25 zpp (grote gele bloemen)
11 L 1 esmeraldana 20 zpp
12 L 4 floccosa 20 zpp (dwergsoort met veel wollige

haren)
13 L 1 gracilis 20 zpp (witbloeiend)
14 L 1 heinrichiana 20 zpp (= N huascensis)
15 L 4 neofusca 20 zpp (lijkt op N.deherdtiana, gele

bloemen)
16 L 1 neohankeana 20 zpp (zwarte doorns; bloe

men bleekgeel)
17 L 4 occulta 20 zpp (klein; vrijwel doornloos; fraaie 

roze bloemen)
18 L 1 paucicostata 20 zpp
19 L 4 paucicostata viridis 20 zpp
20 L 1 pygmaea 20 zpp (kleine, zwartgroene plant; 

doorns zwart)
21 L 1 simulans RMF189 20 zpp (van La Serena) 
22 L 4 spec. RMF135 20zpp (vorm van N.crispa) 
NEG NEOGOMESIA

Monotypisch geslacht, verwant aan Ariocar- 
pus. Kweek is door de langzame groei en de 
vochtgevoeligheid, vooral buiten de groeipe
riode, moeilijk. De planten zijn niet kougevoe
lig

01 H 2 agavioides 10 zpp (zeer beperkte voorraad)
NEL NEOLLOYDIA

Grootbloemige Noordamerikaanse bolcactus
sen De planten zijn op eigen wortel vochtge
voelig, maar niet kougevoelig Het geslacht 
bevat niet veel soorten.

01 M 1 odorata (Cumarinia) 20 zpp (Cumarinia; forse 
donkerbruine middendoorns)

02 H 1 conoidea 20 zpp (purperen bloemen; zwarte 
rechte middendoorns)

03 H 1 odorata 20 zpp (Cumarinia; haakdoorns)
NEP NEOPORTERIA

Zie ook Neochilenia, Horridocactus en Pyrr
hocactus. Chileense bolcactussen, die vaak 
in de winter bloeien. De planten vallen op 
door de vaak opvallend gekleurde epidermis 
en de afwisselende bedooming. Niet kouge
voelig.

01 H 1 microsperma 20 zpp (grijsgroen; lange gebo
gen doorns)

02 H 1 wagenknechtii 20 zpp (stevige geelbruine 
doorns, rijkbloeiend)

NEW NEOWERDERMANNIA
Ook wel bij Weingartia ingedeeld geslacht 
van Zuidamerikaanse kleine bolcactussen 
De planten zijn niet kougevoelig.

01 H 1 vorwerkii 20 zpp (helder lila bloemen)
NOT NOTOCACTUS

Gemakkelijk en schitterend bloeiende bolcac
tussen, waarvan de meeste soorten niet zeer 
groot worden. De planten zijn ook tevreden

met iets minder licht. Hier zijn ook geplaatst 
soorten van Brasilicactus, Eriocactus en 
Wigginsia.

01 H 1 apricus 20 zpp (gemakkelijk bloeiend met 
grote gele bloemen)

02 H 1 crassigibbus 20 zpp (vlakke plant met ronde 
ribben, zeer grote bloem)

03 H 1 herteri 20 zpp (wordt groot; mooie lila bloe
men)

04 H 1 horstii 20 zpp (wollige schedel; oranje bloe
men)

05 H 1 horstii purpureiflorus 20 zpp (purperen bloe
men)

06 H 1 rudibuenekeri 20 zpp (lange witte bedoor
ning; wollige bloemen)

07 H 1 uebelmannianus 20 zpp (vlakke ribben; grote 
violette bloemen)

08 H 1 vanvlietii 20 zpp (prachtige donkere bedoor
ning)

09 H 1 werdermannianus 20 zpp (grote planten; 
lange en dicht geelbedoornd)

10 L 1 floricomus 20 zpp (grote gele bloemen)
11 L 4 grossei 25 zpp (Eriocactus)
12 L 7 leninghausii 30 zpp (Eriocactus; goudgele,

borstelige bedoorning)
13 L 4 meldianse 20 zpp
14 L 4 rutilans 20 zpp (min of meer roze bloemen)
15 L 1 rutilans 20 zpp (vorm met paarse bloemen)
16 L 4 schumannianus 25 zpp (Eriocactus; lange,

zachte, gele bedoorning)
17 P 1 linkii multiflorus P440 20 zpp (van Camby-

reta, grens Paraguay-Argentinië)
18 P 1 neobuenekeri 20 zpp
19 P 1 ottonis paraguayensis 20 zpp
20 P 1 submammulosus pampeanus P3A 20 zpp

(uit de Siërra de la Ventana)
21 L 4 roseoluteus 25 zpp (roze bloemen met gele 

keel; prachtig)
22 L 1 graessneri 20 zpp (Brasilicactus; geelgroene 

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 2 denegrii 15 zpp
OPU OPUNTIA

De bekende schijfcactussen. Ook enkele 
cylindervormige soorten zijn hier geplaatst. 
De planten zijn in het algemeen gemakkelijk 
in cultuur. Wel kiemen de zaden soms pas 
na lange tijd. De meeste soorten zijn niet 
kougevoelig.

01 M 1 camanchica SB922 20 zpp (van Alamagordo/ 
NM.; blijft vrij klein)

02 M 1 chisosensis SB892 15 zpp (van Brewster 
Co./TX.; lange gele doorns)

03 N 4 chlorotica 20 zpp (wordt fors en vormt een 
stam)

04 M 1 cymochila SB98 20 zpp (van Belen/NM./ 
witbedoornd)

05 M 1 engelmannii DJF804 20 zpp (van Belen/NM./ 
winterharde soort)

06 N 4 erinacea 20 zpp (ook wel vorm van O. hystri- 
cina genoemd)

07 M 1 imbricata DJF1575 15 zpp (volkomen winter
hard)

08 M 1 lindheimeri DJF584 20 zpp (van Higueras/ 
Coah.; winterhard)

09 M 1 macrocentra SB994 15 zpp (van Eddy Co./ 
NM; winterhard)

10 M 1 macrorhiza DJF891 15 zpp (van Yoakum 
Co./TX.; winterhard)

11 M 1 phaeacantha DJF1139 20zpp (van Albu- 
querque; winterhard)

12 M 1 robusta 20 zpp (heeft ronde blauwe schijven)
13 M 1 tortispina DJF1392 20 zpp (van Hidalgo
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Co./NM.; winterhard)
14 M 1 valida DJF1170 20 zpp (van Sandia Mts / 

NM.)
15 M 1 whipplei DJF1631 15 zpp (van Keams Cyn./ 

AZ.; winterhard)
16 L 1 spinosior 20 zpp (zaden van Phoenix/AZ.)
ORE OREOCEREUS

De grijsaards uit de Andes. Onder de beha
ring zit een stevige bedoorning. De planten 
groeien langzaam en kunnen vele jaren een 
sieraad in de kas vormen Niet kougevoelig.

01 L 4 hendriksenianus 20 zpp (vormt later groepen, 
blijft vrij klein)

ORO OROYA
Peruaanse bolcactussen met vaak bijzonder 
fraaie tweekleurige bloemen. De kweek is 
niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoe- 
lig

01 N 4 borchersii 20 zpp (platrond; citroengele 
bloemen)

02 N 4 peruviana 20 zpp (mooie tweekleurige bloe
men)

03 L 1 peruviana 20 zpp (mooie tweekleurige bloe
men)

PAC PACHYCEREUS
Grote zuilcactussen uit Mexico. De planten 
bezitten een robuuste bedoorning en zijn 
eenvoudig te kweken. Niet kougevoelig.

01 N 4 pecten-aboriginum 20 zpp
02 N 4 pringlei 25 zpp (de bekendste soort)
PAR PARODIA

Geslacht van veelal klein blijvende bolcactus
sen uit Zuidamerika. De bedoorning is zeer 
kleurrijk en afwisselend. Bloei gedurende de 
gehele zomer Niet kougevoelig Niet te warm 
zaaien.

01 L 1 yamparaezi 20 zpp (wollige schedel, haak
doorns, bloedrode bloemen)

02 P 4 aureicentra P172 20zpp (van de Cachi- 
pampa)

03 P 4 cabracoralensis var. n.n. P405 20 zpp (cylin- 
drisch; gele bloemen)

04 P 4 fechseri P395 20 zpp (verwant met P.me- 
sembrina; bloemen geel)

05 P 4 formosa 20 zpp (zwavelgele bloemen)
06 P 4 fuscato-viridis P239 20 zpp (uit de provincie

Jujuy)
07 P 4 herzogii 20 zpp
08 P 4 hummeliana 20 zpp
09 P 4 maassii shaferi 20 zpp
10 P 4 malyana igneuiflora P128 20 zpp (zeer dicht 

bedoornd; bloedrode bloemen)
11 P 4 mazanensis n.n. P27 20 zpp (uit grensgebied 

Catamarca/La Rioja)
12 P 4 mesembrina P210 20 zpp (zuidelijk vorm van 

P fechseri)
13 P 4 microsperma P151 20 zpp (geelbloeiend)
14 P 4 penicillata nivosa P250 20 zpp (met glazig 

witte doornen)
15 P 4 riojensis P135 20zpp (van Cerro Mazan)
16 P 4 sanguiniflora 20 zpp (bloedrode bloemen)
17 P 4 spaniosa P146 20 zpp
18 P 4 tillii 20 zpp
PED PEDIOCACTUS

Geslacht van in de natuur winterharde bol
cactussen uit de U.S.A. Het kweken van 
deze planten vergt enige deskundigheid 
Vaak ent men de planten

01 M 3 simpsonii SB586 15 zpp (van Wayne Co./Ut.; 
donkergrijze doorns)

02 M 3 simpsonii minor SB20315zpp (van Bernalillo 
Co.; goudgele doorns, roze bloem)

PEL PELECYPHORA
Kleine bolcactussen met korte pectinate 
bedoorning. Sommige soorten worden wel 
ingedeeld bij Gymnocactus of Normanbokea.

De soorten zijn niet kougevoelig, maar op 
eigen wortel wel vochtgevoelig De kweek is 
zaad is vrij moeilijk.

01 H 2 aselliformis 10 zpp (zeer beperkte voorraad)
02 H 2 pseudopectinata 15 zpp (dicht pectinaat 

bedoornd)
03 H 2 pseudopectinata rubriflora 15 zpp (grote 

purperviolette bloemen)
04 L 1 pseudopectinata 10 zpp (dicht pectinaat 

bedoornd)
PFE PFEIFFERA

Geslacht van kleine zuiltjes, die goed han
gend gekweekt kunnen worden. De bloemen 
zijn vaak klein en wit. Niet kougevoelig

01 M 4 ianthothele 20 zpp (geeft fraaie kruisbesach
tige vruchten)

02 P 4 ianthothele P87 20 zpp (geeft fraaie kruisbes
achtige vruchten)

PHI PHILIPPICEREUS
Nauw met Eulychnia verwant geslacht van 
forse zuilen. De planten groeien langzaam en 
bezitten een krachtige lichtgekleurde bedoor
ning. Niet kougevoelig

01 N 4 castaneus 20 zpp
PIL PILOSOCEREUS

Geslacht van schitterend berijpte en be
haarde zuilcactussen. De meeste soorten zijn 
warmteminnend. De bloei verschijnt pas op 
latere leeftijd en de bloemen ruiken vaak 
onaangenaam

01 N 4 aureilanatus 25 zpp
02 N 4 azureus 25 zpp (blauw berijpt; gele doorns)
03 N 4 bradei horstii 25 zpp
04 M 4 brasiliensis ML407 20 zpp (plant grijsgroen;

bruine doorns)
05 N 4 chrysacanthus 20 zpp (witbehaard; gele

bedoorning)
06 N 4 glaucescens 25 zpp (helderblauw berijpt)
07 N 4 gounellei 25 zpp (priemende, bruine bedoor

ning)
08 N 4 luetzelburgii 25 zpp
09 N 4 magnificus 25 zpp (azuurblauw berijpt, schit

terend)
10 N 4 multicostatus 25 zpp
11 N 4 pachycladus 25 zpp (fraai blauw berijpt)
12 N 4 pentaedrophorus 25 zpp (helder blauw be

rijpt; geelbedoornd)
13 N 4 piauhyensis 25 zpp (priemende geelbruine

bedoorning)
14 N 4 sp.n. HU354 25 zpp
15 N 4 sp.n. HU490 25 zpp
16 N 4 werdermannianus densilanatus 25 zpp
17 N 4 werdermannianus diamantius 25 zpp
17 H 1 calcisaxicolus 20 zpp (fraai blauw berijpt; 

zeer bloeiwillig)
18 H 1 palmeri 20 zpp (bekendste soort; vele haren 

op de areolen)
19 E 4 arrabidae 25 zpp (van Rio de Janeiro)
20 N 4 bradei 25 zpp (donkere bedoorning; veel 

haren)
PYG PYGMAEOCEREUS

Geslacht van sterk spruitende en zeer klein 
blijvende zuilen. De bloemen openen in de 
nacht en zijn wit. De planten groeien in het 
Peruaanse kustgebied

01 H 1 bylesianus 20 zpp (grote penwortel, mooie 
witte nachtbloeier)

PYR PYRRHOCACTUS
Zie ook Horridocactus, Neochilenia en Neo- 
porteria Mooie zwaarbedoornde planten met 
fraaie klokvormige bloemen. De soorten zijn 
niet kougevoelig maar men ent ze vaak.

01 H 1 bulbocalyx 20 zpp (stevige roodbruine 
doorns)

02 H 1 dubius 20 zpp (priemende, opwaarts gerichte 
doorns)
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03 H 1 sanjuanensis 20 zpp (roodbruine doorns met 
een donkere punt)

04 H 1 strausianus 20 zpp (donkere, opwaarts 
gerichte, priemende doorns)

05 H 1 umadeave 20 zpp (wordt groot; lichtge
kleurde doorns)

06 H 1 umadeave marayesensis 20 zpp (bedoorning 
donkerder)

07 W 4 andicolus andicolus 20 zpp (Horridocactus; 
Cerro Chivato/Los Andes)

08 W 4 curvispinus santiagoensis 20 zpp (Horrido
cactus; Aconcagua-dal/Rio Blanco)

09 W 4 curvispinus v Alicahue 20 zpp (Hor.cact ; Rio 
La Ligua)

10 W 4 curvispinus pelorcensis 20 zpp (Horr.cact.; 
Pelorca/Chincolco)

11 W 4 choapensis 20 zpp (Horr.cact ; Rio Vjoapa/ 
lllapell)

12 W 4 curvispinus combarbalensis 20 zpp (Horrido
cactus)

13 W 4 spec Embalse La Paloma 20 zpp (La 
Paloma-Stanmeer)

14 W 4 spec. Embalse Cogoti 20 zpp (Cogoli-Stan- 
meer)

15 W 4 spec.Tulahuen 20 zpp (groeit op een hoogte 
van 2000 m)

16 W 4 limariensis 20 zpp (van Sotaqui)
17 W 4 spec. Cuesta Las Cardas 20 zpp (40 km 

noordelijk van Ovalle)
18 W 4 heinrichianus 20 zpp (Horr.cact ; Tambillos)
REB REBUTIA

Hieronder zijn ook de geslachten Aylostera 
en Mediolobivia geplaatst De planten bloeien 
vroeg in het voorjaar met relatief grote bloe
men. De soorten zijn zeer bloeiwillig en niet 
kougevoelig.

01 H 1 albiareolata 20 zpp (Aylostera, areolen wit- 
wollig, bloemen rood)

02 H 1 albipilosa 20 zpp (Aylostera; fijn witbedoornd, 
bloem oranjerood)

03 H 1 atrovirens ritteri 20 zpp (Mediolob ; donker
groen, donkerrode bloemen)

04 H 1 einsteinii elegans 20 zpp (Mediolob ; helder
groene plant)

05 H 1 fabrisii aureiflora 20 zpp (Aylostera; dwerg- 
soort; rijk geelbloeiend)

06 H 1 fusca 20 zpp (Aylostera; rode bloemen)
07 H 1 grandiflora 20 zpp (grote karmijnrode bloe

men)
08 H 1 haagei orurensis 20 zpp (Mediolob.; rozerode 

bloemen)
09 H 1 heliosa cajasensis L405 20 zpp (pectinaat 

bedoornd)
10 H 1 ithyacantha 20 zpp (dichtbedoornd; roodach

tige bloemen)
11 H 4 krainziana fa. 20 zpp (zaden van goudgeel 

bloeiende planten)
12 H 4 krainziana fa. 20 zpp (zaden van zuiver 

witbloeiende planten)
13 H 1 kupperiana 20 zpp (Aylostera, rijk rood- 

bloeiend)
14 H 1 muscula 20 zpp (Aylostera; wit, borstelig 

bedoornd, oranje bloem)
15 H 1 pseudominuscula 20 zpp (Aylostera; rijk 

purperrood bloeiend)
16 H 1 pulvinosa 20 zpp (Aylostera; bloemen oranje)
17 H 1 pygmaea 20 zpp (Mediolob ; fijne aanlig

gende bedoorning)
18 H 1 pygmaea iscayachensis 20 zpp (Mediolob.; 

rode bloemen, van binnen roze)
19 H 1 robustispina 20 zpp (Aylostera)
20 H 1 spegazziniana atroviridis 20 zpp (Aylostera; 

donkere plant; donkerrode bloemen)
21 H 1 steinmannii 20 zpp (Mediolob ; rode bloe

men)
22 H 1 steinmannii costata 20 zpp (Mediolob ; oran

jerode bloemen)
23 H 1 steinmannii eucaliptana 20 zpp (Mediolob.;

helderrode bloemen)
24 H 1 tamboensis 20 zpp (Aylostera; scharlaken- 

kleurige bloemen)
25 H 1 violaciflora 20 zpp (dicht geel bedoornd; 

violette bloemen)
26 H 1 xanthocarpa citricarpa 20 zpp (karmijnkleu

rige bloemen)
27 L 1 kupperiana 20 zpp (Aylostera; rode bloemen)
28 L 4 muscula 20 zpp (wit borstelig; oranje bloe

men)
29 L 4 spinosissima 20 zpp (Aylostera)
30 L 4 violaciflora 25 zpp (geelbedoornd; violette 

bloemen)
31 P 1 senilis P181 20 zpp (uit bosgebied bij de

grens Salta/Jujuy)
32 L 1 senilis erecta 20 zpp
33 L 2 heliosa 20 zpp (Aylostera; kort pectinaat 

bedoornd)
ROC ROSEOCACTUS

Vaak bij Ariocarpus geplaatst geslacht. Beide 
geslachten zijn zeer nauw verwant. Zie ook 
bij Ariocarpus.

01 H 1 fissuratus 10 zpp (kleine voorraad; wollige 
schedel, purperen bloem)

02 H 1 fissuratus hintonii 10 zpp (prachtige minia
tuurvorm)

03 H 1 kotschoubeyanus 10 zpp (voorraad klein, 
zeer klein; grote purperen bloem)

04 H 1 kotschoubeyanus albiflorus 10 zpp (vorm met 
witachtig-roze bloemen)

05 H 1 kotschoubeyanus macdowellii 10 zpp (voor
raad klein; kleinblijvend; purperen bloemen)

06 H 1 lloydii 10 zpp (voorraad klein; wollige sche
del; purperen bloem)

SCL SCLEROCACTUS
In ons klimaat moeilijk te kweken planten uit 
de V S. De planten verdragen in de natuur 
vorst en vereisen zeer veel licht. Een uitda
ging voor de echte zaaispecialist ’

01 M 6 cloveriae reevesii' SB746 20 zpp (van San 
Juan Co./NM.)

02 M 3 glaucus DJF118515zpp (van Mesa Co./ 
Col.)

03 M 6 parviflorus SB559 20 zpp (van Montezuma 
Creek/Ut.; grote roze bloemen)

04 M 6 parviflorus intermedius’ SB593 20 zpp (van 
Mohave Co./Az.; goudkleurige doorns)

05 M 6 parviflorus'ter-can'SB515 20 zpp (van San 
Juan Co./Ut.; geelbloeiend)

06 M 3 spinosior SB591 15 zpp (van Sevier Co./Ut.; 
borstelige bedoorning)

07 M 3 spinosior schleseri SB1015 10 zpp (van 
Lincoln Co./Nv.; roze bloemen)

08 M 6 whipplei SB472 20zpp (van Navajo Co./Az; 
robuuste vorm)

09 N 6 whipplei intermedius 25 zpp
10 M 3 ‘gradyi’ SB1011 10 zpp (van San Juan Co./ 

NM ; = S. cloveriae brackii)
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. Bloei is bij grotere planten mogelijk.

01 L 4 icosagonus 20 zpp (prachtige korte goudgele 
bedoorning)

SET SETIECHINOPSIS
Rijkbloeiende zuiltjes, die in het tweede 
levensjaar al kunnen bloeien. De bloemen 
zijn 1 nacht geopend, geuren sterk en zijn 
zelffertiel.

01 P 4 mirabilis 20 zpp
STO STROMBOCACTUS

Monotypisch geslacht van kleinblijvende 
bolcactussen. De kweek is niet gemakkelijk.
Het beste kan men in grotere porties zaaien: 
daarom alleen in porties van 100 zaden
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verkrijgbaar. Niet kougevoelig
01 L 4 disciformis 100 zpp (alleen verkrijgbaar in 

porties van 100 zaden !!)
SUL SULCOREBUTIA

Met Rebutia verwante, kleinblijvende bolcac- 
tussen. Niet kougevoelig, maar door hun 
penwortel wel vochtgevoelig. Prachtige en 
gemakkelijke bloeiers. Het zaad blijft slechts 
kort kiemkrachtig.

01 H 1 albissima 10 zpp (dichte, dooreen gegroeide 
bedoorning)

02 H 1 breviflora 10 zpp (bloeit rijk met korte, gele 
bloemen)

03 H 1 cochabambina 10 zpp (magenta kleurige 
bloemen; pectinate bedoorning)

04 H 1 frankiana 10 zpp (roodbruine doorns; magen- 
tarode bloemen)

05 H 1 lepida 10 zpp (dicht bloedrood bedoornd; 
magentarode bloemen)

06 H 1 menesesii kamiensis 10 zpp (lange, vervloch
ten, bruinachtige bedoorning)

07 H 1 pedroensis n.n. 10 zpp (purperen bloemen) 
08 H 1 pulchra v. HS78A10 zpp (afstaande, door 

elkaar gevlochten doorns)
09 H 1 swobodae 10 zpp (dichte, fijne, goudgele 

bedoorning, bloem purper)
10 H 1 tiraquensis bicolorispina 10 zpp (zilverwitte 

en roodbruine doorns)
11 H 1 tiraquensis horrida n.n. 10 zpp (krachtige, 

priemende gele tot bruine doorns)
12 H 1 tunariensis 10 zpp (dwergsoort, vormt groe

pen; rode bloemen)
13 H 1 vasqueziana 10 zpp (dwergsoort; magenta- 

kleurige bloemen)
14 H 1 zavaletae 10 zpp (dwergsoort; grote violette 

bloemen)
15 L 1 oenantha 10 zpp (roodbloeiend)
TEP TEPHROCACTUS

Merendeels kleinblijvende planten uit de 
groep der Opuntia-achtigen. De planten 
vormen korte, meestal cylindrische leden. De 
soorten groeien in de Andes. De soorten zijn 
niet kougevoelig. Bloei in cultuur is moeilijk, 
maar komt wel voor.

01 N 4 alexanderi 20 zpp
02 N 4 articulatus 20 zpp (zeer variabele soort)
03 N 4 floccosus 20 zpp
04 N 4 syringacanthus 20 zpp
THE THELOCACTUS

Noordamerikaanse bolcactussen met knob
belige ribben en vaak grote attractieve bloe
men. De kweek is meestal gemakkelijk en de 
meeste soorten bloeien gemakkelijk en 
langdurig. Niet kougevoelig

01 M 4 bicolor SB278 20 zpp (van Huizache; zeer 
zware bedoorning)

02 M 4 bicolor bolansis SB567 20 zpp (van Brewster 
Co./TX.; platte rode doorns)

03 N 4 flavidispinus 20 zpp (dicht goudgeel be
doornd, grote purperen bloemen)

04 M 1 rinconensis 20 zpp (plant grijs; lange grijze 
doorns)

05 H 1 bicolor commodus 20 zpp (van Monte More- 
los/Tam.)

06 H 1 bicolor fa.(de Tanquecillos) 20 zpp (kleinere 
planten; dicht bedoornd)

07 H 1 bicolor pottsii 20 zpp (middendoorns gebo- 
gen)

08 H 1 bicolor texensis 20 zpp (een zeer lange 
papierachtige middendoorn)

09 H 1 bicolor tricolor 20 zpp (gele en purperrode 
bedoorning)

10 H 1 bueckii 20 zpp (purperrode bloemen)
11 H 1 conothele 20 zpp (purperviolette bloemen)
12 H 1 conothele aurantiacus 20 zpp (goudgele

bloemen)
13 H 1 conothele macdowellii 20 zpp (dichte, lange,

witte bedoorning; bloem purper)
14 H 1 heterochromus 20 zpp (grote purperviolette 

bloemen)
15 H 1 hexaedrophorus fossulatus 20 zpp (grijs

groene plant; grote zachtroze bloemen)
16 H 1 lausseri 10 zpp (bloemen lijken op die van 

Echinofossulocactus)
17 H 1 leucacanthus schmollii 20 zpp (zijdeachtige, 

karmijnviolette bloemen)
18 H 1 lloydii 20 zpp (ribben verdeeld in tuberkels, 

zware doorns)
19 H 1 lophothele 20 zpp (zeer lange priemende 

doorns; grote gele bloemen)
20 H 1 matudae 20 zpp (grote dieppurperen bloe

men)
21 H 1 nidulans 20 zpp (grijsgroen; zeer lange 

asbestachtige doorns)
22 H 1 phymatothelos 20 zpp (grijsgroen; grote roze 

bloemen)
23 H 1 saussieri 20 zpp (lange, priemende midden- 

dooms, bloem purper)
24 H 1 saussieri fa. 20 zpp (selectie van oranje tot 

karmijnkleurige bloeiers)
25 H 2 saussieri fa. 15 zpp (vorm met witte bloemen)
26 H 1 saussieri v. L1009 20 zpp (van Aramberri/ 

NL, goudgele bloemen)
27 H 1 schwarzii 20 zpp (bloeit de hele zomer met 

prachtige bloemen)
28 H 1 tulensis 20 zpp (donkergroen; donkerroze 

bloemen)
29 H 1 wagnerianus 20 zpp (nieuwe doorns rood, de 

rest goudgeel)
30 L 1 bicolor commodus 20 zpp
31 L 1 bicolor 20 zpp (van Cuencame/Dur.)
32 L 1 bicolor 20 zpp (van Huizache/SLP; grotere

planten)
33 L 1 bicolor 20 zpp (van Moriclova/Coah.; dicht

bedoornd)
34 L 1 bicolor 20 zpp (van San Luis Potosi)
35 L 4 bicolor 20 zpp (van Tanquecillos; dicht be

doornd)
36 L 1 bicolor texensis SB866 20 zpp
37 L 1 conothele 20 zpp (purperviolette bloemen)
38 L 4 conothele aurantiacus 20 zpp (goudgele 

bloemen)
39 L 1 conothelos rubriflorus 15 zpp (nieuw)
40 L 4 hexaedrophorus paradensis 20 zpp
41 L 4 lausseri 15 zpp
42 L 1 leucac. schmollii krainzianus 20 zpp
43 L 1 lophothele 20 zpp (grote gele bloemen)
44 L 1 macdowellii 20 zpp (T.conothele macdowellii)
45 L 1 nidulans 20 zpp
46 L 4 phymatothelos 20 zpp (roze bloemen)
47 L 1 tulensis 15 zpp (vorm met gele bloemen)
48 P 1 conothelos argenteus 20 zpp (dichte, witte 

priemende bedoorning)
49 P 1 hexaedrophorus 20 zpp (zeer grote witte 

bloemen)
THR THRIXANTHOCEREUS

Met Espostoa verwante zuilen. De planten 
hebben een fijne dichte bedoorning. Bij 
oudere planten kunnen de nachtelijke, on
aangenaam ruikende bloemen wel verschij
nen.

01 N 4 blossfeldiorum 20 zpp (in de winter niet te 
koud plaatsen)

TRI TRICHOCEREUS
Groot geslacht van uiterlijk zeer verschillende 
zuilen uit Zuidamerika. Meestal gemakkelijke 
groeiers en niet kougevoelig. Vele soorten 
worden gebruikt als onderstam, hetgeen wijst 
op de sterkte van deze planten.

01 N 4 pachanoi 25 zpp (weinig korte bedoorning, 
gewilde entstam)

02 N 4 pasacana 20 zpp (Helianthocereus, stevige 
gele doorns)

03 N 4 schickendantzii 25 zpp (Dicht, vrij kort be-
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doornd; spruit rijkelijk)
04 N 4 spachianus 20 zpp (uitstekende, zeer sterke 

entstam)
05 W 4 chilensis borealis 20 zpp (Elqui-dal/Vicuna) 
06 W 4 spec. Andacollo 20 zpp (Cerro Andacollo) 
TUR TURBINICARPUS

Kleine, zeer bloeiwillige Mexicaanse bolcac- 
tussen. Het geslacht omvat een beperkt 
aantal soorten. De planten zijn niet kouge
voelig, maar vaak is enten gewenst vanwege 
de vochtgevoeligheid.

01 M 4 flaviflorus 15 zpp (gele bloemen)
02 M 4 polaskii 20 zpp (bloeit de hele zomer met 

roze bloemen)
03 H 1 dickisoniae 20 zpp (lijkt op T.gracilis; kortere 

tuberkels)
04 H 4 flaviflorus 20 zpp (gele bloemen)
05 H 1 gracilis 20 zpp (zachte, warrige, bruine be

doorning)
06 H 2 hoferi 15 zpp (grijsgroen; weinig doorns, lijkt 

Strombocactus)
07 H 1 klinkerianus 20 zpp (zeer klein; rijk wit

bloeiend)
08 H 2 krainzianus 15 zpp (klein; gele of roze bloe

men)
09 H 2 krainzianus minimus 15 zpp (kleine plant; 

kleine gele bloemen)
10 H 2 lauii 15 zpp (grote roze bloemen)
11 H 4 lophophoioides 20 zpp (dwergsoort met

wollige schedel, bloem zachtroze)
12 H 4 polaskii 20 zpp (roze bloemen)
13 H 1 pseudomacrochele 20 zpp (grote roze bloe

men)
14 H 2 schmiedickeanus 15 zpp (door elkaar 

groeiende, verwarde doorns)
15 H 1 schwarzii 20 zpp (lijkt op T.polaskii)
16 H 2 swobodae 15 zpp (witachtige bloemen; 

zeldzaam)
17 L 1 krainzianus 10 zpp (klein; bloemen geel of 

roze)
18 L 4 polaskii 20 zpp (roze bloemen)
19 L 1 pseudomacrochele 15 zpp (grote roze bloe

men)
20 L 1 schwarzii 20 zpp (lijkt op T. polaskii)
21 L 1 lophophoroides 20 zpp (dwergsoort met

wollige schedel, bloem zachtroze)
UEB UEBELMANNIA

Zeer mooie Braziliaanse bolcactussen. Als 
men de planten ent zijn ze weinig kougevoe
lig. Opvallend is vooral de fraaie, gekleurde 
epidermis. Bloemen verschijnen pas bij 
oudere planten en zijn erg klein.

01 N 6 crebispina 10 zpp
02 N 6 flavispina 10 zpp
03 N 6 gummifera 15 zpp
04 N 6 meninensis HU281 15 zpp
05 N 6 meninensis rubra HU406 15 zpp
06 N 6 pectinifera 10 zpp (de mooiste soort, rood

bruine epidermis)
07 N 6 pectinifera multicostata 10 zpp
WEI WEINGARTIA

Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen, die de 
hele zomer bloeien. Probleemloze planten, 
die niet erg groot worden en die zeker ook 
geschikt zijn voor beginners De planten zijn 
niet kougevoelig.

01 H 1 erinacea catarirensis 20 zpp (platrond; prie
mende doorns)

02 H 1 lanata 20 zpp (grote wollige areolen, zware 
gele bedoorning)

03 H 1 multispina 20 zpp (dicht en lang geelbruin 
bedoornd)

04 H 1 neocumingii koehresii 20 zpp (grijsgele 
doorns met een donkere punt)

05 H 1 neocumingii trollii 20 zpp (oranje bloemen) 
06 H 1 pilcomayensis 20 zpp (viltige areolen, lange 

priemende doorns)

07 H 1 pulquinensis mairanensis L958 20 zpp (min
der geelbruine doorns)

08 H 1 pulquinensis v.de Saipina/Bol. 20 zpp (dicht 
geelbruin bedoornd)

09 H 1 riograndensis 20 zpp (vormt groepen; gele 
gebogen doorns)

10 H 1 spec 20 zpp (van Presto/Bol; wollige areo
len)

12 L 4 neocumingii 20 zpp (rechte strogele doorns 
met donkere punten)

WIL WILCOXIA
Kleine struikjes met grote wortelknollen, die 
ook wel bij Echinocereus worden ingedeeld 
De planten bloeien rijk in het vroege voorjaar. 
De planten zijn niet kougevoelig, maar men 
ent ze vaak vanwege de vochtgevoeligheid.

01 M 4 poselgeri GL391 20 zpp (rozepurperen bloe
men)

ZADEN VAN ANDERE (VET)PLAN
TEN

AG AGAVE (AGAVACEAE)
Bladsucculenten met eindstandige enorme 
bloeiwijze. Enkele soorten verdragen inciden
teel nachtvorst. De kweek van deze planten 
is meestal niet moeilijk, maar ze nemen na 
verloop van tijd wel veel plaats in.

01 M 2 celsii albicans 20 zpp (van Rio Verde/SLP ; 
fijn getande bladeren)

02 N 1 ferdinandi regis 20 zpp (blijft klein, mooie 
soort)

03 N 1 filifera 20 zpp (kleinblijvend)
04 M 2 neomexicana SB105 20 zpp (van Sacra

mento Mts., Otero Co./NM.)
05 M 2 parryi 20 zpp (van Mimbres/NM ; kleinere 

soort)
06 N 1 shavii goldmannii 20 zpp (vormt groepen)
07 N 1 stricta 20 zpp (vrij kleine soort)
08 N 1 univittata 20 zpp (middelgrote soort)
09 M 2 utahensis 25 zpp (van Beaver Dam Mts./Ut; 

klein, vormt groepen)
10 M 2 utahensis eborispina 20 zpp (van Las Vegas 

Range/Nv.)
11 N 1 utahensis nevadensis 20 zpp (blauwgroene 

bladeren)
Al AEONIUM (CRASSULACEAE)

Kleine struikjes uit het Middellandse Zeege
bied en Noord-Afrika. De bladeren zijn in 
rozetten geplaatst. De planten bloeien eind- 
standig en vertakken zich na de bloei of 
sterven af. In het algemeen zijn ze niet kou
gevoelig

01 L 4 simsii 20 zpp (vormt zoden; geelbloeiend)
AL ALOINOPSIS (AIZOACEAE)

Lage zodevormende planten met gele of 
roze bloemen. De planten zijn ultrasucculent 
en niet kougevoelig

01 M 1 malherbei 20 zpp (bloem vleeskleurig)
02 M 1 orpenii 20 zpp (van Postmasburg; geel

bloeiend)
03 M 1 peersii 20 zpp (teruggebogen viltige blade

ren)
04 N 1 setifera 20 zpp (goudgele bloemen)
05 M 1 villetii 20 zpp (van Brakfontein)
AN ANACAMPSEROS (PORTULACA-

CEAE)
Kleine succulente struikjes. De planten 
bloeien in de zomer gedurende een lange 
periode, maar per bloem slechts 1 dag Niet 
kougevoelig in de winter, mits droog gehou
den.

01 L 1 aff. retusa DT4140 20zpp (van de Kners- 
vlakte; heel apart)
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02 L 4 albidiflora 20 zpp (ten Zuiden van Beaufort 
West)

03 L 1 albidiflora 20 zpp (van Zoutvlei)
04 L 1 albissima 20 zpp (noordoostelijk van

Kliprand)
05 L 1 albissima 20 zpp (45 km oostelijk van Spring- 

bok)
06 L 4 arachnoides 20 zpp (van Calitzdorp)
07 L 4 arachnoides 20 zpp (van Cradock)
08 L 1 arachnoides 20 zpp (nabij Redhouse; klein)
09 L 4 baeseckei 20 zpp (noordwestelijk van Loe-

riesfontein, dikke knol)
10 L 4 baeseckei 20 zpp (zuidelijk van Gamoep)
11 L 4 buderiana multiramosa 20 zpp (van Lekker-

sing)
12 L 1 crinita 20 zpp (15 km zuidoost van Pofadder, 

slanke zuiltjes)
13 L 1 crinita 20 zpp (45 km oostelijk van Springbok)
14 L 4 filamentosa filamentosa DT4095 20 zpp (van 

Kruis Rivier)
15 L 1 filamentosa tomentosa 20 zpp (nabij Aus, 

Namibië)
16 L 4 filamentosa tomentosa CM179 20 zpp
17 L 4 herreana 20 zpp (van Numees)
18 L 1 karasmontana 20 zpp (5 km noordelijk van

Aus, vroeger A.dielsiana)
19 L 1 karasmontana 20 zpp (van Tatasberg, Rich-

tersveld)
20 L 1 lanceolata 20 zpp (van Matjesfontein)
21 L 1 namaquensis 20 zpp (40 km zuidelijk van

Loeriesfontein)
22 L 1 namaquensis 20 zpp (van Lamberts baai)
23 L 4 namaquensis 20 zpp (van Numees; vroeger

A.alta)
24 L 1 namaquensis 20 zpp (van Anenous Pas,

westelijk van Steinkopf)
25 L 1 papyracea namaensis 20 zpp (Aribes Rivier, 

noordelijk van Steinkopf)
26 L 1 retusa 20 zpp (van Sultan bij Buffelsbank)
27 L 1 retusa 20 zpp (van Cold Bokkeveld)
28 L 1 retusa 20 zpp (zuidelijk van Lekkersing)
29 L 1 rufescens 20 zpp (van Bloemfontein)
30 L 1 rufescens DT2491 20 zpp (zuidwestelijk van 

Swellendam)
31 L 1 rufescens nova 20 zpp (van Steinkopf; mini- 

rufescens)
32 L 1 rufescens nova 20 zpp (van Anenous Pas, 

westelijk van Steinkopf)
33 L 1 spec. Somalia 20 zpp (doet aan A.crinita 

denken)
34 L 1 telephiastrum 20 zpp (tussen Oudtshoorn en 

Willowmore)
35 L 1 telephiastrum DT2493 20 zpp (westelijk van 

Ladismith)
36 L 1 alta 20 zpp
37 L 4 australiana 20 zpp
AO ALOE (LILIACEAE)

Groot geslacht van Afrikaanse (blad)succu- 
lenten. De meeste soorten zijn gemakkelijk te 
kweken en ook geschikt voor beginners.
Sommige soorten kunnen groot worden. Niet 
kougevoelig.

01 M 1 affinis 15 zpp (stamloos; brede rozetten, rode 
bloemen)

02 M 1 ammophila 15 zpp (compacte stamloze rozet, 
rode bloemen)

03 N 4 claviflora 20 zpp (stamloos; vormt groepen; 
bloemen geeloranje)

04 N 4 davyiana 20 zpp (stamloos; vleeskleurige 
bloemen)

05 N 4 gariepensis 20 zpp (lijkt op A.microstigma; 
geelbloeiend)

06 N 4 grandidentata 20 zpp (maakt korte stam; gele 
bloemen)

07 N 4 hereroensis 20 zpp (stamloos; selectie met 
rode bloemen)

08 N 4 hereroensis 20 zpp (stamloos; selectie met 
gele bloemen)

09 N 4 littoralis 20 zpp (koraalrode bloemen)
10 N 4 marlothii 20 zpp (oranje tot oranjegele bloe

men)
11 N 4 melanacantha 20 zpp (maakt korte stam, 

oude planten liggen plat)
12 N 4 microstigma 20 zpp (eerste oranje, later 

groengele bloemen)
13 N 4 parvibracteata 20 zpp (glanzend rode bloe

men)
14 N 4 reynoldsii 20 zpp (lijkt op A.striata; bloemen 

geel)
15 N 4 spectabilis 20 zpp (boomachtig; roodachtige 

bloemen)
16 N 4 striata 20 zpp (dichte, vrijwel stamloze rozet; 

bloem oranjerood)
17 N 4 thraskii 20 zpp (citroengele tot oranje bloe

men)
18 N 4 wickensii 20 zpp (stamloos; chroomgele 

bloemen)
AR ARGYRODERMA(AIZOACEAE)

Stamloze hoogsucculente planten met vrij 
kleine bloemen. De bladeren zijn vaak mooi 
berijpt. De planten zijn niet kougevoelig, maar 
wel vochtgevoelig.

01 M 1 congregatum HH5032 20 zpp (nabij Vreden- 
dal, vormt groepen)

02 M 1 crateriforme 20 zpp (9 km noordelijk van 
Soutrivier)

03 M 1 delaetii 20 zpp (zuiver witte bloemen)
04 M 1 delaetii roseum' 20 zpp (zuidelijk van Nuwe-

rus, grote purperen bloemen)
05 M 1 fissum 20 zpp (vingerachtige bladeren, gele 

en purperen bloemen)
06 M 1 framesii 20 zpp (van Donkergat; geel

bloeiend)
07 M 1 framesii hallii 20 zpp (van Holrivier; kerskleu- 

rige bloemen)
08 M 1 patens 20 zpp (van Kliprand; pastelkleurige 

bloemen)
09 M 1 pearsonii 20 zpp (van Quaggaskop; bloemen 

wit-roze-purper)
10 M 1 pearsonii'luckhoffii’20 zpp (geelbloeiend)
11 M 1 ringens 20 zpp (donker purperen bloemen)
12 M 1 subalbum 20 zpp
AU ALLIUM (LILIACEAE)

De hier aangeboden planten zijn geschikt 
voor de rotstuin. Sommige soorten zullen het 
wel moeilijk hebben in harde winters.

01 M 1 christophii 15 zpp (groep met roze sterach
tige bloemen)

02 M 1 giganteum 15 zpp (grote groepen met purpe
ren bloemen)

03 M 1 karataviense 15 zpp (vlakke bladeren; eist 
volle zon)

BJ BIJLIA (AIZOACEAE)
Zeer compacte hoogsucculente plantjes. Niet 
kougevoelig

01 M 4 cana 20 zpp (eigele bloemen; dikke bleek
groene bladeren)

BM BOMBAX (BOMBACACEAE)
Tropische bomen die merendeels niet succu
lent zijn.

01 N 6 ellipticum 25 zpp (stamsucculent met grote 
3-delige bladeren)

02 N 3 palmeri 25 zpp
BU BURSERA(BURSERACEAE)

Bomen, waarvan enige soorten stamsuccu
lent zijn, afkomstig uit tropisch Afrika.

01 N 6 grandifolia 25 zpp
CD CALANDRINIA (PORTULACACEAE)

Geslacht dat een aantal succulente soorten 
bevat. De soorten zijn niet kougevoelig, maar 
niet winterhard.

01 L 1 ciliata 20 zpp (30-40 cm hoog; bloem purper 
of wit)
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Cl CHEIRIDOPSIS (AIZOACEAE)
Succulente, zodevormende planten. De 
bloemen zijn meestal gesteeld. De soorten 
zijn niet kougevoelig.

01 M 1 brownii 20 zpp (= robusta; van Swartwater; 
zeer dikke bladeren)

02 M 1 caroli-schmidtii 20 zpp (van Witputz, Namibië)
03 M 1 cigarettifera SB768 20 zpp (van Kosies)
04 M 1 denticulata 20 zpp (van Anenous dal; lange 

blauwe bladeren)
05 M 1 excavata 20 zpp (van Eenriet, Steinkopf; 

compact)
06 M 1 mayeri minor 20 zpp
07 M 1 pillansii 20 zpp (van Richtersveld; roze bloe

men)
08 M 1 pulverulenta 20 zpp (van Jakkalswater)
09 M 1 robusta 20 zpp (van Namus kloof, Namibië; 

gele bloemen)
10 M 1 rostrata 20 zpp (Hetkruis, Piquetberg; 

bloembladeren 2-kleurig)
11 M 1 schlechteri 20 zpp (van Steinkopf; goudkleu

rige bloemen)
12 M 1 vanzylii 20 zpp (bladeren met een bruin 

zweem)
CN CONOPHYTUM (AIZOACEAE)

Dwergsucculenten die vooral in herfst en 
winter groeien en bloeien. Watergeven tij
dens koude en lichtarme periode maakt de 
kweek moeilijker. De soorten zijn niet kouge
voelig.

01 M 2 altum 20 zpp (van Augrabies)
02 M 3 angelicae 25 zpp (van Aggeneys)
03 M 2 bicarinatum 20 zpp (van Skitterykloof)
04 M 4 bilobum 20 zpp (zeer variabel)
05 M 3 burgeri 20 zpp (van Aggeneys; zeldzaam)
06 M 2 conradii SB1363 20 zpp (van Eenriet)
07 M 2 ectypum limbatum 20 zpp (van Anenous dal)
08 M 2 ectypum tischleri 20 zpp (chroomgele bloe

men)
09 M 2 eenkokerense SB1191 20 zpp (van Konkyp; 

witte of roze bloemen)
10 M 2 elishae 20 zpp
11 M 2 ernianum 20 zpp (van Rooiberg, Namibia)
12 M 1 ficiforme 20 zpp (bolvormig)
13 M 2 flavum 20 zpp (= ornatum; van Jakkalswater)
14 M 1 gracile 20 zpp (van Riethuis)
15 M 2 gracilistylum SB784 20 zpp (van Meulsteen; 

roze of witte bloemen)
16 M 2 helenae RR1635 20 zpp (van Kosies; bloe

men purper)
17 M 2 karamoepense 20 zpp (westelijk van Agge- 

nys, grote roodachtige vorm)
18 M 2 kennedyi SB631 20 zpp (van Smorenskadu; 

zuiver groene groepen)
19 M 2 klinghardtense baradii 20 zpp (van Rooiberg, 

Namibië)
20 M 2 linerilucidum 20 zpp (oostelijk van Kleinzee)
21 M 2 lithopsoides SB1027 20 zpp (van Smorens

kadu)
22 M 2 loeschianum SB1138 20 zpp (van Lorelei, 

stralend groene planten)
23 M 2 marginatum SB632 20 zpp (van Smorens

kadu; met fraaie rode tekening)
24 M 2 obcordellum 'multicolor' 20 zpp (roodachtige 

plant)
25 M 4 peersii 20zpp (van Toorwaterpoort)
26 M 4 pellucidum 20 zpp (mengsels van verschil

lende vormen)
27 M 2 pluriforme 20 zpp (van Karrachabpoort; bloeit 

vroeg)
28 M 2 polyandrum 20 zpp (van Kourkam, Komag- 

gas; roze bloemen)
29 M 2 quaesitum 20 zpp (uiterlijk kalkachtig)
30 M 2 regale 20 zpp (van Ratelpoort)
31 M 2 rostratum 20 zpp
32 M 4 uviforme 'hillii' 20 zpp (van Vosfontein)
33 M 5 vlakmynense 20 zpp (van Vlakmyn; fraaie

planten)
CS CISTANTHE (PORTULACACEAE)

Ook wel ingedeeld bij het geslacht Calandri- 
nia Zie daar

01 L 1 grandiflora 15 zpp (struik die tot 1 m hoog 
kan worden; bloem purper)

CY CYPHOSTEMMA(VITACEAE)
De aangeboden soorten zijn stamsucculen- 
ten. Ze dragen grote bladeren die ze in de 
winter verliezen. Vroeger werden deze soor
ten bij Cissus ingedeeld. De planten zijn 
warmteminnend.

01 N 6 bainesii 10 zpp (kogel tot flesvormige plant) 
02 N 6 juttae 10 zpp (vormt een zeer dikke stam) 
03 N 6 sandersonii 10 zpp
DA DASYLIRION (AGAVACEAE)

Dikke stamrozetten met stekelige tanden uit 
Noordamerika. De planten zijn zeker niet 
kougevoelig.

01 M 1 wheeleri DJF1389 15 zpp (van Florida Mts./ 
NM; bladeren groen)

DC DICROCAULON (AIZOACEAE)
Lage dwergstruikjes. De planten lijken op 
Monilaria.

01 M 2 ramulosum SB1231 20 zpp (van Riethuis; 
witte bloemen)

DD DIOSCOREA (DIOSCOREACEAE)
Planten uit Zuid-Afrika die een dikke stam- 
knol vormen. De planten staan in de winter 
graag warm.

01 N 3 elephantipes 25 zpp (staat als olifantspoot 
bekend)

DE DELOSPERMA (AIZOACEAE)
Zodevormende compacte of luchtig vertakte 
planten. De planten zijn niet kougevoelig. In 
de zomer uitstekend buiten te kweken.

01 M 1 bosseranum H2909 20 zpp (witte bloemen)
02 M 1 bosseranum 20 zpp ('madagascariensis';

witte bloemen)
03 M 1 cooperi 20 zpp (draagt de hele zomer roze 

bloemen)
04 M 2 hirtum 20 zpp
05 M 1 lydenburgense 20 zpp (grote rozepurperen 

bloemen)
DR DROSANTHEMUM (AIZOACEAE)

Robuuste struiken tot 40 cm hoog. De blade
ren zijn driekantig of rond. De bloemen zijn 
vrij groot. De planten zijn niet kougevoelig 

01 M 4 aff. crassum SB995 20 zpp (van Strandfon- 
tein; lijkt wel bonsai)

02 M 4 barwickii 20 zpp (bruine stam, purperen 
bloemen)

03 M 4 eburneum SB883 20 zpp (van Karoopoort)
04 M 4 spec. SB634 20 zpp (van Strandfontein)
05 M 4 spec SB637 20 zpp (van Smorenskadu;

glazige bladeren)
06 M 4 subalbum 20 zpp (van Grootgraaf; verschil

lende bloemkleuren)
DT DOROTHEANTHUS (AIZOACEAE)

Geslacht met eenjarige soorten met prach
tige bloemen. De planten kunnen in de tuin 
gekweekt worden.

01 M 1 bellidiformis 20 zpp (prachtige bloemen laat 
in de winter)

02 M 1 bidouwensis 20 zpp (van Clanwilliam; een 
echte ijsbloem)

03 M 1 booysenii 20 zpp (noordwestelijk van Suther- 
land)

04 M 1 hallii 20 zpp (vormt rozetten; pastelkleurige 
bloemen)

DU DUDLEYA(CRASSULACEAE)
Noordamerikaanse rozetvormige planten, 
waarvan enkele soorten door hun prachtig 
berijpte bladeren een sieraad vormen. De 
planten mogen in de winter niet volledig
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droog worden gehouden, omdat ze dan 
teveel blad verliezen.

01 M 4 brittonii 20 zpp (grote witte bepoederde 
bladeren)

ER ERANTHIS (RANUNCULACEAE)
De aangeboden soort is geschikt als rots
plant. De soort houdt van een koele vochtige 
lente.

01 M 2 hyemalis 20 zpp (vraagt zanderige, basische 
grond)

EU EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE)
Soortenrijk geslacht met veel stamsucculente 
soorten De planten bevatten melksap 
(wolfsmelk), dat vaak giftig is. Vele soorten 
zijn goed in cultuur te kweken

01 L 2 obesa 10 zpp (prachtige regelmatig ge
vormde bol)

EY ERYNGIUM (UMBELLIFERAE)
Distelachtige soort die lijkt op een Yucca.

01 M 4 agavifolium DJF366 20 zpp (van Pergamino/
Arg.; grote witte bloemen)

FA FAUCARIA (AIZOACEAE)
Hoogsucculente planten, die later zeer korte 
stammetjes kunnen krijgen. De planten 
bloeien willig met grote, meestal gele bloe
men. De planten zijn niet kougevoelig.

01 N 4 boscheana 20 zpp (goudgele bloemen)
02 N 4 britteniae 20 zpp
03 N 4 tigrina 20 zpp (grote gele bloemen)
FC FOCKEA (ASCLEPIADACEAE)

Stamsucculenten van de Afrikaanse steppen. 
De stam is aan de voet verdikt tot een knol, 
waaruit klimmende ranken verschijnen.

01 N 6 angustifolia 10 zpp (grote knol met klim
mende ranken)

02 N 6 edulis 10 zpp (heeft een eetbare knol)
FE FENESTRARIA (AIZOACEAE)

Hoogsucculente planten met dikke bladeren 
die aan de top een venster bezitten. De 
planten houden van veel licht. Niet kouge
voelig.

01 M 1 rhopalophylla H4722 20 zpp (met kleine 
ronde vensters)

02 M 1 rhopalophylla aurantiaca CM 12 20 zpp (grote 
gele bloemen)

FO FOUQUIERIA (FOUQUIERIACEAE)
Enigszins op Christusdoorn gelijkende plan
ten, afkomstig uit Mexico

01 N 5 macdougallii 15 zpp (kleine struikjes met 
rode bloemen)

02 N 5 splendens 20 zpp (de bekendste soort, 
rijkbloeiend)

FR FRITILLARIA (LILIACEAE)
De aangeboden soort is geschikt voor de 
rotstuin en winterhard. De planten houden 
van een natte lente.

01 M 2 raddeana 20 zpp (uit Kara-Kala, Turkmenis
tan; geelbloeiend)

Gl GIBBAEUM (AIZOACEAE)
Zodevormende planten met dikke, succulente 
bladeren Vaak bezitten de planten korte 
stammetjes of groeien ze liggend. Niet kou
gevoelig.

01 M 1 cryptopodium 20 zpp (van Hoek van die
Berg)

02 M 1 dispar 20 zpp (van Vanwyksdorp; langzame 
groeier)

03 M 1 esterhuyseniae 20 zpp (purperen opstaande 
bladeren)

04 M 1 geminnum SB647 20 zpp (van Koeniekuil)
05 M 1 heathii 20 zpp (vormt op oudere leeftijd 

groepen)
06 M 1 petrense SB648 20 zpp (van Brandrivier)
07 M 1 pilosulum 20 zpp (lichtgroen)
08 M 1 schwantesii 20 zpp (van Phisantefontein;

grijsrode bladeren)
09 M 1 shandii 20 zpp
10 M 1 velutinum 20 zpp (rozewitte bloemen)
GL GLOTTIPHYLLUM (AIZOACEAE)

Laagblijvende hoogsucculente planten met 
zeer grote gele bloemen. De planten zijn niet 
kougevoelig.

01 M 1 jacobsenianum 20 zpp
02 M 1 oligocarpum 20 zpp (van Steytlerville, poe- 

derwitte bladeren)
03 M 1 parvifolium 20 zpp (van Vanwyksdorp)
GR GREENOVIA (CRASSULACEAE)

Op de Canarische eilanden verbreid geslacht 
van lage struikjes. De bladeren staan in 
rozetten. De bloei is eindstandig. Meestal 
vormen zich na de bloei nieuwe scheuten. 
Niet winterhard, maar niet kougevoelig.

01 L 4 diplocycla 20 zpp (bekervormige rozet)
HC HECHTIA (LILIACEAE)

Geslacht van tweehuizige planten, vaak 
stamloos met in dichte rozetten geplaatste 
bladeren. De bladeren zijn soms venijnig 
scherp getand

01 L 4 spec. 25 zpp
IB IBERVILLEA (CUCURBITACEAE)

Tweehuizige planten met verdikte wortelstok.
01 N 6 sonorae 15 zpp (forse wortelknol)
IP IPOMEA (CONVOLVULACEAE)

Knolvormende planten met bebladerde tak
ken en grote bloemen.

01 N 3 arborescens 10 zpp
JA JATROPHA (EUPHORBIACEAE)

Prachtige, in een tros bloeiende stamsuccu
lenten. De meeste soorten zijn warmtemin- 
nend.

01 N 6 curcas 5 zpp
02 N 6 platanifolia 10 zpp
JB JACOBSENIA (AIZOACEAE)

Compacte struikjes met steriele takjes die op 
de grond liggen en bloeiende takjes die 
rechtop groeien.

01 M 1 kolbei 20 zpp (witbloeiend)
JC JACARANDA (BIGNONIACEAE)

Geslacht van blauw of violet bloeiende strui
ken uit warme gebieden.

01 N 4 mimosifolia 25 zpp (winterharde mimosa- 
boom)

JU JUTTADINTERIA (AIZOACEAE)
Halfstruikjes of groepen vormende hoogsuc
culente planten met vrij grote bloemen, die in 
augustus bloeien. Niet kougevoelig.

01 M 1 decumbens 20 zpp (witbloeiend)
02 M 2 deserticola H4617 20 zpp (korte ronde blade

ren, witbloeiend)
03 M 2 spec. H4747 20 zpp (grijsgroene bladeren) 
04 M 2 suavissima H4613 20 zpp (prachtige bloeier)
LA LAPIDARIA (AIZOACEAE)

Monotypisch geslacht van hoogsucculente 
planten. Deze bladsucculenten zijn zodevor- 
mend. Niet kougevoelig.

01 M 1 margaretae 20 zpp (gele bloemen)
LE LEWISIA (PORTULACACEAE)

Op niet te vochtige plaatsen winterharde 
Amerikaanse rozetten met fraaie bloemen. Bij 
sommige soorten sterven de bladeren na 
een korte groeiperiode af. Kunnen ook in een 
koude kas overwinteren.

01 M 2 columbiana BLM224 20 zpp (van Munra 
Pt./OR.; witroze bloemen)

02 M 2 cotyledon 20 zpp (kleine rozetten, die in de 
lente bloeien)

03 M 2 pygmaea 20 zpp (van Maverick, Apache 
Co./AZ)

04 M 1 spec. mix 20 zpp (mix van verschillende
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kleuren en vormen)
LI LITHOPS (AIZOACEAE)

Levende steentjes. Deze stamloze bladsuc- 
culenten zijn niet kou-, maar wel vochtgevoe- 
lig. De meeste soorten bloeien in de late 
zomer of herfst. De planten zijn populair 
wegens hun fraaie kleuren en de geringe 
ruimte die ze innemen.

01 M 4 aucampiae C4 20 zpp (roestkleurig venster) 
02 M 4 aucampiae fluminalis C54 20 zpp
03 M 4 bromfieldii C41 20 zpp (met donkerrode lijnen 

en stippen)
04 M 4 bromfieldii insularis C42 20 zpp (donker, met 

rode stippen)
05 M 4 bromfieldii mennellii C44 20 zpp (grijsbruine 

bovenkant, rode lijnen)
06 M 4 comptonii 0125 20 zpp (rozegrijze planten)
07 M 4 dinteri 0206 20 zpp (bleekgroene top, rode

stippen)
08 M 4 dinteri frederici 0180 20 zpp (zeer klein met 

stippen)
09 M 4 dinteri multipunctata 0181 20 zpp (met veel 

grote rode stippen)
10 M 4 divergens 0202 20 zpp (grijsgroen venster)
11 M 4 divergens amethystina 02201 20 zpp (grijs

achtig met een zweem van roze)
12 M 4 dorothea 0124 20 zpp (rode lijnen op een 

bleke top)
13 M 4 fulviceps 0170 20 zpp (roodachtig bruine 

koppen, rode lijnen)
14 M 4 gracilidelineata waldroniae 0189 20 zpp 

(knobbelige top)
15 M 4 hallii salicola reticulata 087 20 zpp (heeft 

grote vensters)
16 M 4 helmutii C271 20 zpp
17 M 4 hookeri dabneri 0301 20 zpp (diep gekerfde 

lijnen)
18 M 4 hookeri lutea 038 20 zpp (fraai oranjerood)
19 M 4 hookeri subfenestrata 021 20 zpp (roestach

tig bruin)
20 M 4 julii 063 20 zpp (zeer variabele tekening)
21 M 4 julii fulleri rouxii 0217 20 zpp (grijs venster)
22 M 4 julii 'chrysocephala' 0205 20 zpp (lichaam 

bleek melkgrijs)
23 M 4 karasmontana aiaisensis 0224 20 zpp 

(steengrijze plant)
24 M 4 karasmontana bella 0108 20 zpp (gekerfde 

melkachtige vensters)
25 M 4 karasmontana tericheana 0329 20 zpp
26 M 4 karasmontana tischeri C182 20 zpp (groen

bronsachtige top)
27 M 4 karasmontana ‘jacobseniana’ 0227 20 zpp 

(lichaam oranjegrijs)
28 M 4 lesliei C115 20 zpp (doorschijnende groene 

vensters)
29 M 4 lesliei burchellii 0302 20 zpp (sterk vertakte 

lijnen)
30 M 4 marmorata 0360 20 zpp
31 M 4 marmorata ‘diutina’ 0260 20 zpp (bleek

witgrijs)
32 M 4 olivacea 0109 20 zpp (grote open roze 

vensters)
33 M 4 optica 0276 20 zpp (vormt vaak al jong 

groepen)
34 M 3 optica cv Rubra 0287 25 zpp (bleekrode 

plant)
35 M 3 optica cv Rubra C81A25zpp (roodpurperen 

lichaam)
36 M 4 optica 'maculate' 0291 20 zpp (lichtgrijze 

tekening)
37 M 4 pseudotruncatella 0263 20 zpp (bloeit vroeg 

in de zomer)
38 M 4 pseudotruncatella archerae 0104 20 zpp 

(grijsgroen als een steen)
39 M 4 pseudotruncatella elisabethiae C187 20 zpp 

(grote roze planten)
40 M 4 pseudotruncatella volkii 069 20 zpp (bijna 

witte plant)

41 M 4 schwantesii 080 20 zpp (roestachtig roze)
42 M 4 schwantesii rugosa 0247 20 zpp (grijsroze, 

met diepe rode lijnen)
43 M 4 schwantesii uriko.'christinae’C210 20 zpp 

(grijze top met donkere lijnen)
44 M 4 schwantesii'kuibisensis'C150 20 zpp (grijze 

plant, rode lijnen)
45 M 4 schwantesii 'triebneri' 079 20 zpp (plant 

grijsoranje)
46 M 4 schwantesii uriko. 'nutupsdriftensis' 075 20 

zpp (heeft brede rode lijnen)
47 M 4 terricolor'peersii'0131 20 zpp (blauwgrijs 

met stippen)
48 M 4 verruculosa inae’C157 20 zpp (grijsgroen, 

veel verhoogde rode stippen)
49 M 4 villetii 0194 20 zpp (donkergroen met grote 

vensters)
50 M 4 villetii kennedyi 0123 20 zpp (roodachtig 

olijfgroene plant)
LM LAMPRANTHUS (AIZOACEAE)

Kleine struiken met succulente bladeren. De 
planten zijn zeer geschikt om in de zomer 
buiten te kweken. De planten zijn zeker niet 
kougevoelig, maar niet winterhard.

01 M 1 roseus 20 zpp (de plant wordt bedekt door 
fraaie rode bloemen)

02 M 1 spectabilis 20 zpp (grote purperen bloemen)
03 M 1 stayneri 20 zpp (grijze bladeren; rijk purper

bloeiend)
LP LEIPOLDTIA (AIZOACEAE)

Van Faucaria afgescheiden geslacht Zie 
daar.

01 M 4 britteniae 20 zpp (vroeger Faucaria)
MA MALEPHORA (AIZOACEAE)

Rechtop staande of kruipende, struikachtig 
vertakte planten. De bloei vindt laat in de 
zomer of in de herfst plaats. De planten zijn 
niet kougevoelig.

01 M 1 crassa SB1218 20 zpp (van Ceres Karoo, 
geelbloeiend)

02 M 1 crocea SB1308 20 zpp (van Meulsteen; 
fraaie oranje bloemen)

03 M 1 crocea purpurea-crocea 20 zpp (dikke blade
ren; gele bloemen)

04 M 1 framesii SB660 20 zpp (van Strandfontein; 
bladeren met veel water)

ME MESTOKLEMA (AIZOACEAE)
Geslacht van kleine struikjes met knolvor
mige wortelstok. Niet kougevoelig.

01 L 7 spec. 30 zpp
Ml MICROPTERUM (AIZOACEAE)

Eenjarige planten, die men kan kweken als 
zomerplant. Ze worden uitsluitend door 
zaaien vermeerderd

01 M 1 papulosum 20 zpp (kruipt over de grond; 
kleine gele bladeren)

MO MONANTHES (CRASSULACEAE)
In Noordafrika en op de Canarische eilanden 
voorkomend geslacht van kleine struikjes. De 
bladeren zijn in een rozet geplaatst. De 
bloemen zijn onaanzienlijk Niet kougevoelig

01 L 1 lactata 20 zpp
MU MUSCARI (LILIACEAE)

Vroeg bloeiende rotsplanten De aangebo
den soort is winterhard

01 M 2 leucostomum 20 zpp (van Kara-Kala, Turk
menistan, bloeit vroeg)

NE NERIUM (APOCYNACEAE)
De bekende oleander. Niet winterhard, maar 
zeker niet kougevoelig. Niet succulent.

01 L 1 oleander 15 zpp
OD ODONTOPHORUS (AIZOACEAE)

Dwergstruikjes met vlezige wortels. Zeer 
dikke bladeren. De bloemen zijn wit of geel 
en gesteeld. Niet kougevoelig.
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01 M 1 marlothii 20 zpp (van Ezelsfontein, Spring- 
bok)

02 M 1 primulinus 20 zpp (van Aribes Poort, grote 
strogele bloemen)

OP OPHTHALMOPHYLLUM (AIZOACEAE)
Zeer kleine stamloze planten die veel op 
Lithops lijken. De bloei vindt in de herfst of 
late zomer plaats. De soorten zijn niet kou-, 
maar wel vochtgevoelig

01 M 1 australe 20 zpp (glazige donkergroene ven
sters, witte bloemen)

02 M 1 dinteri 20 zpp (roze bloemen)
03 M 1 friedrichiae 20 zpp (bruingrijs oppervlak, witte

bloemen)
04 M 1 haramoepense 20 zpp (van Naip)
05 M 1 herrei 20 zpp (van Breekpoort; groengrijze

vensters)
06 M 2 latu SB1108 20zpp (van Klipbok; rood,

groen of okerkleurig)
07 M 2 littlewoodii SB1141 20 zpp (van Animub)
08 M 2 maughanii SB802 20 zpp (van Smorenskadu;

vooral de rode vorm)
09 M 2 maughanii armeniacum 20 zpp (van Augrha-

bies)
10 M 1 praesectum 20 zpp (zeer grote roze bloe

men; plant groen)
11 M 1 triebneri 20 zpp (purpergrijze epidermis, grote 

witte bloemen)
12 M 1 verrucosum 20 zpp
PE PELARGONIUM (GERANIACEAE)

Geslacht met een aantal succulente soorten.
De planten zijn stamsucculent en hebben 
vaak de neiging in de winter te groeien

01 L 2 quinquelobatum 15 zpp
PH PHEMERANTHUS (PORTULACA-

CEAE)
'Talinum'. Struikjes met knollige wortels. De 
bloemen verschijnen aan lange stengels en 
zijn vaak zelffertiel. De bloemen zijn vaak 1 
dag geopend. Niet kougevoelig en soms 
winterhard

01 M 1 confertiflorus DJF800 20 zpp (van Santa 
Rosa/NM; houdt niet van leem)

02 M 1 longipes DJF1430 20 zpp (maakt een 'mini- 
caudex')

03 M 1 parviflorus DJF1308 20 zpp (dieproze bloe
men)

04 M 1 punae DJF267 20 zpp (van La Poma/Salta; 
draagt honderden gele bloemen)

05 M 1 sediforme okanoganense’ 20 zpp (witroze 
bloemen)

06 M 1 spec.aff.calycinus ‘ozarkense’ 20 zpp (van 
Bratlesville/OK.; magentakleurige bloemen)

07 M 1 teretifolius 20 zpp (purperen sterren uit een 
kleine caudex)

08 M 1 validulus DJF1496 20zpp (van Nelson, 
Emery Co./UT P

PI PIARANTHUS (ASCLEPIADACEAE)
Kleine succulente planten zonder bladeren. 
De bloemen zijn meestal vrij klein, 5 slippig, 
maar fraai getekend. De planten zijn vochtge
voelig

01 N 4 punctatus 20 zpp
PL PLEIOSPILOS (AIZOACEAE)

Planten van dit geslacht worden wel levend 
graniet genoemd. Het zijn herfstbloeiers met 
grote gele bloemen. Niet kougevoelig, maar 
wel gevoelig voor teveel vocht.

01 N 4 bolusii 20 zpp (de bekendste soort met grote 
gele bloemen)

02 M 1 compactus canus 20 zpp (dikke zachte 
bladeren)

03 M 1 compactus sororius 20 zpp (van Rooinek dal)
04 N 4 nelii 20 zpp
PO PORTULACA(PORTULACACEAE)

Geslacht van deels 1 -jarige, deels overblij-

vende plantjes, waarvan een aantal soorten 
succulent is. De planten blijven klein en vele 
soorten bloeien prachtig.

01 M 1 mundula 20 zpp (van Tulsa/OK.; kleine pur
peren bloemen)

02 M 1 suffrescens DJF1371 20 zpp (van Grant 
Co./NM.)

03 L 1 cyanosperma 20 zpp (penwortel; donkerroze 
bloemen)

04 L 1 jacobseniana 20 zpp (tot 20 cm hoog; gele 
bloemen)

05 L 1 teretifolia SSS32120 zpp
PU PUYA (BROMELIACEAE)

Meestal stamvormende planten, die een 
bladrozet dragen De bloei is eindstandig.

01 L 4 mirabilis 25 zpp
RH RHINEPHYLLUM (AIZOACEAE)

Overblijvende succulente planten met een 
korte stam Kleine struikjes Niet kougevoelig 

01 M 1 broomii 20 zpp (kleine gele bloemen) 
02 M 1 frithii 20 zpp (van Laingsburg)
03 M 1 muirii 20 zpp (van Hoek van die Berg, K.Ka- 

roo)
RO RHOMBOPHYLLUM (AIZOACEAE)

Kleine struiken of zodevormende hoogsuccu- 
lente planten. Niet kougevoelig.

01 M 1 dolabriforme 20 zpp (van Albany Div.)
02 M 1 nelii 20 zpp (van Kruidfontein; gele bloemen)
03 M 1 rhomboideum 20 zpp (van Motherwell)
SE SEDUM (CRASSULACEAE)

Groot geslacht van bladsucculenten ver
spreidt over vrijwel de hele wereld. De 
meeste soorten zijn niet kougevoelig en 
sommige zijn winterhard

01 M 1 album 20 zpp (vormt zode met kleine 
roodachtige bladeren)

02 M 1 cepaea 20 zpp (vormt een lage open rozet)
03 M 1 floriferum 20 zpp (gele bloemen)
04 M 1 selskianum 20 zpp (dikke penwortel; dichtbe- 

haarde stengel)
05 M 1 stoloniferum 20 zpp (vormt zoden; roze 

bloemen)
06 L 4 album RM177 20 zpp (vormt zoden)
07 L 4 caespitosum RM167 20 zpp
08 L 4 reflexum RM163 20 zpp (zodevormend; 

goudgeel bloeiend)
SI SINNINGIA(GESNERIACEAE)

Vermoedelijk is dit Rechtsteineria leucotricha.
01 M 1 rechsteineria 20 zpp (witte donzige bladeren; 

caudex)
SM SEMPERVIVUM (CRASSULACEAE)

Gebergteplanten uit Europa De planten zijn 
in het algemeen winterhard De bladeren zijn 
in rozetten geplaatst en de bloei is eindstan
dig

01 L 4 spec. RM166 20 zpp (van Champagny en 
Vanoise, Frankrijk)

02 L 4 spec RM169 20 zpp (van Champagny en 
Vanoise, Franknjk)

SO STOMATIUM (AIZOACEAE)
Zodevormende planten, soms vertakte plant
jes met een kale zeer kort stammetje De 
bloemen zijn ‘s nachts open en zijn welrie
kend Niet kougevoelig

01 M 1 niveum 20 zpp (van Stofkloof; dieproze 
bloemen)

TA TALINUM (PORTULACACEAE)
Struikjes met knollige wortels. De bloemen 
verschijnen aan lange stengels en vaker 
zelffertiel De meeste bloemen openen 
slechts een dag. Niet kougevoelig.

01 L 4 appelachianum 20 zpp (kleine purperen 
bloemen)

02 L 2 aurantiacum 15 zpp (vormt knol; bloemen 
oranje)
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03 L 2 brevicaule DJF138415 zpp (blauw blad; 
magenta bloemen)

04 L 1 calycinum 20 zpp (grote purperen bloemen)
05 L 4 confertiflorum DJF1428 20zpp (van Socorro/ 

NM.; grote planten)
06 L 4 longipes DJF1344 20 zpp (van Siërra Blanca/ 

TX.; roze bloemen)
07 L 1 parviflorum DJF1308 20 zpp (diep roze 

bloemen)
08 L 4 parvulum 20 zpp
09 L 1 punae DJF267 20 zpp (van La Poma/Salta; 

gele bloemen)
10 L 1 sediforme 20 zpp (ex okanoganense)
11 L 1 teretifolium 20 zpp (grote purperen bloemen)
TQ TANQUANA (AIZOACEAE)

Van Pleiospilos afgescheiden geslacht. Zie 
daar

01 M 1 archeri 20 zpp (van Matjesfontein)
02 M 1 hilmarii 20 zpp (smalle, bruine bladeren)
03 M 1 prismatica 20 zpp (van Ceres Karoo; gepoe

derde epidermis)

TU TULIPA (LILIACEAE)
Geschikte botanische soort voor de rotstuin.
In strenge winters is bescherming tegen 
bevriezen wenselijk.

01 M 2 hoogiana 20 zpp (van Kara-Kara, Turkmenis
tan; rode bloem)

UM UMBILICUS (CRASSULACEAE)
Uit landen om de Middellandse Zee afkom
stige plantjes met knollige wortels Bloem 
witgroen. In de zomer buiten zetten, in de 
winter koel, vorstvrij plaatsen.

01 L 1 rupestris 20 zpp
VA VANHEERDEA (AIZOACEAE)

Hoogsucculente planten die lijken op Gib- 
baeum en zoden vormen. Groei in het voor
jaar.

01 M 1 angusta 20 zpp
02 M 1 primosii 20 zpp (van Gamoep, Bushmanland)
03 M 1 roodiae 20 zpp (rechtop groeiend; oranjegele

bloemen)

GEMENGDE ZADEN

MIX AST Astrophytum gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/20; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden. Enkele porties van 1000 zaden 
voor Fl. 10,- (Bfrs. 185)

MIX CAC Cactuszaden gemengd Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/150 en Fl. 10,- (Bfrs. 185)/1500 zaden. Prijzen van grotere porties 
op aanvraag Geen kleinere porties verkrijgbaar

MIX COP Copiapoa gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/20 en Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden.
MIX ECF Echinofossulocactus gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25 en 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden
MIX EPT Epithelantha gemengd. Beperkt verkrijgbaar in porties van 10 zaden voor Fl. 0,60 (Bfrs. 11).
MIX FRA Frailea gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11)/ 20 zaden
MIX GYM Gymnocalycium gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 en Fl. 10,- (Bfrs. 185)/1250 zaden.
MIX LOB Lobivia, Pseudolobivia en Echinopsis gemengd Fl. 0,60 (Bfrs 11)/20; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden. Zeer

beperkt verkrijgbaar in porties van 1000 zaden voor Fl. 10,- (Bfrs. 185).
MIX LOP Lophophora gemengd. Beperkt verkrijgbaar in porties van 10 zaden voor Fl. 0,60 (Bfrs. 11).
MIX MAL Mamillaria gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/30; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/150 en Fl. 10,- (Bfrs. 185)/1500 zaden. Vraag

naar de prijs bij nog grotere hoeveelheden. Zeer groot aantal soorten afkomstig van liefhebbers.
MIX MEL Melocactus gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 en Fl. 10,- (Bfrs. 185)/1250 zaden.
MIX NEP Chileense bolcactussen gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/20z; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden.
MIX NOT Notocactus gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 en Fl. 10,- (Bfrs. 195)/1250 zaden. Bevat

zeer vele soorten van liefhebbers.
MIX REB Rebutia, Aylostera en Mediolobivia gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 én zeer beperkt Fl. 

10,- (Bfrs. 185)/1000 zaden.
MIX THE Thelocactus gemengd Fl. 0,60 (Bfrs 11)/20 zaden Zeer beperkt ook 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden.
MIXTUR Turbinicarpus gemengd. Beperkt verkrijgbaar in porties van 20 zaden voor Fl. 0,60 (Bfrs. 11).
MIX WEI Weingartia gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11 )/25; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden. Zeer beperkt ook verkrijgbaar in 

porties van 1000 zaden voor Fl. 10,- (Bfrs. 185).
MIX LI Lithops gemengd Fl. 0,60 (Bfrs. 11)/20; Fl. 2,50 (Bfrs. 46)/100 en Fl. 10,- (Bfrs. 185)/1000 zaden.
MIXPE Pelargonium gemengd Fl. 1,- (Bfrs. 19)/10zaden. Enkele succulente Pelargoniums afkomstig van een lief

hebber.
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WEEKEND ENGELAND 1996 MET U.K. BUS.

Programma (kleine wijzigingen zijn mogelijk.) :

25 april. Vertrek Donderdag 22.00 uur, Hoek van Holland, Ferry.
26 april. Vrijdag: bezoek Kew Garden ± 10.00 uur; eventueel Londen. ± 

17.00 uur Hotel.
27 april. Zaterdag: Brookside Nursery, Allan Butler; Ashington, Hole Street 

Nurseries, Ferry Hewitt.
Tijd over: Tobees nursery, Bob Potter. ± 19.00 uur Hotel 

28 april. Zondag: Woodside nursery, Carlos Zeferino; Privé Collectie 
Graham Carles; Eau Brink cacti, Derek Bowdery.
Tijd over: Southfield nursery, Brian Goodi. ± 21.30 uur Harwich, 
Ferry.

29 april. Maandag: Aankomst Hoek van Holland 7.00 uur.

Kosten ± ƒ 400,- op basis van logies/ontbijt.
Geen slaaphut op de boot (ƒ 50,- per bed).

Er zijn nog enkele plaatsen vrij !
Vol is vol. 50 is het maximale aantal !

Inlichtingen :
Afd ‘s Gravenhage

Cok Grootscholten
Tel. 0174-627795 (na 18.00 uur).

Afd. Rotterdam
Rob. v.d. Elst

Tel. 010-4513176
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INDEX PLANTNAMEN
Cursief gedrukte bladnummers verwijzen naar de afbeeldingen
Vetgedrukte namen stellen nieuwe soorten en combinaties voor

Adenia
cardiophylla 226
hindala 226

Adromischus sphenophyllus 269
Aloë arenicola 268

asperifolia 268
barbadensis 225
broomii 269
dichotoma 267
dinteri 268
framesii 268
karasbergensis 268
longistyla 269
marlothii 269
pillansii 267
vera 225

Anacampseros papyracea 267
Aptenia

cordifolia 4, 6, 6
lancifolia 7

Agave americana 151, 151, 152
Aloinopsis

malherbei 155
rubrolineata 155
setifera 154, 156
schooneesii 155

Arctotis
decurrens 266
fastuosa 266

Arrojadoa
subgenus Albertbuiningia 81.
subgenus Arrojadoa 81
albiflora 81
aureispina 81
aureispina var. anguinea 81
aureispina var. guanambensis 81
dinae 81
dinae ssp. nana 82
dinae var. nana 82
eriocaulis ssp. albicoronata 82
eriocaulis var. albicoronata 82
penicillata 82
rhodantha ssp. aureispina 81
rhodantha ssp. aureispina 

var. anguinea 81
rhodantha ssp. aureispina var. 

guanambensis 81
Arthrocereus

subgenus Chapadocereus 82
melanurus ssp. estevesii 82
melanurus ssp. mello-barretoi 82
mello-barretoi 82

Arthrocereus
spinosissimus 82

Asclepias curassavica 216
Aztekium ritteri 100, 100
Brabejum stellatifolium 263
Brasilicereus

breviflorus 83
phaeacanthus ssp. breviflorus 83

Brasilopuntia subacarpa 132
Cadaba aphylla 269
Caralluma

buchardii 170
europaea 169
spec. 170, 171
stalagmifera 221

Carpoprotus edulis 269
Carnegia gigantea 187, 145, 188
Cephalocereus

kanukuensis 134
polylophus 25

Cephalophyllum spongiosum 266
Cereus

anguinus 84
apoloensis 83
ballivianii 83
bonplandii 131
calcirupicola 83
calcimpicola ssp. cipoensis 83
callianthus 83
campinensis ssp. piedadensis 83
euchloris ssp. alticostatus 83
euchloris ssp. leucanthus 84
euchloris ssp. rhodoleucanthus 84
hexagonus 259
hildmannianus sst. xanthocarpus 84
jamacaru ssp. goiasensis 84
kroehnleinii 84
lamprospermus ssp. colosseus 84
polylophus 25
rhodoleucanthus 84
ritteri 84
ritteri ssp. parapetiensis 84
spegazzinii ssp. ebcnacanthus 84
xanthocarpus 84

Cheiridopsis candidissima 267
Chiastophyllum oppositifolium 245
Cissus

discolor 226
pallida 226
quadrangularis 226
setosa 226

Citrullus lanatus 268

I



II

Cleistocactus
baumannii ssp. anguinus 84
baumannii ssp. chacoanus 84
baumannii ssp. croceiflorus 84
baumannii ssp. croceiflorus var.

paraguariensis 84
chacoanus 84
croceiflorus 84
paraguariensis 84
straussii 105, 105

Cochemia halei 187
Coleocephalocereus

fluminensis ssp. braamhaarii 84
fluminensis var. braamhaarii 84
fluminensis ssp. paulensis 84
paulensis 84

Commiphora
saxicola 267
wildii 268

Copiapoa
columna-alba 66 66
grandiflora 69 69
laui 69
longistaminea 67 67 68
melanohystrix 71 71

Corallocarpus epigaeus 223
Cotyledon orbiculata 269
Crassula

fascicularis 269
montana 269
mucosa var. mucosa 269
ovata 269
pyramidalis 269

Cycas rumphii 216
Cylindropuntia bigelovii 61
Cumulopuntia

pentlandii var. dactilifera 21
subterranea 167, 167

Demnoza
erythrocephala 60
rhodacantha 60 60

Dimorphoteca sinuata 266
Dioscorea elephantipes 269
Diploclisia glaucecens 225
Dischidia

bengalensis 215
imbricata 219
major 217
nummularia 219, 225

Dolichothele longimamma 54
Drosanthemum hispidum 266
Eberlanzia ferox 269
Echinocactus

parviflorus var. havasupaiensis 38
sanjuanensis 36

Echinocereus
cinerascens var. ehrenbergii 104,704
cucumis 45

Echinocereus
ehrenbergii 76, 104
penthalophus var. ehrenbergii 104
polyacanthus 45
rigidissimus var. rubispinus 45
scheerii var. obscuriensis 45
spinigemmatus 121, 121

Echinopsis
bridgesii ssp. yungasensis 130
chacoana 130
leucantha 34
mamillosa ssp. silvatica 130
rhodotricha ssp. chacoana 130
silvatica 130
yungasensis 130

Epidendrum nemorale 46
Eriocereus

jusbertii 252
spinosissimus 83
tarijensis 131

Eriosyce taltalensis sst. pilispina 73
Eulychnia saint-pieana 70 71
Euphorbia

caducifolia 223, 224
dregeana 268
epiphylloides 224
furcata 160
fusiformis 224
khandalensis 224
lactea 259
loricata 266
marsabitensis 161
mauritanica 263, 266
mayurnathani 224
obesa 162, 162, 163
oxystegia 266
panchganiensis 224
petrolica 161
phylloclada 268
royleana 224
santapauii 224
schoenlandii 266
susanhomesiae 224
turkamensis 161
uhligiana 160, 160
uhligiana var. furcata 160
vajraveluii 222, 224
virosa 268
vittata 161

Facheiroa squamosa ssp. polygona 130
Frailea

albiareolata 130
albifiisca 130
asperispina 131
asterioides 130
aureinitens 131
aureispina 131
castanea ssp. harmoniana 130



Frailea
cataphracta ssp. duchii 130
cataphracta var. duchii 130
cataphracta ssp. melitae 130 
cataphracta ssp. tuyensisl30 
cataphracta var. tuyensis 130 
concepcionensis 131
fulviseta 131
gracillima ssp. albifusca 130
gracillima ssp. horstii 130
horstii 130
melitae 130
pumila ssp. albiareolata 130
pumila ssp. maior 130
pumila var. maior 131
pygmaea ssp. altigibbera 131
pygmaea var. altigibbera 131
pygmaea ssp. asperispina 131
pygmaea ssp. aureinitens 131
pygmaea ssp. aureispina 131
pygmaea ssp. fulviseta 131
pygmaea ssp. lilalunula 131
pygmaea var. lilalunula 131
schilinzkyana ssp. concepcionensis 131

Frerea indica 221
Galenia

africana 267
africana var. africana 269
fruticosa 269
papulosa 268
sarcophylla 269

Glottiphyllum linguiforme 5
Gorteria diffusa 266
Gymnocalycium

anisitsii ssp. multiproliferum 131
damsii var. multiproliferum 131
marsoneri ssp. matoense 131
matoense 131

Hamatocactus setispinus 8
Harrisia

eriophore 259
pomanensis ssp. bonplandii 131
pomanensis ssp. tarijensis 131

Hermannia grandiflora 268
Hoodia currori 268
Hoya australis 217

diversifolia 225
imbricata 215
maxima 215
obovata 218
parasitica 217
sussuela 216

Hydnophytum formicarum 238 
Hylotelephium

anacampseros 232
cauticola 232
populifolium 232
sieboldii 232

Hylotelephium
spectabile 232, 246
telephiodes 232
telephium 232

Jathropha
glandulifera 224
heynei 225
mareshwarii 225
villosa 225
villosa var. ramnadensis 225

Jovibarba sobolifera 198
Kalanchoë fedschenkoi 200
Kedostris rostrata 223
Laelia majalis 46
Lampranthus

aureus 269
suavissimus 266

Lecanopteris
balgooyi 219
celebica 219

Leipoldtia constricta 266
Lemnoglossum nebulosum 46
Leocereus

bahiensis ssp. barreirensis 132
bahiensis var. barreirensis 132
bahiensis ssp. exiguospinus 132
bahiensis var. exiguospinus 132
bahiensis ssp. robustispinus 132
bahiensis var. robustispinus 132
bahiensis ssp. urandianus 132
urandianus 132

Leptocereus maxonii 259
Lithops

aucampiae 110
lesliei 110, 110
lesliei ssp. burchellii 256, 257
lesliei var. hornii 110, 255, 256
lesliei var. lesliei 255
lesliei var. luteoviridis 258
lesliei var. mariae 255, 258
lesliei var. minor 255, 258
lesliei var. venteri 110, 111, 257
viridis 257

Lobivia
lateritia 166, 166
pentlandii 19

Lycium tetrandrum 268
Machaerocereus eruca 184, 185, 186
Mammillaria

duwei 113, 113
longimamma 54, 54, 55
zeilmanniana 157, 157
zeilmanniana var. albiflora (alba) 15 7, 158 

Matucana
huagalensis 3
intertexta 3, 46
madisoniorum 1, 3

III



IV

Melocactus
guitartii 260, 260
holguinensis 259, 261
jakusii 260

Menodora juncea 268
Merremia peltata 218
Mesembryanthemum

crystallinum 5
nodiflorum 5, 5

Meterostachys sikokianus 232
Micranthocereus

densiflorus 132
flaviflorus ssp. densiflorus 132
flaviflorus ssp. densiflorus

var. uilianus 132
uilianus 132

Mimosa
infessia 215
pudica 215

Momordi ca
dioica 223
tuberosa 223

Monvillea
alticostata 83
apoloensis 83
ballivianii 83
calcirupicola 83
calliantha 83
chacoana 84
ebenacantha 84
kroehnleinii 84
leucantha 84
parapetiensis 84
piedadensis 83

Myrmecodia
lambii 237
sterrophylla 237
tuberosa 236

Myrmephytum celebicum(bense) 217, 236, 238
Nepenthes truncata 218
Neobuxbaumia polylopha 25 25
Notocactus

apricus 253
buiningii 249, 253
concinnus 249
crassigibbus 252
herteri 249, 250
leninghaussii 253
magnificus 252
mueller-melchersii 249
ottonis 249
ottonis var. janousekianus 251
ottonis var, vencluianus 251
rutilans 251, 254
scopa 249
tabularis 249
uebelmannianus 252
warasii 253

Navajoa peeblesiana var. fickeisenii 85
Opuntia

bigelovii 61, 62
brasiliensis ssp. bahiensis 132
brasiliensis ssp. subacarpa 132
catingicola 133
cognata 132
conjugensis 133
dillenii 262
limitata 133
monacantha ssp. brunneogemmia 133
palmadora ssp. catingicola 133
pyrrhantha 133
sulphurea ssp. brachyacantha 133
sulphurea ssp. spinibarbis 133
viridirubra 133
viridirubra ssp. rubrogemmia 133
vitenilliflora 133
vitenilliflora ssp. interjecta 133

Oreocereus
celsianus 19, 108, 108
neocelsianus 108
trollii 19, 19

Orostachys
aggregata 246
boehmeri 232
chanettii 232
furusei 246
iwarenge 229
macrophyllus 198
malacophyllus (la) 199,232, 246
roseus 198
spinosa (us) 199, 232, 246
thyrsiflorus 198

Pachypodium namaquanum 241, 267
Parodia

maassii 19
rosea-alba 165, 166

Pediocactus
bradyi 42
knowltonii 176, 176, 177, 178
peeblesianus var. fickeiseniae 85
spinosior 41

Phedimus
aizoon 233, 246
hybridus 233
kamtschaticus 229, 233, 247
middendorfianus 233
selskianus 233
spurius 229, 246
stellatus 233
stoloniferus 233

Pilosocereus
arenicola 134
aurisetus ssp. densilanatus 134
aurisetus ssp. supthutianus 134
aurisetus ssp. werdermannianus 134
carolinensis 134



Pilosocereus
carolinensis var. robustispinus 134
catingicola ssp. arenicola 134
catingicola ssp. hapalacanthus 134
catingicola ssp. robustus 134
flavipulvinatus ssp. carolinensis 134
flavipulvinatus ssp. robustispinus 134
gaturianensis 134
hapalacanthus 134
polygonus 259
oligolepis ssp. kanukuensis 134
piauhyensis ssp. gaturianensis 134
piauhyensis ssp. mucosiflorus 134
robustus 134
supthutianus 134
werdermannianus 134
werdermannianus var. densilanantus 134

Piptanthocereus
cabralensis 83
cipoensis 83
colosseus 84
goiasensis 84

Platyopuntia
brachyacantha 133
cognata 133
conjugensis 133
inteijecta 133
limitata 133
brunneogemmia 133
pyrrantha 133
rubrogemmia 133
spinibarbis 133
viridirubra 133
vitenilliflora 133

Pleiospilos compactus 269
Podocarpus falcatus 265
Protea nitida 265
Pseudopilocereus mucosiflorus 134
Pseudosedum multicaule 233
Pterocactus megliolii 273
Pyrrhocactus

melanacanthus 273
occultus 70
pachacoensis 273
pilispinus 73, 73
sanjuancnsis 35
strausianus var. sanjuanensis 34, 35, 86
taltalensis 70
vertongenii 271, 272
villicumensis 273

Rhodiola
algida var. altaica 199
bupleuroides 233
integrifolia 233
irmelika 198
kirilowii 199
komarowii 199
litvinovii 200

Rhodioloa
recticaulis 199
rhodantha 233
rosea 199, 231, 233
rosea ssp. artica 197
sachalinensis 199
semeowii 200, 232, 233

Ritterocereus hystrix 259
Rosularia

adenotricha 234
aizoon 206
alpestris 207 234
chrysantha 197, 205, 206
hirsuta 209
indica 223
libanotica 207
pestalozzae 207
persica 207
pilosa 246
radiciflora 207
rechingeri 206
sedoides 206, 208
sempervivoides 246
sempervivum ssp. glaucophylla 206
serpentinica 206

Ruschia frutescens 266
Sanseveria

cylindrica 221
desertii 269
ebracteata 221
roxburghiana 221
trifasciata 221
zeylanica 221

Sarcocaulon marlothii 268
Sarcostemma

brevistigma 222
brunonianum 222

Sclerocactus
blainei 43
havasupaiensis 38
havasupaiensis var. roseus 38
parviflorus ssp. havasupaiensis 38, 38
parviflorus ssp. parviflorus 38
polyancistrus 38
polyacanthus 39
pubispinus var. sileri 40
schleseri 43
sileri 40
spinosior 41
spinosior ssp. blainei 43, 43, 44
spinosior var. schleseri 43
spinosior var. sileri 41
whipplei ssp. whipplei 41, 42
whipplei ssp. busekii 40, 41,136

Sedum
acre 196, 246
acutifolium 197
aizoon 198, 246

V



VI

Sedum
album 198, 246
borrisovae 197
caucasicum 197
cauticolum 246
cyaneum 198
ellacombianum 246
ewersii 246
floriferum 246
formanosum 234
hirsutum 206
involucratum 197
japonicum 234
kamschaticum 199, 200, 247
kirilowii 247
lineare 234
maximum 198
maximowiczii 198
morrisonensis 234, 234
oryzifolium 233, 234
pilosum
przewalskii 200
reflexum 197
rupestre 197
sarmentosum 234
sempervivoides 197
spectabile 246
spectabile cv Brillant 245
spectabile x telephium

cv Herbstfreude 247
spurium 197, 246
stevenianum 197
tatarinowii 200
telephium 198, 201
telephium ssp. fabaria 201
telephium ssp. maximum 201, 203, 247
telephium ssp. purpuracens 202
telephium var. purpurea 197
telephium ssp. telephium 202, 202
tenellum 197
verticillatum 199
winkleri 209

Sempervivella sedoides 206, 234
Sempervivum

altum 248
ballsii 248
borrisovae 197, 248
caucasicum 197, 248
davisii 248
globiferum 200, 248
ingwersenii 248
ossetiense 197
pumilum 197, 248
ruthenicum 196, 197
sosnowsyi 248
transcaucasicum 197, 247

Scilla indica 225

Siccobaccatus 
dolichospermaticus 132 
estevesii 132

Sinocrassula
indica 223, 233
yunnannensis 223 

Stenocereus
eruca 184, 184, 186 
gummosus 185, 185 

Stephania
andamanica 225 
rotunda 225 

Synadenium grantii 225 
Tacinga

atropurpurea 134
funalis ssp. atropurpurea 134 

Talinum
arnottii 30 
aurantiacum 32 
brachipodium 32 
brevicaule 32 
brevifolium 31 
caffrum 28 28 
calycinum 31 
carinatum 30 
confertiflorum 31 
crispatulum 30 
diflusum 30 
esculentum 30 
guadalupense 31 31 
humile 31 
multiflorum 32 
palmeri 32 
paniculatum 28 
parvulum 31 
polygaloides 30 
portulacifolium 30 
pulchellum 31 
punae 31 
sediforme 30 
spathulum 30 
species 29 
whitei 32

Tetragona reduplicata 268 
Thelocactus

bicolor 8, 9, 126 
bueckii 174 
conothelos 10, 173 
hastifer 74, 125, 125 
hexaedrophorus 9, 274 
hexaedrophorus var. fossulatus 276 
hexaedrophorus var. lloydii 275 
krainzianus 78, 174 
lausseri 8 
leucacanthus 10 49 74 80, 125, 274 
leucacanthus var. schmollii 77, 77 
leucacanthus var. schmollii



Thelocactus
leucanthus var. schmollii 

forma krainzianus 79, 79
leucacanthus var. sanchezmejoradai 78
matudae 174
porrectus 75
rinconensis 10, 174
subporrectus 75
tulensis 11, 172, 172, 173, 175, 274

Thelocephala esmeraldana 70
Tephrocactus aoracanthus 34, 273
Titanopsis

calcarea 156
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