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WIJ
Laten we de nieuwe jaargang eens beginnen met een 
woordje, dat we binnen onze vereniging niet zo erg veel 
gebruiken en dat is het woordje ‘wij’. Veel liever spreken 
we over “zij van ...” en “het....”
Nu heeft dit laatste zo wel zijn voordelen, het ontheft ons 
van de nodige verantwoordelijkheid en het schept de moge
lijkheid zich minder van anderen aan te trekken en rustig de 
eigen weg te gaan. U kent de voorbeelden en voorzover U 
ze niet kent, volgen hier enkele:
Succulenta, zij geven dit jaar geen kalender uit, dus moet het 
wel de Duitse kalender worden;
Het bestuur, zij zijn onderbemand, is er iemand (anders) die 
wil helpen?
De vereniging moet wèl goed functioneren, maar het is te 
dol, dat zij leden aan hun verplichtingen houden wil.
De afdelingen, zij organiseren beurzen op dagen die anderen 
voor zichzelf gedacht hadden.
Het moet zo maar duidelijk zijn, wat ik bedoel.
Voor onze vereniging hebben de leden doelstellingen ge
definieerd, maar die zijn alleen te verwezenlijken als wij er 
met z’n allen ons best voor doen. Alleen vanuit het begrip 
‘wij’ bestaat er recht van spreken.
De redactie zal in de komende jaargang er weer alles aan 
doen om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van 
de verenigingsdoelstellingen. Daarbij probeert zij dit alles zo 
te presenteren, dat het U een maximum aan leesgenot geeft. 
U moet hierbij bedenken, dat ook geschreven wordt voor 
zéér beginnende en ook tè ervaren liefhebbers, zodat niet 
alles Uw smaak behoeft te zijn. Mist U desondanks nog iets, 
bedenk dan dat de redactie óók afhankelijk is van wat 
schrijvers schrijven. U kunt dan Uw steentje bijdragen door 
ook zelf de pen ter hand te nemen.
Dit jaar wordt hopelijk ook een mijlpaal in de ontwikkeling 
van één tijdschrift voor het Nederlandstalig gebied.
Het is onze wens, dat bij Nederlanders en Vlamingen hiertoe 
het nodige ‘wij' gevoel ontstaat.

Joop van Alten.
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VETPLANTEN OP LA PALMA
Peter van der Puyl

De zeven eilanden van de archipel, 

die gezamenlijk de Canarische 

Eilanden vormen, verschillen 

onderling in klimaat en regenval.

De auteur bespreekt de flora van het 

meest westelijke eiland van de groep 

waaronder de mooie Aeonium nobile 

met heel succulente bladeren.

La Palma is het derde in grootte van de 
Canarische Eilanden, zo’n 30 km breed en 
50 km lang. Het eiland krijgt de meeste 
regen van de Canarische Eilandengroep en 
is vulkanisch. Het hoogste punt is 2426 
meter boven de zeespiegel, het hele eiland 
is eigenlijk één steile helling met een 
enorme krater in het midden welke 
beschermd natuurgebied is, namelijk La 
Gran Caldera de Tabouriente.
De smalle kuststroken aan de Atlantische 
Oceaan verschillen nogal wat vochtigheid 
betreft, hetgeen wordt veroorzaakt door de 
passaatwinden die vochtige lucht aan
voeren van zee. De hierin zittende vochtig
heid slaat neer tegen de hoge noordooste
lijke berghellingen waardoor de flora van 
deze hellingen anders is dan van de west- 
hellingen. Het noordoosten van La Palma 
is erg vochtig en begroeid met laurierbos- 
sen en enorme reuzevarens en tot mijn 
verrassing aeoniums en aichrysons ondanks 
(of dankzij?) de grote luchtvochtigheid en 
veel bomengroei waardoor veel minder 
licht op de daar onder groeiende planten 
valt. Het zuiden is jong vulkanisch (laatste

De Caldera de Tabouriente, 
een beschermd natuurgebied 
met op de voorgrond Senecio 
kleinia met zaden en Euphor
bia regis-jubea.
Foto's van de schrijver
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Vooraan Aeonium nobile in de Caldera en achteraan Aeonium 
palmense.

vulkaanuitbarsting in 1971) en erg droog, 
het terrein is woest maar ook hier ont
breken de aeoniums niet. Heel opvallend is 
daar de drakenboom (Dracaena draco), die 
overal over het eiland voorkomt, verder de 
Canarische palm (Phoenix canariensis) en 
de Canarische den (Pinus canariensis), die 
goed bestand is tegen de daar regelmatig 
voorkomende bosbranden. En verder 
enorme aantallen bananenbomen en 
opuntia’s met rode vruchten die overal 
verwilderd groeien.
Het eiland bevat 70 endemische planten
soorten (dus alleen daar voorkomend) 
naast talloze ingevoerde soorten die wij als 
kamerplanten kennen zoals Agave attenu
ata, Euphorbia pulcherrima (kerstster), 
yucca en nog vele anderen. Terecht wordt 
La Palma “la isla verde” (het groene 
eiland) genoemd. De temperatuur komt

meestal niet boven de 25 "C, al kan het in 
de dalen en kloven oplopen tot 40 'C in de 
zomer en boven de wolkengrens (1000 - 
1500 m) bij de sterrenwacht in de winter 
onder nul zakken.
Samen met mijn vrouw bezocht ik het 
eiland in de laatste weken van oktober 
1994 en het was er heerlijk rondreizen in 
zomerkleren bij zo’n 25°C met een lekker 
warm zonnetje terwijl het op Texel zo’n 
8°C was en het regende dat het goot. 
Met een gehuurde auto gingen we op een 
dag naar Caldera waar we door de droge 
bedding van een rivier liepen in de Bar- 
ranco de los Angustias. De wanden liepen 
honderden meters steil boven ons omhoog, 
in hoofdzaak bestaande uit lavabrokken en 
los fijn lavapuin met lavabommen op de 
rivierbodem. Al spoedig zagen we de 
eerste aeoniums, meestal losjes in allerlei 
spleten boven en naast ons. Dit waren 
meestal honderden rozetten van A. pal
mense, een sterk op A. canariensis 
gelijkende soort zonder stam en behaard, 
donkergroen en in grootte variërend van 10 
tot 40 cm in doorsnee en 10-15 cm hoogte. 
De volgende vetplant die we daar zagen 
was kleiner en blauw, Greenovia diplocy- 
cla, deze waren niet zo algemeen als A. 
palmense en de grootte varieerde van 10 
tot 20 cm.
Nergens vonden we aeoniums of greeno- 
via’s in bloei in de natuur, wel uitge
bloeide en verdroogde bloemstengels, ook 
zagen we aeoniums op daken van huizen 
en schuren, net zoals huislookplanten bij 
ons. Midden in de kloof vonden we een 
endemische (d.w.z. alleen hier op La 
Palma voorkomende) aeonium, namelijk A. 
nobile. Ze waren duidelijk te onderschei
den van de andere aeoniums door hun 
grote dikke bladeren en behalve bij de 
duidelijk oudere planten het meestal ont
breken van stamvorming. De kleur was 
afhankelijk van hun standplaats, in de felle
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zon tegen de hellingen waren ze groen met 
wat bruin, in de schaduw wat meer licht
groen.
Ze groeien op de rotswanden, soms tussen 
A. palmense en de in heel La Palma in 
enorme aantallen voorkomende Senecio 
kleinia en Euphorbia regis-jubae. De 
rozetten van A. nobile waren zo’n 15 tot 30 
cm, de bladeren zo’n 0,5 tot 1,0 cm dik, 
het was een prachtig gezicht om ze daar te 
zien groeien. Ik trof helaas daar geen 
bloeiende exemplaren aan, het is bekend, 
dat ze rood bloeien met enorme bloem- 
schermen. Later vond ik op de noordwest
kust bij Tijarafe bij een huis een laatbloei- 
ende A. nobile zodat ik daar een dia van 
kon maken.
Verder vond ik het erg moeilijk om de vele 
vormen van aeonium die overal op het 
eiland voorkomen te herkennen. Er waren 
zoveel vormen, dezelfde variëteit kon je 
met groene, blauwe of zelfs met rode 
bladeren vinden. De meeste aeoniums 
vormen stammen, sommigen waren volop 
aan de groei, anderen duidelijk in hun 
rustpauze met ineengeschrompelde platte 
rozetten. Met behulp van twee boeken over 
de flora van de Canarische eilanden 
probeerde ik wat aeoniums te deter
mineren.

In het uiterste zuiden bij Fuencaliente vond 
ik op zeer vulkanisch gesteente A. ciliatum 
of A. holochrysum, daar ben ik niet zeker 
van. Ook kwamen daar Ceropegia hians 
(synonym van C. dichotoma ssp. dicho- 
toma) en Euphorbia aphylla voor. Verder 
Senecio kleinia en Euphorbia regis-jubae. 
Deze laatste twee waren meestal flinke 
struiken van soms ruim twee meter hoog 
en flinke stammen van zo’n 5-10 cm. 
Beiden hadden volop zaden zodat ik daar 
wat van kon meenemen. In KuaS 43 (10) 
1992 wordt S. kleinia genoemd: Kleinia 
neriifolia en in Euphorbia III: 44-46 wordt 
Euphorbia regis-jubae E. obtusifolia, zo 
zie je maar weer: “what’s in a name?”. 
Euphorbia canariensis komt het meeste 
voor in de kustzone waar ze flinke groepen 
vormen van zo’n 2 à 2,5 meter hoogte. Ze 
bloeiden nu niet en meestal staan ze op 
hellingen waar niet bij te komen is. Over 
het hele eiland komen ze zeer verspreid in 
groepen voor. Verder was het eiland zelfs 
in oktober overal begroeid met vele 
soorten planten die je ook in het Middel
landse Zeegebied aantreft. Het toerisme 
begint daar aarzelend op gang te komen, 
maar stelt gelukkig nog weinig voor. 
Hierdoor is het voor de natuurliefhebber 
een eldorado om er rond te reizen en alle

Bloeiende Aichryson bij Los 
Tilos in het noorden van La 
Palma
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Greenovia diplocycla bij Tijarafe

natuurschoon te bewonderen. Wel is een 
auto er een must want anders kom je bijna 
nergens. Ik hoop er nog een keer in het 
voorjaar te komen, want dan moeten er 
nog veel meer planten in de bloei te zien 
zijn.

Literatuur:
Bramwell D. & Z. (1993) - Wild Flowers of the 

Canary Islands 2de druk.
Ho-Yih Liu (1989) - Systematics of Aeonium 

(Crassulaceae).
Kunkel G. (1993) - Die kanarische Insein und ihre 

Pflanzenwelt, 3de druk.
Lüthy J.M. (1991) - Illustrierter Führer fiir die 

Arten der Gattung Aeonium und Greenovia, auf 
die Inseln Teneriffa und Gomera. KuaS 42 (6): 
129-133, KuaS 42 (7): 159-163.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 DG Den Burg, 
Texel

*****

ZIELIG
Gerard de Lange

Met enige moeite zult u zich misschien 
kunnen herinneren dat in dit blad (oktober 
94) ooit een artikeltje van mijn hand werd 
opgenomen, getiteld “Eigen risico”. Het 
handelde over mijn zelfgezaaide lithops, 
die op een zeer brute wijze om het leven 
waren gekomen omdat ze door mijn toen 
tweejarig zoontje voor oogstrijpe suiker
bieten werden aangezien en aldus werden 
behandeld. Dat wil zeggen: van de wortels 
gedraaid, in “Dinky-Toys” geladen en 
naar hun ondergang geleid.
Hoewel ik oprecht meende deze ramp op

vrij luchtige wijze te hebben weergegeven, 
meer als een soort humoristische anekdote, 
“streckende tot leeringe ende Vermaeck”, 
waren enkele van de reakties die ik op dat 
artikeltje mocht ontvangen, van een heftig
heid die ik niet voor mogelijk had ge
houden, laat staan zelfs ingecalculeerd. 
Blijkbaar had ik de kracht van het gedrukte 
woord in ons aller medium “Succulenta” 
weer eens schromelijk onderschat.
Zo werd ik op de daarnavolgende afde- 
lingsbijeenkomst met zeer veel mededogen 
en met alle égards behandeld, als iemand
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die onlangs zéér zware verliezen heeft 
geleden. De anders soms zo scherpe vragen 
en verwijten tijdens de rondvraag werden 
deze keer uit pure piëteit opmerkelijk mild 
en behoedzaam geformuleerd. In de ge
bruikelijke verloting won ik deze keer 
méér en mooiere planten dan in het hele 
jaar daarvoor. Dit kón bijna geen toeval 
meer zijn! Dit was medeleven, dit was pas 
ware vriendschap!
De volgende dag vertelde ik mijn vrouw 
tijdens de koffiepauze in lyrische be
woordingen over mijn troostvolle ervarin
gen, de kameraadschap en de hulpvaardig
heid. Zoals meestal keek ze nogal sceptisch 
en verdacht mij (deze keer onterecht) van 
overdrijving der feiten. Als om mijn 
woorden kracht bij te zetten belde op dat 
moment de postbode aan; hij had een 
pakketje dat niet door de brievenbus paste. 
Ik vroeg mijn vrouw of ze iets bij Weh- 
kamp had besteld, maar dat was duidelijk 
niet het geval, het pakketje was voor mij! 
Het bevatte een leuke serie lithopsplanten 
met een aardig briefje erbij dat het ge
schenk bedoeld was ter compensatie van 
mijn verlies en als waardering voor het 
geinige verhaal in Succulenta. Ziedaar de 
macht van een klacht!
Ik stond versteld van de emotie, die men 
met een pen kan losmaken. Toch leuk en 
... het opent perspectieven voor een verdor
ven brein als het mijne. Een soort machts
wellust maakte zich van mij meester en 
omdat de mens nu eenmaal ten kwade 
geneigd is, (ja, zelfs ik!) besloot het dui
veltje in mij meteen om daar voortaan op 
grove schaal misbruik van te maken.
Ik popel dan ook om u in een zielig en 
sentimenteel relaas toe te vertrouwen wat 
voor verschrikkelijks mij deze winter weer 
is overkomen. Wie weet wat het deze keer 
weer zal opleveren?
Al meer dan twintig jaar koester ik in het

vollegrondstablet een drietal flinke gru- 
soni’s van respectabele afmetingen. De 
grootste daarvan, mijn favoriet omdat ik 
deze plant ooit van mijn vrouw ten ge
schenke heb gekregen, heeft deze winter 
door de hoge waterstand het loodje gelegd. 
Een akelig lege plek herinnert me dagelijks 
aan deze dierbare ouwe reus. Het pronk
stuk van mijn verzameling. In arren moede 
heb ik nog getracht de gapende ruimte met 
een veel kleiner exemplaar op te vullen, 
maar ècht, het stáát niet... het is geen 
gezicht. Werkelijk om te huilen....
Maar dit is nog niet het eind van mijn 
jeremiade, het wordt nog véél erger. 
Er hangt me nóg een zware dreiging boven 
m’n hoofd. De kans is namelijk niet denk
beeldig dat mijn vrouw, ook een eerbied
waardig pronkstuk met mooi wit cepha- 
lium, binnenkort de benen neemt, na alles 
wat ze door mij en m’n uit de hand gelo
pen hobby heeft moeten doorstaan. Voor 
mij zou dat wel het summum van rampza
ligheid zijn. Voor alle zekerheid zal ik dit 
schrijven listig voor haar verborgen 
houden.
Zó, meer ellende kunt u waarschijnlijk in 
één keer niet verdragen, anders lopen de 
reakties, onbedoeld, deze keer volledig uit 
de hand. Ik beloof dan ook plechtig met 
mijn hand op de zesdelige Backeberg, dat 
ik voortaan beter op mijn zaailingen zal 
letten en op mijn vrouw én op mijn 
wóórden!

P.S.: Voor het geval u tóch weer pakketjes 
gaat verzenden: De grusoni was 30 jaar 
oud met een diameter van 40 cm. Voor 
mijn vrouw gelden de cijfers resp. 57/55 
maar die laatste getallen mag u, omdat ik 
niet het onderste uit de kan verlang, des
noods delen door twee!

Op de Bouwen 27 8501 GP Joure

7



Succulenta 75 (1) 1996

EEN MAATJE TE GROOT ...?
11. OPUNTIA SCHEERII

Ton Pullen

Deze cactus, die opgebouwd is uit de 
bekende ronde tot ovale schijven, kan een 
hoogte van meer dan twee meter bereiken 
en vormt dan een plant met een vertak
kende, struikachtige habitus. De afzonder
lijke schijven zijn 15 - 30 cm lang en 
groen tot blauwgroen van kleur.
Op de areolen staan behalve de bekende en 
gevreesde glochiden en de geelwitte 
borstelharen, ook de 10-12 gele, naald
vormige dorens ingeplant. De bloemen, die 
een doorsnede van ongeveer 10 cm heb
ben, zijn lichtgeel en kleuren bij het ver- 
bloeien zalmkleurig. De vruchten zijn rood 
van kleur en rond van vorm.
Deze soort is afkomstig uit Mexico.

Opuntia scheerii. Marimurtra, Blanes, Spanje. 6 mei 1993. 
Foto van de schrijver

Opuntia scheerii Weber werd in 1898 
beschreven door Dr. A.C. Weber, een uit 
de Elzas afkomstige Franse legerarts, die 
tijdens de Franse veldtochten in Mexico 
[1864-1867] de gelegenheid kreeg de 
cactussen in het wild te bestuderen. 
De soort werd vernoemd naar de Duitse 
cactuskenner Friedrich Scheer.
Qua bedoorning is dit één der mooiste 
Opuntia’s. Het lijkt dan ook de moeite 
waard om ze in de verzamelingen te 
kweken. Toch gebeurt dat (te) weinig 
omdat de planten meestal spoedig een 
maatje te groot worden voor ons liefheb- 
berskasje. Een enkele schijf is gemakkelijk 
als stek te bewortelen en zal in de kas ook 
wel willen groeien. Wanneer we de groei 
bewust beperken, door de planten in een te 
kleine pot te kweken en weinig water te 
geven, kunnen we wel een poosje van de 
fraaie bedoorning genieten, maar zo’n 
behandeling stuit de meeste liefhebbers 
tegen de borst: men wil z’n planten zien 
groeien en, vooral, zien bloeien! En ja, dat 
laatste zal in ons kasje maar moeilijk te 
realiseren zijn.
Opuntia’s zijn verwilderd in allerlei streken 
van de wereld, waar de klimatologische 
omstandigheden geschikt voor hen zijn. Bij 
deze verwildering heeft de mens meestal 
wel een handje toegestoken, door de 
planten te importeren als gebruiksplant, 
bijvoorbeeld voor veevoer, voor het 
kweken van de bekende Cochenilleluis, als 
erfafscheiding, of zomaar, als sierplant. 
De plant op de foto staat in de bekende 
cactustuin Marimurtra, bij Blanes in 
Spanje.
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HAWORTHIA

Dit geslacht van succulente planten uit 
Zuid-Afrika wordt voor het eerst genoemd 
in 1695 in de boeken van Oldenland, de 
hoofdverzorger van de tuin in de Kaap
kolonie, eigendom van de Verenigde 
Oostindische Compagnie. De planten zijn 
terug te vinden in een lijst van 28 Aloë- 
species in Valentijns beschrijving (1726) 
van de Kaap de Goede Hoop. Vier planten 
van deze lijst zijn nu ondergebracht bij 
Haworthia:
Nummer 23 van de lijst, Aloë africana 
arachnoidea, is nu H. arachnoidea (was 
H. setata). Nummer 25, Aloë africana folio 
non nihil reflexo en een beschrijving van 
een wit-rode variegata-bloem die er nu niet 
meer is, is waarschijnlijk nu H. venosa 
[Commelin figuur 29].
Nummer 26, Aloë africana folio in summi
tate triangulari, heet nu H. marginata 
/Commelin figuur 30].
En nummer 27, Aloë africana erecta, is nu 
H. viscosa [Commelin figuur 31].
Het is niet helemaal zeker dat de bedoelde 
planten uit deze lijst de haworthia’s zijn 
die men nu denkt. Door de jaren heen 
liepen de meningen hierover nogal uiteen, 
en nog steeds is het mogelijk dat met 
enkele namen uit de lijst toch aloë’s 
bedoeld worden of andere haworthia’s. 
Zelfs nu zijn de “geleerden” het nog niet 
eens over wat wat is, al geldt dat nu vooral 
binnen het geslacht Haworthia. Het is zo, 
dat van de ± 250 soorten in het lexicon van 
Jacobsen er nu nog ± 85 over zijn. Ik zeg 
met opzet plusminus omdat er altijd andere 
opvattingen blijven. Sommige soorten, die 
men als één soort beschrijft, zijn er vol
gens mij twee: H. koelmanniorum en H. 
memurtryi. Ook worden er nog steeds 
nieuwe soorten gevonden, al blijkt het niet

Cok Grootscholten

altijd om echt nieuwe te gaan. Echt nieuw 
is H. limifolia var. melaleana, die in de 
omgeving van Pongola, bij de grens met 
Mozambique voorkomt.
Maar goed, van die 85 soorten zijn som
mige dermate variabel dat het de liefhebber 
ontgaat wat de logica van deze verminde
ring is. Een goed voorbeeld is H. cymbi- 
formis var. poellnitziana Deze wordt 
ongeveer 15 cm in doorsnee en H. 
cymbiformis (Coniston Farm, Port Alfred) 
is 4 cm in doorsnee en is groen-grijs van 
kleur. Dan heb je ook nog alle groottes en 
vormen die daartussen zitten. Zelfs in 
bladvorm zijn ze niet gelijk: de oude var. 
brevifolia heeft bladeren van 3 cm breed 
en 3 cm lang en de oude multifolia heeft 
bladeren van ½ cm breed en 3 cm lang. 
Eén ding hebben deze cymbiformis-vormen 
alle gemeen, en dat maakt het dus nog een 
beetje begrijpelijk. De bloemstengel is 
voor haworthia’s kort, nl. ± 15 cm en erg 
dun met slechts weinig bloemen per sten
gel. Deze soort gaat over in H. cooperi, de 
bloemstengels worden langer en dragen 
meer bloemen. De bladeren krijgen ook 
lichtvensters, ze worden meer rond (knots
vormig) en sommige populaties rond Port 
Elisabeth hebben ook tandjes op de 
bladranden. H. cooperi gaat over in H. 
xiphophylla en ook in H. bolusii var. 
blackbeardiana. Dit overgaan van de ene 
soort in de andere geldt voor de meeste 
Haworthia-species en het komt er dan op 
neer dat de vindplaats bepaalt welke 
species-naam er aan behoort te worden 
gegeven.
Erg veel verwarring bestaat er ook tussen 
H. decipiens en H. cooperi var. black
beardiana. De H. decipiens van M.B. 
Bayer is een plant van max. ± 10 cm
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Haworthia cymbiformis var. 
poellnitziana
Foto's van de schrijver

doorsnee met 1½ cm brede en 5 cm lange 
blaadjes die langs de randen grof getand 
zijn, zelden met tandjes aan de onderkant 
van het blad (volgens Scott gaat het hier 
om een hybride). Deze planten gaan over 
in H. bolusii var. blackbeardiana. De 
blaadjes worden smaller, er komen meer 
tandjes aan de onderkant en de kleur wordt 
minder groen en gaat meer naar blauwgrijs. 
Gelukkig zijn niet alle soorten zo variabel 
en niet zo gemakkelijk overgaand in 
andere soorten.

Cultuur
Er is nog een andere variabiliteit waar de 
bioloog zich minder druk om maakt, maar 
de liefhebber des te meer en dat is de tijd 
van watergeven. Dit komt omdat dit 
geslacht voorkomt in een gebied met grote 
klimaatverschillen: van de omgeving van 
de Alexanderbaai (Oranjerivier) zuidwaarts 
naar Kaapstad, dan de hele kuststrook naar 
Natal, Swaziland, Transvaal en Mozam
bique. De waterbehoefte is dus soortafhan- 
kelijk, afhankelijk van de streek waar ze 
voorkomen. De uitzondering is H. venosa 
spp. tessalata die door bijna het hele 
gebied voorkomt tot in Namibië toe, met 
de grootste vormen rond Swellendam en de 
kleinste in Namibië (Richtersveld). Er zijn

dus gebieden met zomerregen, gebieden 
met winterregen en gebieden met zomer
en winterregen. Richtersveld heeft bijna 
nooit regen. Het is dus van belang te weten 
waar en wanneer het in zuidelijk Afrika 
regent.
Een goede lijst daarvan vinden we in het 
boek van Charles L. Scott, The Genus 
Haworthia Over de naamgeving in dit 
boek hebben de meeste Haworthia-kenners 
zo hun twijfels omdat er nogal wat vergis
singen in zouden staan, maar ik vind dat 
het boek uit liefhebbersoogpunt toch een 
zeer goede hulp is en goed leesbaar is. In 
sommige dingen heeft Scott naar mijn 
mening wel gelijk, maar wie ben ik.
Ik ben (nog) nooit in Zuid-Afrika geweest, 
ik heb alleen veel planten van dit geslacht 
en al heel lang.
Toch gaat er nog wel eens wat fout en dit 
is haast altijd terug te voeren tot juist 
water, te veel op de verkeerde tijd van het 
jaar. De meeste soorten houden van water 
het gehele jaar door, in de groeitijd wat 
meer, in de rusttijd wat minder, wat mede 
afhankelijk is van de temperatuur die in de 
winter niet onder de 5°C mag komen, 
liever iets meer bij 10°C want bij deze 
temperatuur doen ze het ook goed.
Een ander probleem in dit verband is dat
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na 2 à 3 jaar de wortels opgebruikt zijn. 
Die sterven dan langzaam af en verteren 
tot compost, behalve als we net in die tijd 
eens even flink water geven, dan gaan ze 
rotten en als de plant niet op tijd wordt 
schoongemaakt gaat de hele plant er aan. 
Het schoonmaken moet wel radicaal 
gebeuren: alle oude bladeren moeten er af, 
een ½ cm onder de stam afsnijden, een 
weekje in de schaduw drogen en opnieuw 
in verse, niet te natte grond plaatsen. 
In de winter staan ze het liefst goed in het 
licht, met uitzondering van H. bruynsii, die 
altijd graag “donker” staat, bij voorkeur 
onder het tablet. Deze soort groeit in 
Zuid-Afrika ± 2 à 3 cm onder de grond, 
met zand afgedekt, dus iets licht is er wel, 
maar niet veel. Deze soort is in ons klimaat 
moeilijk in leven te houden, laat staan 
voort te kweken.
In de zomer hebben haworthia’s liefst een 
beetje schaduw, zeg ± 60 % en veel frisse 
lucht (buiten zou ook goed gaan). Veel 
soorten groeien onder bosjes of bomen of 
in de schaduw van rotsen, en tussen gras of 
andere planten. In de rusttijd leven ze vaak 
teruggetrokken in de grond, vooral de 
Retusa-groep die niet echt op rotsen groeit, 
maar er is altijd humus voorradig. De 
planten maken het zelf door het afsterven 
van wortels, blad en stam. Daarom hebben 
we ook nooit een echt oude plant van deze 
groepen. Subgenus Haworthia (overwegend 
zachte bladeren) heeft dit het sterkst. 
Regelmatig sterven oude bladeren af, die ik 
dan weghaal om rot te voorkomen, want 
dit ontstaat immers meestal bij planten die 
je niet graag kwijtraakt. Dit gebeurt minder 
snel bij het subgenus Hexangularis en bij 
Robustipeduncularis nog minder.
Veel soorten hebben ook een hekel aan 
vocht in de rozet. Er blijft dan water tussen 
het blad staan dat bij ons soms niet snel 
genoeg opdroogt, met rotting tot gevolg 
(dit geldt trouwens voor bijna alle succu
lenten). Veel frisse lucht dus, geen

bedompt, vochtig klimaat in de kas, zet 
desnoods de deur open.

Vermeerdering
Als we deze planten willen vermeerderen 
gaat dat het eenvoudigst door een zijrozet 
af te snijden en als stek te behandelen. 
Laat deze even in de schaduw drogen en 
pot hem dan op. Iets lastiger is het 
vermeerderen uit blad. We halen voor
zichtig een blad van de plant af, houden 
het ± drie weken in de schaduw en poten 
het dan in vochtige grond. Als het blad niet 
al te oud is komen er na enkele weken 
jonge plantjes te voorschijn. Ook als je de 
vlezige dikke wortel vlak bij de stam 
afsnijdt groeit er een nieuwe plant uit, 
maar dit lukt niet altijd!
Een goede manier om soorten die geen 
stek maken te vermeerderen is er voorzich
tig de kop uit te snijden, deze te drogen na 
de onderste blaadjes er voor bladstek

Haworthia cymbiformis, Bakenskop
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afgenomen te hebben, en weer te poten. Op 
de overblijvende stronk groeien nu wèl 
stekjes die er afgehaald kunnen worden als 
ze groot genoeg zijn om alleen verder te 
kunnen groeien.
Ook zaaien is mogelijk, alleen het is een 
probleem om aan goed zaad te komen. Het 
is haast niet in de handel te koop, dus men 
moet zelf de planten bestuiven, als dat 
tenminste mogelijk is. Want met één plant 
gaat het niet, je moet er minstens twee van 
één soort hebben. De Haworthia Society 
heeft een redelijk goede zaadlijst.
Het zaaien zelf is geen probleem, mits het 
zaad niet al te oud is. Zes maanden gaat 
nog, of wanneer het op een speciale 
manier, koud met lage luchtvochtigheid, 
bewaard is wel langer. Zaaien bij een 
dagtemperatuur tussen 15 en 20° C en in 
het licht, niet in de felle zon. Na het zaaien 
goed vochtig (nat) maken en na het kiemen 
(1 tot 3 weken) niet meer nat, maar vochtig 
houden en nog steeds uitkijken met in de 
zon plaatsen. De luchtvochtigheid is nu 
niet zo belangrijk meer. Men moet het 
zaaisel goed in de gaten houden en alert 
zijn op schimmels en de zwarte Scaria- 
vliegjes is bij kleine zaailingplantjes altijd 
belangrijk.

Ziekte en plagen
Verder kunnen er in haworthia’s ook de 
bekende wol-, wortel- en groene luizen 
komen. Trips zit graag in de bloemen, 
waar ze haar eitjes in legt. De larve vreet 
zich dan vol aan wat de zaadbes had 
moeten worden, waar, als ze met veel zijn, 
niet veel van over blijft. Maar als u regel
matig de luizen bestrijdt, geven trips geen 
problemen. Wel in de gaten blijven 
houden, want één luisje geeft niet, maar 
met z’n allen kunnen ze veel schade 
aanrichten.
Wat ook wel eens gebeurt is dat blaadjes 
afsterven, speciaal bij de groep van H. 
reinwardtii. Dit is geen ziekte, maar bij 
iets meer water zou dit niet gebeuren. De 
plant beschermt zich zo nl. tegen te sterke 
verdamping. Dit is erg sterk het geval bij 
Astroloba, een geslacht dat sterk verwant is 
met Haworthia, speciaal met H. viscosa, 
alleen de bloemen zijn totaal anders. 
Hetzelfde geldt voor Poellnitzia rubriflora. 
De bloemen van Chortolirion zijn het
zelfde als die van Haworthia, maar groeien 
meer in een bolvorm, net als Aloe africana. 
Met deze teeltaanwijzingen uit eigen 
ervaring hoop ik andere liefhebbers een 
plezier gedaan te hebben.

Vijverberglaan 5, 2675 LC Honselersdijk

Haworthia cymbiformis, 
Coniston Farm
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Een miniatuurbloempje
(Crassula lycopodioides Lmk).

Voor eenigen tijd (zie Succulenta October 1919) schreef ik iets over 
een plantje dat ik tot nu toe niet in bloei had gezien. Het is Crassula 
lycopodioides, een vetplant met tamelijk rechtopgroeiende stengels, die 
bekleed zijn met heel kleine, driekantige schubvormige blaadjes en er als 
een gevlochten vierkant riempje uitzien. Het is een alleraardigste 
succulent, welke ik elken liefhebber aanbeveel.

Mijn plantje is nu ongeveer 2 1/2 jaar oud en 30 c.M. hoog. Een 
poosje geleden nam ik het op om den groei beter te kunnen zien en tot 
mijn verbazing ontdekte ik in de oksels der blaadjes heel kleine 
bloempjes, mooi rood met gele stampers. Door een vergrootglas kon 
men alles duidelijk waarnemen, het was precies een miniatuurbloemje.

In mijn verzameling heb ik cactussen die bloemen voortbrengen van 
wel 30 c.M. in doorsnee en dus reuzen zijn. Maar deze Crassula heeft 
toch zeker het kleinste bloempje, het is nauwelijks een halve milimeter 
in doorsnee. V. G. Ploem.

BIJSCHRIFT. Wij zijn den heer P. zeer dankbaar voor zijn 
mededeelingen. In de ons ten dienste staande literatuur vindt men 
omtrent den bloei van dit lieve plantje niets vermeld. Oogenschijnlijk 
acht men dit niet de moeite, althans het is niet denkbaar dat speurders, 
als onder de leden der Deutsche Kakteengesellschaft gevonden worden, 
ze niet hebben opgemerkt.

Bij een oud exemplaar van Crassula pseudolycopodioides, dat uiterlijk 
veel op Cr. lycopodioides gelijkt, doch meer heldergroen gekleurde 
blaadjes heeft, ontdekte ik in de bladoksels eveneens kleine bruinroode 
puntjes, welke, door een vergrootglas beschouwd, eveneens bloempjes 
bleken te zijn.

Indien een onzer lezers omtrent de bloemen van beide soorten uit eigen 
ervaring of uit een of ander werk iets naders kan mededeelen, zullen wij 
dit gaarne vernemen. G. D. D.

Succulenta 2e Jaargang No. 9, 3 September 1920.
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EUPHORBIA AMBOVOMBENSIS
Rikus van Veldhuisen

Van het eiland Madagaskar komen 

unieke planten en dieren. Het eiland 

ligt ten oosten van het afrikaanse 

continent in de Indische Oceaan.

De afscheiding door het water heeft 

ervoor gezorgd dat een geheel eigen 

ontwikkeling mogelijk is geweest.

Zo kennen we binnen het enorme geslacht 
Euphorbia een grote groep soorten rond 
één van de allerbekendste euphorbia’s, 
namelijk E. milii Des Moulins, oftewel de 
christusdoorn. Van nature komen geen van 
deze soorten voor op het Afrikaanse 
vasteland. Ze zijn dus allen endemisch op 
Madagaskar.
Vele soorten euphorbia’s van Madagaskar 
zijn het kweken meer dan waard. Ik zal 
echter met een nadeel beginnen, ze zijn 
bijna zonder uitzondering kougevoelig. 
De meeste verdragen geen temperaturen 
onder de 15°C gedurende langere tijd. 
Daar staat tegenover, dat ze prima bin
nenshuis te kweken zijn, sommige pre
fereren dit zelfs boven de kas. Ze kunnen 
of moeten dus wat schaduw hebben. Maar 
wat niet minder aardig is, is dat de meeste 
van deze soorten er zeer bijzonder uitzien 
en veelal zeer langdurig en overdadig 
bloeien. Sommige soorten bloeien zelfs het 
hele jaar door als ze aan de groei gehouden 
worden. Binnen deze groep milii-euphor-

Bloeiende zaailing van
Euphorbia ambovombensis.
Foto: W. Schipper
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bia’s kennen we een groepje soorten, die 
tot de echte succulente dwergjes behoren. 
Dergelijke soorten zijn altijd interessant, 
omdat de meeste liefhebbers altijd plaats
gebrek hebben. In dit groepje hoort E. 
ambovombensis Rauh et A. Ruzafindratsira 
thuis.

Habitus:
E. ambovombensis vormt een miniem 
dwergstruikje met een rond knolletje. 
Vanuit dit knolletje spruiten enkele takjes, 
die een ruig oppervlak hebben. Dit komt 
door de littekens van de oude afgevallen 
blaadjes. Deze blaadjes hebben de vorm 
van een bootje met een gegolfde rand. 
Krijgen ze teveel zon, dan verkleuren ze 
roodbruin en kunnen zelfs verschrompelen. 
Deze blaadjes staan in een rozetje aan het 
einde van de takjes, waar ook de cyathia 
verschijnen. De cyathia verschijnen in 
grote getale en staan bijeen met 8 tot 16 
stuks. Op zich zijn de cyathia klein en ze 
hebben twee bruine cyathophyllen. Zeer 
kenmerkend is dat de cyathia ‘nutant’ zijn. 
Dit is een engelse term voor ‘knikkend’. 
Het beste kan ik het uitleggen, door te 
zeggen dat de bloemsteel geknikt is, 
waardoor de bloemopening naar beneden 
wijst, zoals ook bij het grasklokje of de 
narcis.

Ecologie.
In de natuur komt dit plantje voor onder 
bossages in diepe schaduw. Rauh zegt dat 
hij nog nooit een succulente Euphorbia in 
de natuur heeft aangetroffen in zulke diepe 
schaduw. Bovendien groeit ze in zwarte 
humeuze grond, die bij droogte keihard 
wordt, maar in de regentijd erg modderig 
moet zijn. Deze natuurlijke groeiom- 
standigheden verklaren waarom dit plantje 
in de cultuur zo eenvoudig te kweken is. 
Met inachtneming van de minimumtempe
ratuur is deze soort een duurzame aanwinst

voor elke verzameling. Ze hebben een 
hekel aan klei of leem in de potgrond. Een 
gewone potgrond, vermengd met wat zand 
of lava om het wat luchtiger te maken, 
voldoet prima. Enige bijvoeding is aan te 
bevelen.
In de winter laat ik ze niet geheel uitdro
gen. Ze komen dan veel gemakkelijker 
weer aan de groei en de verliezen zijn dan 
minimaal.

Vermeerdering.
Het stekken van takjes en zelfs blaadjes is 
goed mogelijk, maar het leukste is om ze 
te zaaien, omdat men dan mooiere plantjes 
met een mooi rond knolletje krijgt.
Het moeilijkst is het winnen van het zaad. 
Men moet de bloemetjes goed in de gaten 
houden. Eerst verschijnt er een stamper en 
pas later de meeldraden. Als men 
meerdere planten heeft, is het eenvoudig

Oudere plant met knol.
Foto : Th. Cornelissen, collectie Jaap Keyzer

15



Succulenta 75 (1) 1996

om zowel mannelijke als vrouwelijke 
bloemen te hebben, die gelijktijdig bloeien, 
vanwege de rijkdom aan bloemen.
Met een zacht kwastje kan eenvoudig 
stuifmeel op de stampertjes gebracht 
worden. Op het moment dat het zaad rijp 
is, wordt het knikkende bloemsteeltje 
recht. Het gevolg hiervan is dat het plantje 
de rijpe vrucht de lucht insteekt. Dit is met 
de bedoeling het zaad zover mogelijk weg 
te laten springen. Zodoende krijgt het 
zaadje een grotere kans om op een gun
stige plaats te kiemen. In cultuur kunnen 
we dit verschijnsel heel mooi waarnemen. 
Als het zaad begint te rijpen moeten we 
weer opletten, anders schiet het zaad weg. 
Het is behoorlijk fijn en is moeilijk of niet 
terug te vinden. Ik zelf plaats de plantjes 
dan in een emmer, die ik afdek met gaas. 
Omdat de plantjes soms volzitten met 
zaadbessen, die elk hooguit drie zaadjes 
bevatten, vind ik dit het handigste.
Na het winnen van het zaad wordt er direkt 
gezaaid. Van vers zaad kiemt vaak 100 %. 
Als na twee weken het zaad nog niet 
gekiemd is, dan kan men het zaaisel wel 
weggooien. De Madagaskar-soorten van 
Euphorbia verliezen namelijk erg snel hun 
kiemkracht. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld de medusa-soorten uit Zuid-Afrika. 
Na 1 jaar kan men al bloeiende zaailingen 
hebben met een mooi rond knolletje van 
ongeveer 1 cm doorsnede.

Verwantschap.
Al voordat de nieuwbeschrijving

plaatsvond kon men deze soort in onze 
verzamelingen aantreffen. Veelal onder de 
naam E. cap-saintemariensis. Deze ver
wante soort lijkt erg veel op E. ambovom- 
bensis, maar heeft een meer langwerpige 
knol. Vooral bij zaailingen is dit opvallend. 
Een ander belangrijk verschil zijn de 
cyathia, die bij E. cap-saintemariensis niet 
knikkend zijn, maar met 2 of 4 tegelijk, 
rechtop staan. Ook is E. decaryi en vooral 
de variëteit spirosticha nauw verwant met 
E. ambovombensis. Vooral de cyathia 
komen in dit geval veel overeen.
Bij E. decaryi staan ze meestal in twee
voud en zijn ze wat groter. De laatste soort 
maakt echter geen knol, maar heeft onder
grondse uitlopers, zogenaamde stolonen.

Cultuur.
Al deze soorten zijn eenvoudig in cultuur 
te kweken, dit in tegenstelling tot wat in de 
nieuwbeschrijving wordt beweerd. Hier 
beveelt men aan om ze te enten. Dit is 
beslist niet nodig, want ze groeien en 
bloeien dat het een lieve lust is.
Veel ruimte nemen ze ook niet in beslag. 
U hoeft zich echt niet af te laten 
schrikken door deze exotische rariteit.

Literatuur:
Rauh W. (1987) - New and little known Euphor

bia’s from Madagaskar. Cact. & Succ. Journ. 
(U.S.) 59 : 251-255.

Anonymous (1990) - Photographic Collection and 
Descriptions. The Euphorbia Journal, Part 7.

Samuel Gerssenlaan 63, 3861 HB Nijkerk.
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AYLOSTERA MUSCULA
G.Eerkens

Aylostera muscula is en zachte wit- 
bedoornde kleinblijvende soort. In niet 
bloeiende staat is het ook reeds een zeer 
attractieve plant. In het voorjaar ver
schijnen rijkelijk de fraaie oranjegekleurde 
bloemen van zo’n 2,5 à 3 cm doorsnede, 
die in de zon goed opengaan. In de scha
duw gaan de bloemen half open. A. mus
cula kan aardig uitstoelen. Scheuten, die in 
de verdrukking komen kan men beter 
voorzichtig wegsnoeien met een scherp 
geslepen schroevendraaiertje. Dit komt het 
uiterlijk van de plant zeer ten goede. De 
cultuur is eenvoudig. Een mineraalrijk 
grondmengsel van 75% rode lavakorrels of 
gebroken kleikorrels, wat houtskool en ca. 
25% humus of bladaarde zal zeker goed 
voldoen. Vanaf het voorjaar tot aan de

winter kan deze soort in de buitenlucht 
gekweekt worden. Dit is veel beter dan in 
een te warm kasje. Mits aan de droge kant 
gehouden kan A. muscula bij een lage 
temperatuur van ca. 5°C gemakkelijk 
overwinteren.
Zeer aan te bevelen is om van A. muscula 
wat meer exemplaren in een wat grotere 
pot bij elkaar te zetten. De wortels hebben 
dan veel meer ruimte in plaats van in een 5 
cm potje.
Het vruchtbeginsel is zacht bedoornd en de 
stijl van de stamper is over de gehele 
lengte met de bloembuis vergroeid. Dus is 
het een Aylostera. Aylostera’s zijn zelf- 
fertiel. De habitat van Aylostera muscula is 
Narvaez in Bolivia.

Aylostera muscula. Foto 
van de schrijver

Tamanredjo km 17.5, District Commewijne, 
Suriname
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CHIASTOPHYLLUM OPPOSITIFOLIUM
Ton Pullen

Deze soort, die afkomstig is uit de Kauka- 
sus, behoort tot de familie van de Dik- 
bladgewassen (Crassulaceae). Als syno
niem kan men ook de naam Cotyledon 
oppositifolia tegenkomen. In het Duits 
wordt deze soort wel Goldtröpfchen ge
noemd. Voor het Nederlands zou Goud- 
druppeltje een toepasselijke naam zijn. 
De geslachtsnaam Chiastophyllum is 
afgeleid van het griekse chiastos, dat 
gekruist of kruiswijs betekent en phyllon, 
dat blad betekent. Vrij vertaald betekent dit 
dus, dat de bladeren kruiswijs, twee aan 
twee tegenover elkaar, aan de stengel 
vastzitten. De soortsaanduiding oppositifo- 
lium betekent ook zoveel als ‘met tegen
over elkaar gestelde blaadjes’.
Het zal dan ook niemand verbazen, dat dit 
vetplantje tegenovergestelde, kruiswijs 
geplaatste, vlezige, ovale bladeren met 
gezaagde rand bezit. De stengeltjes worden 
ongeveer 10 - 20 cm lang, rechtopstaand, 
liggend of leunend. De goudgele bloeme
tjes staan in rechtopgroeiende, buigende of 
hangende, vertakte trosjes.

Cultuur.
Ondanks het feit, dat we hier met een echte 
succulent te maken hebben moet U deze 
plant niet in de felle zon plaatsen. Echt 
diepe schaduw is absoluut niet nodig. Een 
plekje in de tuin, op een halfbeschaduwde 
helling, op het noordoosten bijvoorbeeld, is 
beter geschikt. De plant op de foto staat op 
een naar het noordoosten gericht hellinkje 
tussen blokken zandsteen in mijn rotstuin, 
half onder een kromgegroeid bruin beukje. 
De planten bloeien in mei en juni en 
zaaien zich gemakkelijk uit in de tuin. Ook 
is vermeerdering mogelijk via het scheuren 
van oudere planten of het stekken van 
stengelstukjes. Echt kieskeurig voor wat 
betreft de grondsoort is deze plant niet. Bij 
mij staan ze in doorlatende, wat humus- 
houdende zandgrond. Op niet te natte 
standplaatsen is deze plant volstrekt 
winterhard.
Deze soort is regelmatig via tuincentra te 
koop. Sinds kort is er ook een bontbladige 
variëteit in omloop.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.

Chiastophyllum oppositifo- 
lium, in de tuin van de 
schrijver, 30 mei 1995. 
Foto van de schrijver
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KLEURENFESTIVAL IN DE SIËRRA
DE FAMATINA

Frank Vandenbroeck

Dit reisverslag beschrijft uitgebreid 

de cactusflora van een deel van 

Argentinië. Diverse gymnocalyci- 

ums, lobivia’s en echinopsissen 

komen hier voor. Een onuitwisbare 

indruk maken prachtig bloeiende 

trichocerei in diverse kleuren. Een 

soort met roodgekleurde bloem leidt 

tot speculatie over de naamgeving.

Op de morgen van 12 december 1991 
verlaten we het plaatsje Tinogasta (provin
cie Catamarca in noordwest Argentinië) 
om ons in zuidelijke richting naar Fama- 
tina te begeven. We nemen daartoe de weg 
via Campanas, een smalle onverharde weg 
die ons wordt afgeraden, maar die door 
gebieden leidt met een interessante vegeta
tie. Tinogasta is een kleine oase in de 
vallei van de Rio Colorado omgeven door 
semi-woestijn. De plaats is weelderig 
groen door wijngaarden, aanplantingen van 
olijfbomen en populieren. De kopermijnen 
in de nabije bergen blijken nog weinig 
rendabel en de eigenaar van het hotelletje 
(een Libanese immigrant van nabij de 
tachtig) vertelde ons dat vele jonge mensen 
het gebied verlaten om hun geluk te 
beproeven in de petroleumvelden van 
oostelijk Patagonië. Voor de liefhebber 
van natuurlijke landschappen hebben deze 
gebieden in zuidwest Catamarca echter 
veel te bieden aan schoonheid en interes
sante biotopen.

Biotoop van de kleurrijk 
bloeiende Trichocereus- 
vormen nabij Famatina. 
Foto's van de schrijver
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Een indruk van de talrijke 
kleurnuances.

Wanneer we de oase verlaten hangen over 
de bergen dreigende donkerblauwe wolken 
en sinds ons desastreus avontuur van 
enkele weken terug zijn we daar niet gerust 
op. In de buurt van Cafayate reden we toen 
tijdens een hevig onweer vast in een 
ondergelopen “vado” (droge rivierbed
ding). De gevolgen waren katastrofaal. De 
auto werd gedeeltelijk meegesleurd door 
het snel aanzwellende water en raakte 
naderhand ingebed in stenen en modder. 
De kracht van dergelijke door de woestijn 
spoelende vloedgolven is onvoorstelbaar.

Slechts na drie dagen ellende en problemen 
konden we de reis voortzetten. Door deze 
traumatiserende ervaring had ons zelfver
trouwen echter een stevige deuk gekregen 
en we waren nu extra voorzichtig ge
worden. Ook nu moeten we via een ver
laten grintweg met talrijke “vados” naar 
Famatina !
Het weer blijkt zich echter gunstig te 
ontwikkelen en we rijden aanvankelijk 
door een brede vlakte die aan beide zijden 
door hoge bergketens wordt begrensd. 
Links van ons ligt de Sierra de Copacabana
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terwijl rechts de eerste uitlopers van de 
majestueuze Sierra de Famatina voor ons 
oprijzen. We willen de meest nabije heu
vels van de Sierra de Copacabana onder
zoeken. We moeten hiervoor over een 
zanderige met doornstruiken begroeide 
vlakte lopen die her en der doorsneden is 
door diepe slenken. Wanneer we de rots
muren van de sierra bereiken, vinden we er 
een kleine populatie van een zwaar- 
bedoornde gymnocalyciumsoort die in 
spleten van het gesteente groeit, ver
moedelijk een vorm van Gymnocalycium 
guanchinense. De weg verder zuidelijk is 
totaal verlaten, er liggen ook geen dorpen 
langs. We passeren een heuvel begroeid 
met indrukwekkende exemplaren van 
Trichocereus terscheckioides. Wanneer we 
de vegetatie hier nader bekijken vinden we 
geel bloeiende exemplaren van Lobivia 
huascha. Deze lobiviasoort is een im
posante groepenvormende plant met leden 
die tot één meter uitgroeien en daarbij vaak 
gaan liggen. Bij de grensoverschrijding 
tussen de provincies Catamarca en La 
Rioja verandert het landschap. De provin
cie La Rioja lijkt hier dichter bevolkt en er 
duiken herhaaldelijk dorpjes op. We raden 
hun aanwezigheid doordat tussen de ein
deloze struikvegetatie hoge, slanke popu
lieren verschijnen. Deze bomen worden 
steeds talrijk in en rond dorpen aangeplant. 
Voorbij het stadje Campanas houden we 
halt voor een lunchpauze. Hier groeien op 
kiezelsteenhellingen prachtige exemplaren 
van Gymnocalycium saglionis. De planten 
zijn getooid met rode vruchten. Ook de 
geelbloeiende Lobivia huascha is hier 
aanwezig. In de vlakte vinden we, onder 
struiken, enkele exemplaren van een 
gymnocalycium die we voor een vorm van 
G. schickendantzii houden. Voorbij Angu
los stijgt de weg en kruist een smalle 
bergketen. De berghellingen zijn er stenig 
en kaal. We vinden er Denmoza rhodacan-

tha en een dicht bedoornde gymnocaly- 
cium, mogelijkerwijs een vorm van G. 
mazanense. Wanneer we opnieuw in de 
vlakke vallei rijden en de populieren- 
groepen van de oase van Famatina in de 
verte reeds zichtbaar zijn, stuiten we op 
een onvoorstelbaar kleurenspel van cactus- 
bloemen. Alom tussen de struiken ver
spreid staan grote groepen van een struik
vormig uitgroeiende trichocereus in bloei 
met alle mogelijke bloemkleuren; wit, rose, 
geel, oranje, zalmkleurig tot magenta-rood. 
Elke struik heeft zijn aparte bloemkleur. 
De bloemen zijn tot 15 cm lang. Ertussen 
verspreid staan grote, zwaar bedoornde 
exemplaren van Echinopsis leucantha met 
hun schitterend slanke witte bloemen te 
pronken. Sommige van deze Echinopsis- 
bloemen hebben een rozige tint. Bovendien 
spreiden her en der groepen van Tephro- 
cactus alexanderi hun rose bloemen ten
toon. Een enig mooi tafereel ! Na een

Nog een voorbeeld van de kleurenpracht
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Echinopsis leucantha nabij Famatina

tijdlang ongelovig struinen tussen deze 
verbazingwekkende bloemenpracht vinden 
we bovendien talrijke diep in de grond 
zittende, van een lange penwortel voor
ziene gymnocalyciums. De planten hebben 
een grijzige habitus en een dichte aan
liggend gewonden bedoorning. We houden 
ze voor vormen van de hierboven reeds 
vermelde Gymnocalycium mazanense. 
De volgende dag besluiten we vanuit 
Famatina een excursie te ondernemen op 
grotere hoogte in de eigenlijke Sierra. Er 
valt wat motregen, de hemel is donker 
betrokken en het rommelt wat in de verte. 
In het gebergte zijn de weersomstandig
heden echter zeer labiel en dra breekt de 
zon bij tussenpozen door. We nemen de 
weg naar het plaatsje Corrales. Die leidt 
ons een vallei in waar kleine dorpjes elkaar 
opvolgen: in het grauwe landschap ver
schijnen ze als groene vlekken met hoge

populieren, notebomen, perzik- of 
abrikozebomen en verder wat weiland. In 
een voorlopig veel te brede grijze bedding 
kronkelt een door het meegevoerde erosie- 
slib verbazingwekkend geelkleurige rivier. 
Als de weg slechter wordt laten we de auto 
achter en lopen verder stroomopwaarts. 
Ook hier groeien alom groepen trichoce- 
reus met alle mogelijke bloemkleuren. Wit 
en rood overheersen. Bij het beklimmen 
van een helling stuiten we op merkwaar
dige korte, dikke borstelig wit bedoornde 
zuilen van zowat één meter hoogte. We 
staan hier vermoedelijk voor vormen van 
Lobivia formosa sensu Rausch. De planten 
hebben bijna allemaal een scheve kop en 
dragen vruchten. Naarmate we verder 
stijgen zien we meer van dergelijke planten 
naast talrijke exemplaren van Denmoza 
rhodacantha waarvan sommige zijn get
ooid met hun typische buisvormige rode 
bloemen. Het is merkwaardig dat Denmoza 
in deze gebieden slechts een hoogte bereikt 
van om en nabij de 30 cm. In het zuiden 
van de provincie Mendoza vonden we 
populaties van deze planten die tot twee 
meter hoogte waren uitgegroeid. Hier en 
daar zien we de grote groene zuilen van 
Trichocereus terscheckioides. Dit gedeelte 
van de Sierra de Famatina laat zich ge
makkelijk verkennen: via soms scherpe 
kammen kan men van de ene berg naar de 
andere lopen. Er blijken paden over deze 
kammen te lopen die door loslopende ezels 
en paarden schijnen te zijn gemaakt. Als 
men een paard op zo’n pad ontmoet, moet 
men eromheen lopen, want zelf wil het de 
steile helling op noch af ! In ons enthou
siasme zijn we ongemerkt hoog geklom
men. Op deze hoogte (± 2000 m) groeien 
talrijke groepjes van de kleine zodenvor- 
mende Platyopuntia microdisca. Ook bij 
deze planten variëren de bloemkleuren van 
geel over oranje tot magenta-rood. Op een 
kam stuiten we op groepen van een tri-
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chocereus die overvloedig bloeit met 
bloedrode bloemen. De plantenlichamen 
wijken iets af van de planten die we 
beneden zagen en de bloembuizen zijn iets 
korter. Mogelijk staan we hier voor Ritter’s 
Trichocereus callianthus die op grotere 
hoogte rond Famatina voorkomt. Rausch 
beschouwt deze planten als een variëteit 
van Lobivia huascha. Op een wat zachtere 
helling vinden we enkele weinige exem
plaren van Pyrrhocactus catamarcensis. 
De planten vertonen hun typische met 
wolvlokken bezette vruchten. Tevergeefs 
zoeken we naar Gymnocalycium ritteri- 
anum die in de Sierra de Famatina gesigna
leerd wordt. Vreemd genoeg vinden we 
tijdens deze excursie geen enkele Gymno- 
calycium-soort. Wanneer we besluiten af te 
dalen genieten we nogmaals van het 
waarlijk prachtige landschap dat zich voor 
ons uitspreidt: de grauwe vallei met in de 
verte de groene oase van Corrales met daar 
achter de besneeuwde en gedeeltelijk in de 
wolken verhulde toppen van de Sierra de 
Famatina.
Hoe zouden we de hierboven beschreven 
kleurrijk bloeiende trichocereus nu kunnen 
benamen? Raadpleegt men de literatuur 
hieromtrent, dan komt men tot ietwat 
verwarrende vaststellingen. Blijkbaar moet 
men vertrekken van de reeds vroeg 
bekende en ruim verspreide soort Tricho
cereus candicans. De gewone wit bloei
ende vorm van Trichocereus candicans is 
over een groot gedeelte van centraal 
westelijk Argentinië verspreid (provincies 
Cordoba, San Luis, La Rioja, Mendoza). 
De planten zijn echte nachtbloeiers. Ritter 
vermeldt een bloemlengte van 18 tot 25 cm 
bij planten in Mendoza, doch meent dat de 
planten uit meer oostelijker streken 
duidelijk kortere bloemen hebben. In 1949 
bericht een zekere Ernesto Vatter dat hij 
een rood bloeiende Trichocereus candicans 
gevonden heeft in de buurt van Famatina.

Later werd door de Argentijnse cactusjager 
Fechser bevestigd dat er in het betreffende 
gebied een ongeziene kleurenvariatie in de 
bloemen van de aldaar groeiende exem
plaren van Trichocereus candicans bestaat. 
Deze planten zijn dagbloeiers, hebben een 
kortere bloembuis en vertonen soms een 
ietwat afwijkende habitus. Backeberg 
bedacht voor deze planten o.a. de naam 
Helianthocereus pecheretianus en nader
hand Helianthocereus pseudocandicans. 
Kiesling bracht de kleurrijk bloeiende 
planten in 1976 opnieuw onder bij Tri
chocereus en noemde ze Trichocereus 
pseudocandicans. Ritter houdt de zaak 
eenvoudig en beschouwt de planten als 
dagbloeiende vormen van Trichocereus 
candicans. Tot zover blijft het hele geval 
min of meer overzichtelijk. Ritter beschrijft 
echter uit hetzelfde gebied ook een Tri
chocereus callianthus, een plant die uitslui
tend dieprood bloeit en op grotere hoogte 
voorkomt. Hij beschouwt de plant als 
synoniem met de door Kiesling in 1976 
beschreven Trichocereus vatteri. Op welke 
planten laatstgenoemde naam in feite 
betrekking heeft is niet zo duidelijk. 
Rausch doet ook zijn duit in het zakje en 
brengt zowel de Ritter als de Kiesling 
naam onder bij Lobivia huascha. Om de 
zaak af te ronden maken zowel Rausch als 
Ritter gewag van kleurrijk bloeiende 
hybriden in het gebied rond Famatina. 
Zowaar geen eenvoudige zaak om hier nog 
klaarheid in te zien! Het kleurenfestival in 
de Sierra de Famatina is er echter niet 
minder mooi om!

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen

Literatuur:
Pullen T. (1994) - Een maatje te groot? Tricho

cereus candicans. Succulenta 73 (4) : 156 - 157.
Rausch W. 1985) - Lobivia 85, Wien.
Ritter F. (1980) - Kakteen in Südamerika. Band 2.

Spangenberg.
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BEKENDE EN ONBEKENDE 
SANSEVIERIA’S

B. Juan Chahinian

De schrijver heeft een passie voor 

het geslacht Sansevieria en vertelt 

hierover in een tweetal artikelen.

Om de planten goed te portretteren 

gebruikt de auteur voor zijn foto’s 

diverse achtergrondkleuren.

Hij is redacteur van The Sansevieria 

Journal.

Sansevieria is een relatief onbekend 
geslacht. Slechts weinig mensen kennen de 
verscheidenheid van het geslacht. De 
plantgrootte varieert van dwergvorm tot 
groot, de bladeren kunnen afgeplat, cylin- 
drisch met een inkeping tot geheel rond 
zijn. Het aantal bladeren dat de planten 
vormt loopt uiteen van één tot meer dan 
25, ze kunnen stevig of zacht zijn, in het 
bezit zijn van een ruw of glad bladopper- 
vlak. De bladkleur loopt uiteen van fris
groen tot bijna geheel zwart. De planten 
kunnen in het bezit zijn van vele banden of 
deze kunnen geheel ontbreken. Planten zijn 
stamloos of in het bezit van een korte tot 
lange stam. Als we al deze variaties com
bineren met het feit dat er drie basistypen 
van bloeiwijzen zijn, dan is het aantal 
mogelijke verschillende planten bijna 
oneindig. Het geslacht Sansevieria vertoont 
een onbekende diversiteit, die voor de 
succulentenliefhebber zeker de moeite 
waard is.

Foto 1 : Sansevieria subspi- 
cata. Foto's van de schrijver
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BO
N

NAGEKOMEN
BOEKENACTIE
In vervolg op de in het aprilnummer van 1994 aangekondigde bockenactie Preston- Mafham "Cactussen" 
is nu het tweede deel verkrijgbaar: "SUCCULENTEN" geheel geïllustreerde encyclopedie met als onder
werp de niet-cactussen. Geïllustreerd met meer dan 1200 foto’s en in de zelfde uitvoering en opzet als het 
voorgaande.
Het boek kost f 69.90 en wordt gedurende de maanden februari en maart in de Nederlandse boekwinkels 
aangeboden tegen een aktieprijs van f. 56.—. Indien er voldoende belangstelling is van niet in Nederland 
woonachtige leden is voor hèn de aanschaf via de vereniging mogelijk. Zij dienen zich zo spoedig 
mogelijk te melden bij de Instelling Boekverkoop. Mevr. E. van Die-van Wijnen. Bij voldoende belangstel
ling volgen dan instructies voor de betaling van de (actie)prijs.

VIA-VIA

Als U dit onder ogen krijgt, heeft U Uw contributie 1996 reeds betaald en zo niet, dan is de kans op een 
aanmaning groot. Tot zover niets bijzonders.
Het wordt anders en zowel voor U als voor ons ook een knap stuk vervelender als U al betaald heeft en 
toch nog een aanmaning krijgt.
De penningmeester en de ledenadministrateur doen hun uiterste best, deze situaties te voorkomen. Helaas 
zijn er voortekenen, dat dit niet in elk geval zal lukken. Er zijn leden, die hun contributie (lidgeld) niet 
zelf voldoen, maar via een partner, een ander of via een andere vereniging betalen. In deze gevallen 
mankeert het soms aan de juiste tenaamstelling van het lid of het geld komt in het ergste geval niet te 
bestemde plaatse aan.
Wilt U daarom bij een volgens U niet terechte aanmaning de ledenadministrateur een kopie van Uw 
betalingsbewijs of wel zo nauwkeurig mogelijke gegevens over Uw betaling sturen? Wij proberen dan de 
kwestie zo snel mogelijk op te lossen. Overigens en dat geldt in het bijzonder binnen de Benelux, kunt U 
alleen recht ontlenen aan betalingen, die rechtstreeks op een SUCCULENTA rekening zijn gestort. Maak 
van ons geen spoorzoekers!



BESTUUR

Voorzitter: K.F. Zaunbrecher, Jan Glijnisweg 64, 
1702 PD Heerhugowaard, tel. 072 - 5746961

Secretaris: waargenomen door J. van Alten, Rich- 
ard 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. 0318-417551.

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 Benelux f 40,-- (bfr 750), hier wonende 
jeugdleden f 20,-; leden elders in Europa f 50,- 
en buiten Europa f 65,- 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 
gekruiste (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. 0318-417551.

REDACTIE

J. van Alten, Richard Burtonstraat 1, 1325 KK 
Almere (Hoofdredacteur). E mail: 
vanalten@nedernet.nl

L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eck 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. f30,—
1/8 pag. f 55,—
1/4 pag. f 85,—
1/2 pag. f 140,— 
1/1 pag. f240,— 

Kortingen op aanvraag.

VERKOOP LOSSE NUMMERS

Via de boekenbeurs, zie onder instellingen

OVERIGE INSTELLINGEN

BIBLIOTHEEK
W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108, 7391 XM

Twello; tel 0571-272841.
CLICHÉFONDS
J Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Tel. 

077-4732913
DIATHEEK
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum.

Tel. 045-5272461
PLANTENCENTRALE
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 

KM Lunteren. tel. 0318-483579.
BOEKVERKOOP EN VERENIGINGSARTIKE- 
LEN
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 

KM Lunteren. tel. 0318-483579.
BOEKENBEURS
W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 3, 3417 TT 

Montfoort. tel. 0348-471083
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NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN ( van 1 augustus tot en met 31 december 1995 ) 
NEDERLAND

assem h. v.d. klaproos 36 425 Ije werkendam
beers h.a.j. van pastoor schoutenstraat 4 523 Ipb ‘s hertogenbosch
canisius w.m.g.h. vliestroomlaan 25 1784bn den helder
dekker a.c. lijnbaan 70 2728ak zoetermeer
dekker j. briandstraat 7 6164ed geleen
dijk mw, b. van bus 4 5492sl st. oedenrode
dijk mej. a. van sint nobertuslaan 2 5643pn eindhoven
dijkhuizen co burg de sitterstraat 32 9902ng appingedam
dijksman c.j.m. kapershoek 25 3085ed rotterdam
elswijck j.j.m. van residence zaanstroom 1521pl wormerveer
engels g. noorderkeerkring 36 789 Icz klazienaveen
erkelens pk. laan van vollenhove 2595 3706hl zeist
griep j.n. chr. huygenslaan 24 3204cg spijkenisse
gringhuis h goereelaan 13 950 Ibh stadskanaal
grip g. de diepenbrockstraat 60 7391rg twello
haazen h.f.p. blasiusstraat 39 5754at deume
hamstra mevr, k.f.w. spoorstraat 200 8933cj leeuwarden
hendriksen mw. m.d. uilenstede 334 1183db amstelveen
hoeve k.j. spoorstraat 129 1724nc oudkarspel
hol h. in ‘t ijsselkade 31 2314vm leiden
jong a. de populierenhof 41 3 363 hl sliedrecht
klemens c.j.p. goudlaan 289 d 9743 ch groningen
de lange - mulder t h zagerstraat 25 5694at son & breugel
lingen j. van der hoog maasbergen 6 3941vj doorn
meijer j.g.p.m. ruslandstraat 149 2034xd haarlem
meulemanj noordcndijk 429 3312ag dordrecht
oerle p.j.m. van hekscnakker 33 4823jz breda
plas w. v.d. klimopstraat 20 6134tt sittard
ploeg-groot w.m. van der amelterhout 20 9403ed assen
schoondenvocrd a.f.m. singel 242a 331 Ikv dordrecht
schotman j. haaswijkweg west 118 3319gc dordrecht
sommen-de jong w. van der dr. nolensstraat 74 6591zm gennep
tillo r. van de hoof 13 607 Ibd swalmen
torren j. v.d. ringspoor 117 2908bd capelle a d. ijssel
uuldersma j. holwierderweg 20 990 Itn appingedam
vader a. marga klompehoeve 50 2743 hx waddinxveen
visser-tweeboom j.d. platostraat 42 3076bn rotterdam
walderveen t. van ‘t reuvenslaan 240 2273jv voorburg
weeda r. brabersweg 12 327lid mijnsherenland
weijman e. buurtlaan west 53 3905jm veenendaal
wisse r.m. olstgracht 20 1324eb almere-stad
BELGIE
centr v openb bibl.antwerpen lange nieuwstraat 105 b 2000 antwerpen
creyf d. jos verdegemstraat 144 9040 st. amandsberg
goderis a. keirestraat 47 9700 oudenaarde
maes n. rue champ du pihot 23 4671 saive
spitzers w.o. rue doumont 2 5537 bioul
DUITSLAND
zimmerman dr. n. friedrich engelsstrasse 45 c d07749 jena
GROOT BRITTANNIE
bates b. 10 knott end. langold s81-9sn notts
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VERENIGINGSNIEUWS - 1

VACATURES BESTUUR
De heer C.B. Grimmelikhuiscn te Koog aan de 
Zaan is bestuurslid van de afdeling Zaandam en 
overweegt een functie binnen het het verenigings
bestuur. Het verenigingsbestuur hoopt in samen
werking met de betreffende afdeling de heer 
Grimmelinkhuisen op de komende algemene 
ledenvergadering te kunnen voordragen voor de 
benoeming tot secretaris van onze vereniging. 
Mede met het oog op de komende landelijke open 
dag hoopt en verwacht het bestuur (liefst per 
kerende post) kandidaten voor de public relations' 
fuctie binnen het bestuur. Hiermede kan het bes
tuur dan weer op de minimale statutaire bezetting 
komen. Wie draagt de vereniging zo’n goed hart 
toe, dat zij/hij hier haar/zijn schouders onder wil 
zetten?

OPROEP
In aansluiting op voorgaande mededeling vraagt 
het bestuur vrijwilligers voor het organiseren van 
de landelijke open dag op 2 juni a.s..
Vrijwilligers worden verzocht, zich bij de voorzit
ter te melden.

INSTELLINGBEHEERDERS (M/V)
worden verzocht 17 februari vrij te houden voor de 
jaarlijkse ontmoeting met het bestuur. Het is 
hierbij de bedoeling in de ochtend een REDACTIE 
vergadering te houden.

Propagandamateriaal, boekenverkoop 
en verenigingsartikelen.
Propagandamateriaal kan, tegen portover- 
goeding, 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.
-Gids voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten, prijs fl 10,-.
-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 
7,70.
Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift fl 16 
per stuk
-correspondentiekaarten uitgave 1992, 
prijs f 8,-.
Alle artikelen franco thuis. Bestellingen 
uitsluitend door overschrijving van het 
juiste bedrag en vermelding van het ge
wenste artikel op postgiro 3742400 t.n.v. 
Succulenta te Lunteren.
Voor België, Belgische postgirodienst 
rekening 000-11-41-809-22 t.n.v. Succu
lenta te Santpoort.

BESTUURDERSVERGADERING

In de najaarsvergadering hebben we van ge
dachten gewisseld over de verspreid wonende 
leden. Bij die gelegenheid hebben we besloten in 
het voorjaar een gesprek met de afdelingsbesturen 
te organiseren. De afdelingsbesturen zouden elk 
één bestuurslid afvaardigen.
De afdelingsbesturen worden hierbij uitgenodigd 
onderwerpen voor de bespreking bij de 2e secre
taris, Mevrouw J.M. Smit-Reesink in te leveren. 
Als het even kan graag vóór midden februari en 
voorzien van een toelichting. Het bestuur maakt 
daar dan, samen met de punten die het zelf wil 
inbrengen een notitie van die we in de geplande 
bestuurdersvergadering zullen bespreken. De 
afdelingsbesturen kunnen met dat al een uitnodi
ging, de agenda en de toelichting daarop voor eind 
februari tegemoet zien. De datum voor de bespre
king wordt 16 maart 1996.

De punten vanuit het bestuur zijn:
1. Uitvoering actieplan ‘verspreid wonende 
leden'
2. Ledenwerving
3. Donateurleden
4. Contributie, waarbij we er aan denken,
dat we een Nederlands-Belgische vereniging zijn;
5. Samenwerking tussen afdelingen, tussen
vereniging en afdelingen als het gaat om tentoon
stellingen, sprekers en ledental;
6. De ontwikkeling van de vereniging door 
het oprichten van nieuwe afdelingen;
7. Ons blad, (elk denkbaar onderwerp);
8. Het laten ontstaan van tradities in onze 
vereniging (dit vraagt om een toelichting en die 
komt er zeker ook)
9. Komende statutenwijziging.

De afdelingsleden zullen ongetwijfeld door de 
betreffende besturen worden bijgepraat. Alle leden 
houden we via het verenigingsnieuws op de 
hoogte. Zij er onder de (met name verspreid 
wonende) leden mensen, die idéeen of voorstellen 
hebben met betrekking tot voornoemde punten, 
dan worden zij uitgenodigd, dit schriftelijk aan 
mevr. J.M. Smit-Reesink kenbaar te maken.
Dit zijn al een groot aantal punten. Op 16 maart 
zullen we dan ook moeten beginnen met het 
vaststellen van een definitieve agenda.
Tot dan.

Het Bestuur.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 14 
oktober 1995

Aanwezig zijn zestig leden. Met kennisgeving 
afwezig zijn: mevr.v.d.Ven van de afdeling Eind
hoven en de heer P.P.v.d.Puijl van afd. Den 
Helder. Afwezig zijn vertegenwoordigers van de 
afd. Flevozoom, Tilburg en Voome/Putten & 
Rozenburg.

01 Om precies 2 uur opent de voorzitter de 
vergadering en heet de leden welkom.

Hij noemt een aantal aanvullingen voor de 
agenda.

Er zijn berichten van verhindering bin
nengekomen van de heren Knippels en Van Hoof- 
stadt

02 De voorzitter vraagt dringend om candi- 
daten voor de functie van secretaris. Tijdens de 
vergadering stelt niemand zich candidaat. Dit zal 
natuurlijk invloed hebben op het Verenigings- 
nieuws, etc. Het bestuur zal zijn best doen dit te 
beperken.

Uitgeverij Balkema gaat het boek Matu- 
cana van Rob Bregman uitgeven.

De contributie van de belgische leden 
wordt aangepast aan de omrekeningskoers van de 
Bfr. Dit ligt binnen de bevoegdheid van het be
stuur. De duitse leden betalen porto extra, de 
belgen tot nu toe niet. De portokosten worden 
onderzocht.

Gouden Pen. De winnaar van vorig jaar, 
de heer v.d.Snee zal gevraagd worden in de com
missie plaats te nemen, redacteur J.J.de Morree 
heeft reeds toegezegd mee te zullen werken. Een 
lid moet nog benoemd worden. Elk jaar zal een 
andere jury benoemd worden.

03 Notulen vergadering 22 april in Nijkerk. 
Het resterende bedrag voor Comprar par Conservar 
zal worden overgemaakt. De heer Van Tilborg 
merkt op ; er moet nog bij: het bestuur stemt 
daarmee in (p.53). Dit zal worden opgenomen. De 
vergadering keurt de notulen goed

04 Op de vraag welke afdeling contact wil met de 
afdeling Rome van de Italiaanse vereniging komt 
geen antwoord

05 Begroting. Wij blijven iets onder de begroting. 
Er zijn wat minder nieuwe leden.
Wij hopen op handhaving van 2400 a 2500 leden. 
Verschillende leden vinden dat de contributie te 
laag is. De penningmeester vindt het nog niet 
nodig de contributie te verhogen en wil daarover 
volgend jaar nog eens spreken.

De boekenbeurs levert waarschijnlijk iets 
meer op dan verwacht. W.Alsemgeest zegt dat 
jaargangen Succulenta waarschijnlijk beter in het 
buitenland verkocht worden. B.v. op de ELK en 
Osnabriick. Hij zou ook nieuwe boeken willen 
inkopen en verkopen. Hij zou het liefst een bedrag 
willen verdienen voor de vereniging waarvoor wij 
nieuwe boeken voor de bibliotheek kunnen aan
schaffen.

De begroting voor 1996 wordt 
goedgekeurd.

De heer Heijnsdijk stelt weer de video
band ter discussie. De heer Ch.Jamin zegt: er is er 
toch een die voldoet?

N.a.v. een vraag van de heer Van Tilborg 
antwoordt de voorzitter dat de heer Kaptein zich 
heeft teruggetrokken om persoonlijke redenen.

Ledenadm. Mevr. Angelique Leunissen- 
Broekman van Maas en Peel wil de ledenadminis
trateur helpen.

06 Actieplan verspreid wonende leden. De 
heer Krijnen wil graag de beschikking krijgen 
over een overzicht van niet bij een afdeling 
aangesloten leden.

De voorzitter wil dit het liefst centraal 
doen. Er zijn afdelingen die daar iets aan doen 
moeten want het werkt niet algemeen. Clazien 
Bouwman heeft in het verleden wel 20 mensen 
opgezocht, maar dat heeft niets opgeleverd. De 
heer Kaptein heeft 12 leden geworven.

De heer Essers vindt dat wij een twee
slachtig bestel hebben. Hij zegt dat de afdelings 
secretarissen de beschikking moeten krijgen over 
adressen van nieuwe leden, zodat de afdelingen 
hun programma's aan deze leden kunnen toe
sturen. De voorzitter stelt voor dat wij het centraal 
doen, juist omdat de ervaringen zo wisselend zijn.

Hr. Kuijvenhoven: beginnende leden 
helpen. Vraagt naar beginnersartikelen. Dit punt 
zal in de aanstaande actie worden meegenomen.

Splitsing afdelingen? Men is bang dat dit 
tot nog grotere versplintering leidt. De voorzitter 
vindt dat wij de organisatie zo simpel mogelijk 
moeten houden. In het voorjaar zal het bestuur 
mede over dit punt een gesprek met de
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afdelingsbestuurders houden.
07 Samenwerking met België.

De voorzitter licht dit punt toe. Het be
stuur stelt voor volgend jaar één gezamenlijk extra 
nummer uit te brengen, b.v. in oktober Kosten 
ongeveer f 5,-.

Het is een culturele uitdaging. Op vele 
gebieden zijn Belgen en Nederlanders ons daarin 
voorgegaan. Zakelijk is het belang duidelijk. We 
realiseren ons dat er risico’s zijn. Die zijn er om 
genomen te worden. Van bestuurskant zal vooral 
de invloed van een eventueel proefnummer voorop 
staan. Typografie, e.d. komen dan op de tweede 
plaats. Het voorstel voor arbitrage is een logisch 
gevolg van de wil problemen rond technische 
punten binnen de perken te houden. Arbitrage over 
de inhoud zou bij de heren Van Hoofstadt en 
Zaunbrecher kunnen liggen.

Er ontstaat een levendige discussie.
In de voorjaarsvergadering van 1996 zal 

het bestuur op dit punt terugkomen.

08 Leden van verdienste:
Als lid van verdienste worden benoemd de 

heren
Brederoo voor zijn vele mooie duidelijke 

tekeningen,
Wagenaar Hummelinck voor zijn vele 

artikelen over Melocactussen en Agaves sinds 
1927.

Knippels voor zijn inspanningen voor het 
75-jarig bestaan

Van Duimen de oprichter van de afdeling 
Gouda voor zijn vele werk voor de afdeling.

Erelid:
De heer Schraets. die organisatorisch voor 

de vereniging veel betekent en die op het menselijk 
vlak bekend staat om zijn communitatieve gaven.

De heer Schraets beheert tot ons aller plezier en 
voordeel al 18 jaar het zaadfonds en is al vele 
jaren de motor van zijn afdeling.

09 Rondvraag.
Er is een brief binnengekomen van de 

heer V.d.Elst van de afd. Rotterdam. Hij zou 
graag zien, dat wat zachtzinniger wordt omge
gaan met te-laat of wanbetalers. De penning
meester legt nog eens uitgebreid uit waarom voor 
de genomen weg is gekozen.

De heer Jamin wil graag, dat het Ver
enigingsnieuws weer wordt vastgeniet. Anderen 
willen het graag los. We zullen het nog een jaar 
proberen.

De heer Kuijvenhoven van de afd. 
Utrecht zegt, dat in zijn afdeling wel een paar 
bestuursmedewerkers beschikbaar zijn, maar geen 
secretaris. De voorzitter zal contact opnemen met 
de afd. Utrecht.

De heer Van Tilborg stelt, dat het verslag 
van de secretaris over 1994 te laat in het blad 
heeft gestaan. Dit zal op 20 april 1996 worden 
besproken.

10 De volgende Algemene Vergadering 
wordt georganiseerd door de Afdeling Amsterdam 
op 20 april 1996 in Het Dorpshuis in Kudelstaari. 
Er zal een voordracht worden gehouden door 
Pierre Braun over Brazilië. Men kan tot 1 april 
reserveren voor de lunch. De kosten zijn f 17.50 
p.p. Na de vergadering zal er nog een “borrel” 
worden gehouden.

11. De voorzitter sluit de vergadering om even 
half vijf.

Bennekom/Heerhugowaard

INSTELLINGEN - 1
Jaarverslag Plantencentrale 1995

Dit jaar zijn er weer 60 pakjes met planten en 
zaden verstuurd naar beginnende leden. Dat is 
minder dan in voorgaande jaren.
Begin van het jaar had ik te weinig planten in 
voorraad, maar nadat ik dat tijdens de vootjaars- 
vergadering bekend gemaakt had, werden mij vele 
planten toegestuurd.
De gulle gever s waren: W.P.C.H. Bervoets te 
Twello; P. Biesma te Deventer; J. Bollen te 
Geulle; E. Bom te Hoensbroek; WK. Bourgogne

te Leeuwarden; C.G.M. van Elk te Ewijk; J. Essers 
te Brunssum; J. Groenhof te Tiel; R. de Groot te 
Lelystad; J. ten Have te Apeldoorn; W. van der 
Heyden te Nistelrode; R. Krijns te Maastricht; M. 
van Marwijk te Brunssum; J. Mommers te 
Zeysden; D. Munniksma te Groningen; A.L. 
Peters te Uffelte; M. Schreurs te Valkenswaard; B. 
Spee te Borssele; H. van Veen te Krommenie en 
D. Veel te Alkmaar.

E. van Die-van Wijnen.
Lunteren.
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AANVULLING ZAADLIJST CLICHÉFONDS 1995-96.
Door een ernstige communicatiefout tussen de beheerder van het Clichéfonds en zijn computer ontbreekt er 
een aantal soorten in de zaadlijst. Deze soorten zijn hierna opgenomen. Zij dienen in de zaadlijst te worden 
opgenomen na CEREUS 02 (grandicostatus).
Voorts is de soort PIL 17 tweemaal in de zaadlijst genoemd. Op de zakjes van Pilosocereus calcisaxicdus 
zal het nummer PIL 17A worden vermeld.
Voorts is er nog een soort bijgekomen:
WIL 02 H 4 Wilcoxia tamaulipensis ssp. deherdtiana 20 zpp (donker bedoornd; vrijwel witte bloemen)
Het is niet mogelijk thans (15 december 1995) al nummers op te geven van nog verkrijgbare soorten. 
Daarom zijn vanaf het uitkomen van dit Succulenta nummer alle soorten verkrijgbaar per 5 porties voor de 
prijs van 4. Indien U op rekening bestelt zenden wij U de soorten waarvan we nog voorraad hebben. U betaalt 
dan alleen wat U ontvangt. Bestellen kunt U alle soorten uit de zaadlijst van december en natuurlijk uit de 
aanvulling die hierna volgt. Indien U de geslachtsnaam en het nummer van de soort aan ons doorgeeft 
alsmede de hoeveelheid die U wilt ontvangen, zullen wij voor de rest zorgen. U kunt voor Uw bestelling 
gebruik maken van een bestelformulier uit de zaadlijst, of U kunt de nummers vermelden op een vel papier 
en aan ons zenden. Vergeet U niet Uw naam en adres te vermelden.

J.A. Schraets, Beheerder
Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen

CER CEREUS
Zuilcactussen met grote nachtelijke witte bloe
men. Vroeger was het een verzamelgeslacht 
van vele zuilen. De meeste soorten zijn een
voudig te kweken. Sommige soorten zijn wat 
kougevoelig.

03 N 4 peruvianus 20 zpp (de bekendste soort)
CIP CIPOCEREUS

Braziliaanse zuilen. Door Ritter van Pilosocer- 
eus afgescheiden geslacht. De planten zijn 
kougevoelig

01 N 4 minensis 25 zpp (wordt ca 1 meter groot)
CLE CLEISTOCACTUS

Slanke zuilen, die soms kruipend en soms 
rechtop groeien De meeste soorten bloeien rijk 
met weinig geopende buisvormige bloemen, die 
soms zygomorf zijn. De planten zijn eenvoudig 
te kweken en niet kougevoelig

01 H 1 strausii 20 zpp (fraai wit bedoornd; bloemen 
wijnrood)

02 L 4 rojoi 25 zpp (blijft klein, bloem rood)
COA COCHEMIEA

Korte zuiltjes met felrode zygomorfe bloemen, 
die verwant zijn met Mamillaria. De planten zijn 
niet kougevoelig en in verzamelingen niet alge
meen.

01 N 4 setispina 20 zpp (lange witte haakdoorns; 
bloem felrood)

02 H 1 halei 20 zpp (rechte, roodbruine doorns; zeld
zaam)

03 H 1 maritima 20 zpp (epidermis blauwgroen; spruit 
rijkelijk)

04 H 1 pondii 20 zpp (kleiner, fijner en dichter 
bedoornd, zeldzaam)

05 H 1 poselgeri 20 zpp (forse plant; lange rode bloe
men)

COP COPIAPOA
Geelbloeiende Chileense bolcactussen die 
meestal langzaam groeien. Sommige soorten 
zijn vochtgevoelig door een penwortel De 
epidermis is vaak bijzonder aantrekkelijk van 
kleur en structuur. De soorten zijn niet kou
gevoelig.

01 H 1 barquitensis 20 zpp (dwèrgsoort met witwollige
schedel; bloeit rijk)

02 H 1 calderana 20 zpp (grijsgroene plant met viltige
areolen)

03 H 1 cuprea 20 zpp (epidermis koperbruin tot zwart;
doorns zwart)

04 H 1 esmeraldana 20 zpp (wollige schedel, zeldzame
dwèrgsoort)

05 H 1 humilis 20 zpp (rijkbloeiende, variabele dwerg- 
soort)

06 H 2 hypogea 15 zpp (dwèrgsoort; prachtige bruin
grijze epidermis)

07 H 1 mollicula 20 zpp (klein en grijsgroen; schedel 
witwollig)

08 H 1 montana 20 zpp (bloeit al als kleine plant met 
grote bloemen)

09 H 1 pseudocoquimbana 20 zpp (groene epidermis; 
vormt grote groepen)

10 H 1 tenuissima 20 zpp (dwèrgsoort met grote 
penwortel)

COR CORRYOCACTUS
Nauw met Erdisia verwante Zuidamerikaans 
geslacht. Slanke zuilen met vaak zeer lange 
doorns. De planten zijn niet kougevoelig.

01 M 4 krausii 20 zpp (purperrode bloemen)
02 M 4 melanotrichus 20 zpp (purperrode bloemen)
03 M 4 tarijensis 20 zpp (oranjerode bloemen)
04 M 4 urmiriensis 20 zpp (op de oudere areolen lange 

zwarte doorns)
COY CORYPHANTHA

Noordamerikaanse, niet kougevoelige bolcac
tussen. De bloemen verschijnen willig uit een 
groef boven het areool Sterke planten die vaak 
vorst verdragen. Sommige Escobaria's en 
Lepidocoryphantha zijn hier vermeld.

01 N 4 cornifera 20 zpp (naar beneden gerichte, 
zware, zwarte middendoorn)

02 M 1 echinoidea SB26 20 zpp (geelbedoomd en met 
gele bloemen)

03 M 1 echinus SB391 20 zpp (stevige rechte doorns)
04 N 4 guerkeana 20 zpp (mooie witachtig roze bloe

men)
05 M 1 poselgeriana 20 zpp (dikke grijsgroene bol; 

witroze bloem)
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06 M 1 runyonii DJF1035 20 zpp (zachtroze bloemen)
07 M 1 scheer! valida SB299 20 zpp (uit de Caballo

Mts/NM.)
08 N 4 sulcata 20 zpp (grote gele bloem met rode keel)
09 M 1 sulcolanata 20 zpp (grote gele bloemen)
10 N 4 vaupeliana 20 zpp (starre bruingouden midden-

dooms)
11 N 4 vivipara arizonica 20 zpp (bruingroene blo

emetjes)
12 N 4 vivipara kaibabensis 20 zpp
13 H 1 delaetiana v. L1230 20 zpp (van Ceballos/Dur.;

bloeit al klein)
14 H 1 difficilis 20 zpp (plant blauwgroen; 3 stevige

middendooms)
15 H 1 garessii 20 zpp (spruit rijkelijk)
16 H 1 gladiispina 20 zpp (plant eivormig, donker

groen)
17 H 1 hesteri 20 zpp (Escobaria; dwèrgsoort, bloem

dieppurper)
18 H 1 lauii 20 zpp (gele bloem met groengetinte keel)
19 H 1 vivipara aggregata 20 zpp (dicht bedoornd;

grote purperen bloemen)
20 P 1 asterias 20 zpp (roze bloemen)
21 P 1 palmen L1342 20 zpp (krachtige middendoorn)
22 P 1 salm-dyckiana 20 zpp (platrond; bleekgele

bloemen)
23 P 1 spec. Vista Hermosa 20 zpp
DEO DENMOZA

Argentijns geslacht waarvan de soorten later 
kort zuilvormig worden. Tussen de stevige 
doorns ontstaan later haarachtige doorns. Niet 
kougevoelig.

01 H 4 rhodacantha 20 zpp (fraaie roodachtige 
bedooming)

DC DISCOCACTUS
Warmteminnende cephaliumvormende bolcac- 
tussen met grote nachtelijke, witte, geurende 
bloemen. Als ent goed te kweken op voor
waarde dat de temperatuur hoog genoeg is in 
de winter.

01 N 4 nigrisaetosus HU448 15 zpp (wit cephalium 
met donkere borstels)

02 N 1 pugionacanthus HU462 15 zpp (weinige bleek
bruine doorns)

03 N 4 sp.n. HU639 15 zpp
04 N 1 sp.n. HU640 15 zpp
05 N 1 sp.n. HU644 15 zpp
06 N 4 sp.n. HU645 15 zpp
07 N 4 sp.n. HU646 15 zpp
ECA ECHINOCACTUS

Grootwordende bolcactussen met krachtige 
bedooming. Bloei in cultuur is zeldzaam. De 
bekendste soorten zijn gemakkelijk te kweken. 
Niet kougevoelig. Vroeger was dit een ver
zamelgeslacht van zeer vele bolcactussen.

01 N 7 grusonii 25 zpp (de bekende schoonmoeders- 
toel)

02 M 6 horizonthalonius PV331 25 zpp (blijft relatief 
klein; kweek moeilijk)

03 M 4 platyacanihus CSD60 20 zpp (lijkt op E. palm
en; wordt niet zeer groot)

04 M 6 polycephalus 25 zpp (zeer moeilijk te kweken; 
vormt groepen)

ECC ECHINOCEREUS
Kort zuilvormige planten uit Mexico en de
U.S.A. De planten zijn weekvlezig en een aantal 
soorten verdraagt vorst. Meest eenvoudig te 
kweken. De bloemen blijven lang open en zijn 
bijzonder mooi.

01 M 4 berlandieri 20 zpp (zeer grote rozewitte bloe
men)

02 M 1 cinerascens SB702 20 zpp (van Pachuca;
korte weke stam)

03 M 4 coccineus SB747 20 zpp (van de Manzano 
Mts./NM.; ruige doorns)

04 M 4 dasyacanthus SB732 20 zpp (van Pecos 
CoTTX ; roodwitte bloemen)

05 M 4 engelmannii bonkerae SB522 20 zpp (van Salt 
River Canyon/AZ.)

06 M 4 engelmannii chrysocentrus RP75 20 zpp (van 
St. George/Ut; doorns donkerviolet)

07 M 1 enneacanthus CSD222 20 zpp (van Parras, 
zware wit-zwarte doorns)

08 N 4 melanacanthus 20 zpp
09 M 1 nicholii RP73 20 zpp (van Silver Bell Mts./AZ.)
10 M 4 papillosus 20 zpp (van Starr Co./TX.; gele

bloem met rode keel)
11 M 4 papillosus angusticeps 20 zpp (van Puerto Ric, 

Hidalgo Co./Tx)
12 M 1 parkeri SB1575 15 zpp (van Aramberri/NL.; 

fraaie roze bloemen)
13 M 4 pentalophus 20 zpp (grote violette bloemen; 

weke stam)
14 M 4 reichenbachii albispinus 20 zpp (van Troy/OK.; 

witbedoornd)
15 M 1 reichenbachii caespitosus DJF801 20 zpp (van 

Taylor Co./TX.)
16 M 4 rigidissimus 20 zpp (dicht roodbedoomd, 

rozewitte bloemen)
17 M 4 russanthus neocapillus SB395 20 zpp (van 

Brewster Co.)
18 M 4 scheen gentryi 20 zpp (vrijwel doornloos; 

teergekleurde bloemen)
19 M 4 subinermis 20 zpp (grote gele bloemen; korte 

bedooming)
20 M 4 fendleri rectispinus DJF1394 20 zpp (van 

Hidalgo Co./NM.
21 H 1 adustus 20 zpp (pectinate bedooming met 

bruine middendooms)
22 H 1 amoenus 20 zpp (rijk violetrood bloeiend)
23 H 1 armatus 20 zpp (lange zwarte middendooms,

grote violette bloem)
24 H 1 baileyi caespiticus 20 zpp (blijft klein; wit 

bedoornd)
25 H 2 bristolii 15 zpp (van Soyopa/Son.)
26 H 1 chisoensis 20 zpp (bloem violet met witte keel)
27 H 1 chloranthus v. de San Mateo 20 zpp (schitter

ende bonte bedooming)
28 H 1 enneacanthus 20 zpp (van Saucillo/Chih.; grote

violette bloemen)
29 H 1 floresii 20 zpp (penwortel; helder purperen 

bloemen)
30 H 1 grandis 20 zpp (van Isla Lorenzo/BC ; zuiver 

witte bloemen)
31 H 1 hempelii 20 zpp (grote helder purperviolette 

bloemen)
32 H 1 knippelianus reyesii 20 zpp (stevige rechte witte 

doorns; bloem roze)
33 H 2 kuenzleri 15 zpp (witte doorns, grote purperen 

bloemen)
34 H 1 lauii 20 zpp (dwèrgsoort met roze bloemen)
35 H 2 lindsayi 15 zpp (kogelvormig; lange gebogen

zwarte doorns)
36 H 1 ochoterenae v.Cerro Culagua/Sin L771 20 zpp

(lange zwarte doorns)
37 H 2 palmeri 15 zpp (stam slank met weinig ribben)
38 H 1 pamanesiorum 20 zpp (variabele bedooming,

grote purperen bloemen)
39 H 1 pectinatus 20 zpp (van Coahuila; dicht purper

rood bedoornd)
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AFDELINGSACTIVITEITEN - 1

Achterhoek.
8 feb. Jaarvergadering
14 mrt Praktijkavond
11 apr. Frans Noltee met dialezing over

Namakwaland
E.N.O. gebouw Woerdseweg Groenlo

Arnhem.
8 febr. Diavoordracht door Wim Alsemgeest
14 mrt Avond, verzorgd door de leden.
11 apr. Grote Voorjaarsverloting.

Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuindorp” 
achter het pand Floralaan 18 Wageningen 
20.00 uur.

Drenthe.
7 febr Dick Munnicksma en Piet van Veen 

met een praatje over ‘stekeligheden’
6 mrt Ruilen van planten en gegevens.
4 april Avond met Delfzijl en Groningen.

Spreker Alfons Beukelaers
Hotel Koopman de Palz 7 Beilen.

Gooi- en Eemland.
13 febr. Lezing door Wiebe Bosma over een 

kas met bloeiende planten van 
januari t/m december.

Buurthuis Noord Lopez Diazlaan 85 Hilver
sum 20.00 uur.

Gouda e.o.
21 mrt Nels Verwoeid vertelt over zijn reis 

naar Australië
18 apr. Praatavond, voorbereiding beurs en 

dia's van eigen leden.
‘t Brandpunt Turfmarkt 58 
Gouda 20.00 uur

Tilburg
12 feb. Ludwig Bercht: Gymnocalycium
11 mrt Thema-avond
15 apr. Ben Zonneveld:Winterharde succu

lenten zoals Rosularia, Orostachys 
Lewisia en Cactussen

Kasteelhoeve Hasseltstr 256 Tilburg

Utrecht e.o.
8 febr. Jaarvergadering
14 mrt Thema-avond over Agave’s (onder

voorbehoud)
11 apr. Lezing door Arnold Meerstad over

Matucana's
Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a
Utrecht 20.00 uur

Voorne-Putten en Rozenburg
12 febr. Lezing door Frans Noltee over Kenia
11 mrt Praatavond
8 apr. Lezing door Ludwig Bercht over 

Paraquay
Het Trefpunt Burg. v.d. Blinklaan 5 (Vier- 
polders Gem Brielle) 19.30 uur

Zaanstreek
2 febr. Jaarvergadering
1 mrt Robert Mayer met een lezing over

"Standplaats Vleuten”
12 apr. Onderlinge Avond
Kantine van de sporthal De Springplank Saenre-
damstraat 34 Assendelft 20.00 uur

Zwolle
27 febr. Lezing door de Heer A.B. ter Brugge 

over Euphorbia s
26 mrt Lezing door Rob Bregman
23 apr. Vaasense avond
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor
Tuinbouwonderwijs Prinses Margrietstraat 2
Zwolle 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTERVERENIGINGEN.

Cactusvrienden Limburg
19 feb. Aanleg rotstuin en vijver Mario 

Ollivier
18 mrt Parodia deel 1 Eric Piens
15 apr. Zeven weken op een mesa Robert 

Mayer
Cultureel Centrum Dekenstraat 40 Heus
den Zolder 20.00 uur

Leuchtenbergia
16 febr. Statutaire vergadering; Mexico door 

Domien Jacobs
15 mrt Zaaien en Enten door Walther Dams
19 apr. de Echinoccrei en ik door Jos 

Vrenken.
Dienstencentrum Schoolstraat 44 Schilde 20 uur.
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AFDELINGSACTMTEITEN - 2

Voor dit nieuwe jaar heeft niet elke afdeling haar programma klaar, daarom aanvullend een vergaderoverzicht

AFDELING AFDELINGSAVOND VERGADERT IN ADRES
Achterhoek 2e donderdagavond 20.00 uur E.N.0 Gebouw Groenlo
Amsterdam 3e vrijdagavond 20.00 uur Het Amsterdams Natuur- en 

Milieu Educatiecentrum, 

Hugo de Vries Laboratorium

Plantage Middenlaan 2e 
Amsterdam

Arnhem 2e donderdag 20.00 uur Zaaltje van despeeltuin 

vereniging “Tuindorp"
achter Floralaan 18 

te Wageningen
Brabant-België laatste vrijdag 20.00 uur Hoger Rijksinstituut 

voor Tuinbouw
Bavaylei 116

te 1800 Vilvoorde
Delfzijl 1e donderdag 19.30 uur Groene Weide Snelgersmastraat 15 

te Appingedam
Dordrecht 2e donderdag 19.30 uur Biesboschcollege 

v/h Chr. M.T.S.
Prof. Waterinklaan 45 
te Dordrecht.

Drenthe 1e woensdag 20.00 uur Hotel Koopmans de Palz 7 Beilen
Eindhoven 2e maandag 20.00 uur Wijkgebouw ‘t Slot Kastelenplein 167

Eindhoven
Flevozoom 3e maandag 20.00 uur Groen van Prinstererschool Verkeersweg 51 

te Harderwijk
Fryslén 2e dinsdag 19.30 uur Zalencentrum Tivoli Huizumerlaan 59

te Leeuwarden
Gooi/Eemland 2e dinsdag 20.00 uur Buurthuis Noord, Lopez Diazlaan 85

Hilversum
Gorinchem/den Bosch 2e maandag 20.00 uur Herberg de Prins 

Zaal Zidewinden

te Berlicum of

te Sprang Capelle
Gouda 3e donderdag 20.00 uur ‘t Brandpunt Turfmarkt 58 Gouda
*s Gravenhage 3e maandag 20.00 Pius-X Kerk, Hengelolaan/hoek

Zonneoord’s Gravenhage
Groningen 3e donderdag 19.30 uur Buurt- en Speeltuinverg Elzenlaan 72 Groningen
Haarlem 

den Helder
3e dinsdag 20.00 uur

2e zaterdag, 13.45 uur
Kantine Stadskweektuin 

Centr. v. Natuuronderwijs 

“Groene poolster"

Kleverlaan 9 Haarlem

Pasteurstraat 6 den Helder
Hoeksche Waard

Kennemerland

2e donderdag 20.00 uur

laatste donderdag 20.00 uur

Natuurtoezoekerscentrum

Hoekse Waard

kantine “Turn Vereniging
Santpoort"

aan de rijkshaven

te Numansdorp

De Weid 22 te Velserbroek
Leiden 3e donderdag 20.00 uur Berlagestraat 2 Leiden
Maas en Peel 4e vrijdag 20.00 uur Zaal C M C. Uyterwaert Venrayseweg 65 te Venlo
Nijmegen 1e dinsdag 19.30 uur Opl.Centrum “t Vanck” Energieweg 19 Nijmegen
Rotterdam laatste maandag 20.00 uur Wijkgebouw Pier 80 Rösener Manzstraat 80. 

Rotterdam
Tilburg 2e maandag 20.00 uur Kasteelhoeve Hasseltstraat 256 Tilburg
Utrecht 2e donderdag 20.00 uur Buurthuis Ravelijn Hooftgraaflandstraat 2A 

Utrecht
Voorne/Putten & Rozenburg 2e maandag 19.30 uur Zaal het Trefpunt Brgm A.P. v/d Blinkln 5

Vierpolders
West Brabant 3e zaterdagmiddag 'Café 'Marktzicht Markt 50, Etten-Leur 11

West Friesland ??? OSG West-Friesland Bontekoestraat 3 Hoorn
IJsselstreek Laatste vrijdag 20.00 uur Automaterialen van Rijn Manegestraat 3 Deventer
Zaanstreek 1e vrijdag 20.00 uur Sporthal Springplank Saenredamstraat 34

Assendelft
Zeeland Laatste vrijdag 19.30 uur Thomaskapel Vrijlandstraat Middelburg
Zuid Limburg 1e dinsdag 19.30 uur Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12 Schimmert
Zwolle 4e dinsdag 19.30 uur De Groene welle Pr. Margrietstraat 2 Zwolle
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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

1996 
20 april

Algemene ledenvergaderingvan Succulenta in 
het dorpshuis te Kudelstaart, te organiseren door 
de afdeling Amsterdam

21 april
Succulenta Zaanstreek houdt haar jaarlijkse 
Cactus- en Vetplantenbeurs.

28 april
Plantenbeurs afdeling Tilburg Kasteelhoeve 256 
te Tilburg. Tafelhuur f 5,= p/m. Aanvang 10.00 
uur en Entree f 1,=. Info bij Huub van Helden, 
Cornelis de Vriendtstraat 31, 5041 GL Tilburg. 
Tel: 013-352747

4 mei
Plantenbeurs van de afdeling Fryslan in het AOC 
inlichtingen bij A. Veenstra, tel. 0511-451666

11 mei
De Goudse Cactusbeurs wordt gehouden in het 
gebouw de Brug te Reeuwijk Brug.

11-12 mei
Plantenbeurs afdeling Haarlem

16 mei
De afdeling Achterhoek organiseert een grote 
cactustentoonstelling en beurs in en om het 
E.N.O. gebouw aan de Woerdseweg te Groenlo 
(achter de "Grolsch") Openingstijd van 10 tot 17 
uur. Toegang gratis. Info: Mevr. A. Heijnen, 
Kuipersweg 9, 7107 BC Winterswijk. Tel. 0543- 
564314.

25/26/27 mei
Show en beurs afdeling Zuid-Limburgin 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 Heer- 
len/Zuid Kerkrade. Vanaf station Heerlen met 
bus 42/46 tot halte Terwinselen.. Tafelhuur 
bedraagt f7.50 p.m./p.d.. Inl. J. Essers, Hokkel- 
bergstraat 8, 6444 AG Brunssum. (045-251911)

25/26/27 mei
Tentoonstelling Succulenten en andere hobby’s 
door Leuchtenbergia Schoolstraat 44 te Schilde 
België; dagelijks vanaf 10 uur.

8 juni
Leidse cactusbeurs, nadere mededelingen volgen

15 september
Succulcntcnbcurs van Leuchtenbergia,School- 
straat 44 te Schilde België;van 9 tot 14 uur.

DIVERSEN

ELK Blankenberge een cactusfeest (9-10 
september 1995)
Het 30 jarig bestaan der vroegere 3 landenconfer- 
entie, nu Europese landen conferentie, is een waar 
feest geworden op elk niveau. Toen ik op Vrijdag 
8 september in de Duinse Polders te Blankenberge 
toekwam was het reeds te zien dat er iets bij
zonders op til was. De lachende gezichten van vele 
bekende cactusliefhebbers uit Engeland, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland, ja zelfs uit Oostenrijk en 
Zwitserland waren hier de oorzaak voor. Tevens 
was er bij het inrichtende komiteit tevredenheid op 
het gelaat te bemerken daar er uit het verre Israël 
bezoek gekomen was! Op de plantenbeurs, die 
door duizenden liefhebbers bezocht werd, vooral 
op Zaterdag 9 september, waren er in totaal 61 
liefhebbers met daarbij ook enkele professionele 
handelaars aanwezig. In het geheel werden 200 
meter tafellengte verhuurd waarop een plantenaan-

bod van allerhande geslachten zowel succulenten 
als cactussen tentoon gesteld stond. Iemand die er 
niet kon vinden wat hij of zij wenste, was niet 
mogelijk
Voor wat de voordrachten betreft, deze waren van 
het allerbeste. Zij werden met aandacht gevolgd, 
zowel van de beginnende liefhebber als van de 
gevorderde.

De inrichters wens ik tevens te bedanken voor de 
goede zorgen, die ze besteed hebben zowel voor de 
overnachting als voor de innerlijke mens. De ELK 
1995 is voorbij met een bovenbeste indruk door 
mij afgesloten, vooral omdat er een band met 
elkaar gesloten werd, een band tussen plantenlief
hebbers van verschillende nationaliteiten. Leve de 
ELK 1996

Bcukelaers Alfons
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VRAAG 
EN 

AANBOD

British 
Cactus & 

Succulent
Society

Opgaven voor nr 2/96 moeten voor 15 
februari 1995 worden opgestuurd aan 
Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem 
Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Gevraagd: zaailingen of stekken van 
Euphorbia’s. N A.Oud, Apartado 54, 
18680 Salobrena/Granada, Spanje.

Wie weet waar ik het boek Lithops van 
D.T.Cole kan kopen of bestellen?
R.Heutink, Drentelaan 19, 4926 GH Lage 
Zwaluwe. Tel. 0168-483015 na 19.00 uur.

ARBORETUM TROMPENBURG
te Rotterdam

zoekt
TUINMAN

met belangstelling voor Succulenten.

Groene Wetering 46, 3062 PC Rotter
dam, Tel.' 010-4526599

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal 
per kwartaal enbevat zowel artikelen van 

wetenschappelijke aard als verenigingsnieuws en 
artikelen van lezers.

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya 
voor de serieuze verzamelaar en liefhebber 
van succulenta planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
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 verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

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

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN 
Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

* 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

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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BIBLIOTHEEK.

Hier slaagt men er ieder jaar weer in om een aantal nieuwe 
boeken
en tijdschriften aan de bibliotheek toe te voegen.
Op dit moment zijn er meer dan 250 titels en enkele tientallen 
tijdschriften, 
waarvan een enkele al vanaf 1901.
Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken aanwezig.
Aarzel dus niet om regelmatig om een nieuwe catalogus 
te vragen, de lijst is zowel in gedrukte vorm als per floppydisk 
beschikbaar.
Katalogus a fl 1,50/Bfrs 30, 
voor floppydisk overleggen met Hr Bervoets.

W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108,7391 XM Twello 
tel.: 0571-272841

Van der Hoff boeken 
postbus 49

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin- en plantenboeken. Naast een 
grote collrctie boeken over tropische- en subtropische planten 
hebben wij ook veel boeken over vaste planten, rotsplanten, 
winterharde tuinorchideeën en vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan een 
kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens. U kunt aangeven, 
waarin U het meeste bent geïnteresseerd. Regelmatig hebben 
wij actieaanbiedingen

PLANTENCENTRALE DIATHEEK.

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 toegezonden krijgen, waarin 
ongeveer 12 soorten plantjes. (1 pakje per jaar, maximaal 
3 jaar lang).

Toezending volgt na ontvangst van f 7,50 op postbankreken
ing 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 beginnerspa
kketjes, 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

Er zijn in de diatheek in totaal 8000 dia's aanwezig, waarvan 
er al
zo'n 3000 geïnventariseerd zijn.
Om één en ander voor de gebruiker en beheerder hanteerbaar 
en overzichtelijk
te houden worden er series samengesteld.
Het streven is om van alle geslachten een serie op te zetten, 
maar
er zijn niet van alle geslachten voldoende dia's aanwezig.
Indien U dia's dubbel of over heeft neemt U dan eens kontakt 
op met
de diathecaris, hij kan U dan zeggen of uw dia's een 
aanvulling kunnen
zijn.

Op dit moment zijn de volgende series beschikbaar
100 mooie vetplanten,
100 mooie cactussen,
200 mammillaria's,
200 echinocereï
100 caudex vormende planten
66 euphorbia's,
100 gymnocalyciums.

Hr. J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. 
Tel 045-5272461
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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 bijeenkomsten, 
toegang tot de diensten van onze instellingen: zaadfonds, bibliotheek, diatheek, boekenmarkt, verenigingsartikelen en planten- 
centrale.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............................................................................................................................................ '■.............



WIJ BIEDEN AAN:

Nieuw!

International Cactus-Ad ventu res

Het eerste Europese Cactus Magazine 
Driemaandelijks verschijnend tijdschrift in 
full-colour

Vraag naar de Franse of Engelse uitgave! 
Officiële uitgave van de Franse vereniging 
ARIDES, geheel geïllustreerd in kleur, met 
een nieuw formaat, gewijd aan alle aspecten 
van cactussen en andere succulente 
planten.

Kosten 1996: 5000 pesetas, inclusief 
zaad catalogus.

Contactadres: Joel Lodé, BP 429, LOS 
CHRISTIANOS, TENERIFE, SPANJE.

BOEKENBEURS

Sclerocactus schlosserii.............................
haillii.....................................

.........f 10.-/15-

.........f 10.-/12.-
publispinus albispina.... .........f 12.-/15,-

Epithelanta unguispinus........................ ........f 6.-/9-
Pyqmeacereus matasanii........................... ........f 6-/8-
Cristaten in ongeveer 250 soorten............ .........f 15-/25-
Sulcorebutia ong. 50 HB nummers........... ........f 5.-/9-
Lophophora echinata................................... ........f 8.-/12,-
Blosfeldia atroviridis.................................... ........f 8.-/11-
Ariocarous retusus..................................... .........f 20.-
Cactus kwekerij LAKERVELD, Lakerveld 89 Lexmond
tel. 0347-341718. Geopend maandag én vrijdag 13-17 uur
zaterdag van 8-17 uur.

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 WAlsemgeest, Stadhouders- 
laan 3, 3417 TT Montfoort. Tel. 0348-471083

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

DAVE VAN DEN BERG
MONTAGE EN ONDERHOUD

• Levering nieuwe en gebruikte kassen
• Beglazing - Scherming - Onderhoud
• Tuinbouw benodigdheden
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Cono’s Paradijs
Uwe Beyer

Dorfstrasse 10, 56729 Nettehoefe, Duitsland. Tel. 02655/3614.

Europa’s omvangrijkste aanbod aan Mesembs! 
Eindelijk is het zover!

De nieuwe lijst met meer dan 700 Conophytums, practisch alle 
Cole-Lithops, bijna 700 andere Mesembs en vele cactussen is 
verkrijgbaar vanaf einde januari.

Vraag nu naar de gratis lijst met vele speciale aanbiedingen.
Zij, die na januari 1993 al een lijst besteld hebben, krijgen de nieuwe lijst automatisch 
thuisgestuurd.

Openingstijd: Het gehele jaar met daglicht.

Wilt je mij persoonlijk treffen, bel dan eerst even

VOORUIT MAAR___zend je briefkaart in!

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, amencana 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 f 2,- 
per stuk.

De kwekerij is iedere vrijdag en zaterdag tot 17 uur open 
Noorderstraat 274, 9611 AS Sappemeer. Tel. 0598-395805.

Cactuskwekerij Geling
Privé: Paulus Potterstraat 9, 9601 JP Hoogezand. Tel. 0598-393253.
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Succulenta 75 (1) 1996

Foto 2 : Sansevieria kirkii var. 
pulchra 'Coppertone'

Sommige voor gespecialiseerde liefhebbers 
bekende sansevieria’s zijn onbekend in de 
rest van de succulentenwereld. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het geslacht niet de 
populariteit van andere succulenten geniet. 
Ik wil in dit artikel enkele bekende en 
onbekende sansevieria’s voorstellen. De 
determinatie van het geslacht wordt als 
probleem gezien. Ik zal aangeven dat de 
determinatie eenvoudig is. Er zijn 
beperkingen in de eenvoud: het is moeilijk 
planten te determineren die zijn gestrekt 
(geëtioleerd) als gevolg van te weinig licht 
en het is bijna onmogelijk planten te 
onderscheiden die zijn verschrompeld door 
watertekort.
De meeste sansevieria’s komen oorspron
kelijk voor in Afrika, ten minste één in 
Arabië en enkele in India en Sri Lanka. 
We kennen allemaal Sansevieria trifasciata 
en de “chimere varitëit” S. trifasciata var. 
laurentii met de gestreepte bladranden. De 
eerstgenoemde kent een cultivar S. trifas
ciata ‘Hahnii’. Zowel var. laurentii als 
‘Hahnii’ kennen vele kleurschakeringen 
(mericlinale en periclinale chimeren). 
Hiermee omvat deze soort van allle Sanse- 
vieria's de meeste cultivars.
S. subspicata Baker (foto 1) komt uit 
Zuid-Afrika en is reeds lange tijd in cul

tuur. Toch vinden vele mensen dit een van 
de moeilijkst te determineren sansevieria’s. 
De reden hiervan is dat de plant varieert in 
grootte en vorm. De plant vormt platte 
bladeren die donkergroen van kleur zijn. 
Als de plant in direct zonlicht gekweekt 
wordt, zullen de bladeren niet donker
groen gekleurd zijn, maar zullen deze 
dwarsbanden bezitten. Om deze soort te 
herkennen moet gekeken worden naar de 
basis van de bladeren. Hier treft men de 
bladstengel aan die ongeacht de grootte 
van de bladeren versmalt verder naar de 
basis toe. Een andere karakteristieke 
eigenschap is de ruwe textuur die lijkt op 
rond glas. Daarnaast bezitten de bladeren 
een waslaag. Zoals gezegd varieert de 
grootte van de bladeren sterk. Het is een 
langzame groeier en de soort die van alle 
sansevieria’s het meest bestand is tegen 
droogte en koude.
Een ander soort met platte bladeren is 
S. kirkii Baker uit Tanzania, en de variëteit 
S. kirkii var. pulchra N.E. Brown. Beide 
planten hebben platte bladeren die erg lang 
kunnen zijn, tot 1,5 meter lengte. Bij de 
variëteit pulchra zijn de bladeren minder 
lang. Ze hebben gegolfde bladranden, zijn 
erg dik en hebben een duidelijk zichtbare 
opstaande rand op de rug. De bladeren
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groeien rechtopstaand, vervolgens zakken 
ze naar een horizontale positie, waardoor 
de plant een doorsnede van 3 meter kan 
bereiken! De bladeren van S. kirkii hebben 
in de juveniele fase mooi banden die dwars 
over het blad lopen. Als de planten vol
wassen worden verdwijnt de tekening en 
worden de bladeren effen grijs van kleur. 
De bladeren van Sansevieria kirkii var. 
pulchra zijn donkergroen van kleur met 
roze-okerkleurige vlekken. Deze vlekken 
blijven wanneer de plant volwassen wordt. 
In de bloeiwijze van S. kirkii staan de 
bloemen dicht opeen. De bloemstengel is 
relatief lang: 60 centimeter. De bloem
stengel van variëteit pulchra is iets korter. 
Beide planten vormen evenveel bladeren. 
S. kirkii var. pulchra ziet er verfijnder uit 
dan S. kirkii. Er is een nieuwe kloon 
beschikbaar, die kortere en dikkere blad
eren vormt en eenvoudig herkend kan 
worden aan de zwarte onderbroken strepen 
op de binnen- of bovenzijde van het blad.

De rug van de bladeren is vrijwel geheel 
zwart met een koperkleurige tekening. 
Deze kloon wordt aangeduid als Sanse
vieria kirkii var. pulchra 'Coppertone' 
(foto 2). De kleur van de bladeren veran
dert niet bij veranderende groei-omstandig- 
heden. Dit in tegenstelling tot de variëteit 
pulchra zelf. Deze plant verlangt een droge 
kweekwijze en veel (direct) zonlicht 
teneinde zijn tekening te behouden.
Een andere Sansevieria met platte bladeren 
is Sansevieria senegambica Baker die, 
zoals uit de soortsaanduiding blijkt, oor- 
sponkelijk in Senegal voorkomt. Deze 
soort is eenvoudig te kweken zolang de 
plant voldoende (direct) zonlicht krijgt. 
De plant vormt 4 bladeren, die appelgroen 
van kleur zijn en een tekening vertoont van 
zeer kleine lichter groen gekleurde vlekjes. 
De bladeren worden tot 80 cm lang en tot 
8 cm breed. De bladeren zijn zacht, glad 
en omgebogen aan de randen. De randen 
hebben dezelfde kleur als de rest van de

Foto 3 : Sansevieria fischeri op groeiplaats nabij Kwatate Maktuara
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bladeren.
Sansevieria arborescens Cornu is een 
andere opvallende Sansevieria. Er zijn 
verschillende meningen over hoe de plant 
er uit hoort te zien. Deze in Kenia voorko
mende soort vormt een stam die tot 1,5 
meter hoog kan worden. De plant lijkt op 
een Dracaena. De stam van deze Sansevie
ria wordt geheel aan het oog onttrokken 
door de bases van de bladeren.
Indien de plant in het directe zonlicht 
wordt gekweekt zijn de bladeren geelgroen 
van kleur en zijn de randen rood of wit 
gekleurd. De stijve, maar broze bladeren 
zijn riemvormig en tot 5 cm breed. Ze 
eindigen in een harde scherpe punt. 
De bekendste rondbladige Sansevieria is 
S. cylindrica Bojer, de enige soort met in 
dwarsdoorsnede “echte” ronde bladeren 
zonder dat sprake is van bladranden. De 
bladeren van de typevorm groeien rechtop
staand. S. cylindrica var. patula N.E- 
Brown heeft, zoals de variëteitsaanduiding 
al aangeeft, bladeren die meer naar buiten 
uitwijken. De bladeren wijken meer indien 
de plant gekweekt wordt onder lichtarme 
condities. Gekweekt in direct zonlicht 
blijven de bladeren meer rechtop staan, 
maar niet zo duidelijk als bij de typevorm. 
De twee planten hebben dezelfde dwars- 
bandentekening als S. trifasciata en zijn de 
meest eenvoudig te kweken rondbladige 
sansevieria’s. Het zijn wel langzame 
groeiers.
Twee andere rondbladige soorten, S. 
fischeri Baker (foto 3), ook bekend onder 
de naam S. singularis N.E.Brown en S. 
stuckyi Godefroy-Lebeuf vormen grote 
planten. De eerstgenoemde is een soort die 
in het volwassen stadium slechts één blad 
vormt. De plant komt oorspronkelijk voor 
in Kenia en Tanzania. In het juveniele 
stadium vormt S. fischeri meerdere bla
deren die erg dik, plat en breed aan de 
bladbasis zijn. De plant vermeerdert zich

door middel van rhizomen. Iedere vol
gende nieuwgroei vormt minder bladeren, 
totdat nog slechts één blad wordt voortge
bracht. Het bladoppervlak is ietwat ruw. 
In beide groeistadia vertoont de plant een 
mooie tekening; een donkergroene achter
grond met lichtgroene dwarsbanden, mooi 
contrasterend met de rode bladranden. 
S. fischeri wordt niet zo hoog als S. 
stuckyi, zoals Brown aangaf in zijn 
beschrijving. In cultuur worden de planten 
niet zo hoog als op de oorspronkelijke 
groeiplaatsen; meer dan 2,5 meter hoog. 
Het enkele, rechtopstaande, stijve blad 
bezit een smalle inkeping over de gehele 
lengte van het blad. Indien volwassen 
vertoont de plant nauwelijks tekening en 
zijn de bladeren bijna effen donker-groen. 
S. stuckyi komt oorspronkelijk voor in 
Mozambique en vertoont een gelijke

Foto 4 : Sansevieria francisii ‘FKH 432'
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Foto 5 : Sansevieria sp. 'Baseball Bat'

ontwikkeling bij het volwassen worden als 
5. fischeri. In het juveniele stadium hebben 
de bladeren een groene basiskleur met 
lichtgroene dwarsbanden, die aan de basis 
meer okerkleurig zijn. Verder van de basis 
verdwijnt deze okerkleur langzaam. De

parallel aan elkaar lopende bladranden zijn 
aan de basis groen van kleur. De bladeren 
wijken uiteen en bezitten een brede con
cave inkeping. Voorkomen en kleur in het 
juveniele stadium van zowel S. fischeri als 
S. stuckyi, zorgen ervoor dat beiden 
eenvoudig te herkennen zijn. In het vol
wassen stadium vormt S. stuckyi twee 
bladeren per groeiperiode, een meer ronde 
inkeping dan S. fischeri en bladeren met 
een groene kleur en een gladde, wasachtige 
textuur. S. fischeri echter heeft een donker
groene kleur en vormt in het volwassen 
stadium slechts één blad dat een ruw 
oppervlak heeft.
Een onbekende rondbladige soort is Sanse
vieria francisii ‘FKH 432’ (foto 4), door 
Francis K. Horwood in Kenia verzameld. 
Opmerkelijk aan de groeiwijze is dat de 
bladeren in rijen van vijf groeien die 
bovenop elkaar staan. Hieraan is de plant 
eenvoudig te herkennen. De bladeren 
worden tot 12 cm lang en tot 1 cm in 
diameter. Ze bezitten een overlangse 
inkeping die ongeveer over de helft van het 
blad loopt, eindigend in de scherpe punt. 
Het bladoppervlak voelt ruw aan en de 
tekening lijkt op die van S. suffruticosa, 
maar de kleur is lichter en de plant is 
compacter. Sansevieria francisii ‘FKH

S.robusta, 26 km ten zuiden 
van Kijabe, langs de weg 
dichtbij de grote Kedong 
rivier
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432’ behoudt zijn groeiwijze totdat de 
plant topzwaar wordt en de top van de 
plant naar het grondoppervlak toebuigt. 
De plant vormt lange stolonen. De bloe
men zijn bruin van kleur. In cultuur is de 
plant eenvoudig en verlangt deze een 
plaats in het directe zonlicht.
Sansevieria canaliculata Baker kan 
gerekend worden tot één van de meer 
aparte sansevieria’s. De plant vormt ronde 
bladeren die tot 50 cm lang worden en een 
groene kleur kennen zonder dwarsbanden. 
Het bladoppervlak is glad, bezit vele 
strepen die iets onder het bladoppervlak 
liggen (kleine inkepingen) en heeft één 
“grote” inkeping die moeilijk te herkennen 
is, omdat deze lijkt op een van de strepen. 
De bladeren, waarvan er één per groeisei
zoen wordt gevormd, groeien niet rechtop, 
maar hebben de neiging om uiteen de 
groeien. Ze lopen spits toe in een zacht 
aanvoelende punt. Tussen de lijnen bevin
den zich nog korte strepen. De bloeiwijze 
is erg kort.
Een ongewone plant tussen de rondbladige 
soorten is Sansevieria sp. ‘Baseball Baf 
(foto 5). Deze plant vormt in het volwas
sen stadium drie bladeren per groeiseizoen. 
Deze zijn erg hard, dik - tot 3 cm - en zijn 
meer dan 60 cm hoog. De bladeren kunnen 
tot 5 cm breed worden en de randen zijn 
rood van kleur. De bladkleur is grijsgroen 
met dwarsbanden die iets lichter van kleur 
zijn, met vele onder het bladoppervlak 
liggende lijnen aan beide zijden van het 
blad. De overlangse lijnen lopen bijna 
geheel door tot de top van het blad en 
geven aan tot waar het blad indroogt 
ingeval van een watertekort. De plant 
vormt oranje gekleurde rhizomen.

Sansevieria sp. 'FK 428'

De nieuwgroei heeft in eerste instantie 
dezelfde kleur als de rhizomen, maar 
verandert spoedig in de definitieve, 
grijsgroene kleur. De plant komt 
waarschijnlijk uit Zimbabwe.
Het geslacht Sansevieria is een enorme 
bron van kamerplanten. In principe 
kunnen alle soorten, mits de juiste 
groei-omstandigheden worden aange
houden, in kamer of verwarmde kas 
gekweekt worden.

18618 Erwin St, Reseda, California 91335, 
USA.

Vertaling: Peter Knippels,
Aakwerf 9, 2804 MZ Gouda 29
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HET GESLACHT THELOCACTUS
6. THELOCACTUS CONOTHELOS

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

Op grond van de zaadstructuur, zoals in 
deel 1 is uiteengezet, vormt het Thelocac
tus conothelos-complex een aparte groep. 
De zaden worden gekenmerkt door de 
merkwaardig gevormde testacellen die 
papilvormig zijn uitgestulpt (zie foto’s 
pag.35). Deze papillen zijn puntig en glad, 
in tegenstelling tot de zaden van T. bicolor, 
die kegelvormige en gestructureerde 
papillen hebben. Verder worden T. 
conothelos-zaden gekenmerkt door het 
grote verdiepte hilum. Hierin kan het zaad 
een luchtbel vasthouden waardoor een 
groot drijfvermogen wordt verkregen.

T. conothelos Mexico 1980 bij Matehuala. De oude 
T.saussieri. Foto's van de schrijvers

Het T. conothelos-complex wordt tegen
woordig opgevat te bestaan uit 3 
variëteiten (var. conothelos, var. aurantia- 
cus en var. argenteus), die voornamelijk in 
bedoorning verschillen.
De bloemkleur, zo weten wij sinds kort, is 
niet meer als een onderscheidend kenmerk 
te gebruiken: deze kan in alle drie varië- 
tieten variëren. De zaden vertonen geen 
onderlinge verschillen.
Men komt vaak de naam T. conothelos var. 
macdowellii tegen. Dit taxon is echter als 
zelfstandige soort erkend en heet nu Thelo- 
cactus macdowellii. De plant is ook bekend 
onder de (oude) naam Echinomastus 
macdowellii. De zaadstruktuur van deze 
soort wijkt af van de conothelos-variëteiten 
en past beter in het T. bicolor complex. 
Daar zal T. macdowellii nader worden 
besproken.
Vaak ziet men in plaats van conothelos de 
naam conothele op de etiketten staan. Dit 
is grammaticaal gezien de juiste spelling 
maar de oorspronkelijke naam conothelos 
is conform artikel 73 van de Code voor 
Botanische Nomenclatuur geaccepteerd.

A. Thelocactus conothelos var. 
conothelos

Deze plant werd al in 1860 beschreven als 
Echinocactus conothelos. In 1961 plaatste 
Backeberg de plant ten onrechte in het 
geslacht Gymnocactus, want dit geslacht 
wordt gekenmerkt door kale vruchten. 
“Gymnos” betekent kaal en T. conothelos 
heeft beschubte vruchten, hetgeen nu juist 
een typisch kenmerk van het geslacht 
Thelocactus is.
Backeberg herstelde deze fout in zijn
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Kakteenlexikon (1966) door de plant 
alsnog bij Thelocactus onder te brengen. 
Na de introductie van de beide variëteiten 
aurantiacus en argenteus moeten we de 
oorspronkelijke T. conothelos nu T. cono- 
thelos var. conothelos noemen.
T. saussieri, een plant uit het grensgebied 
van de staten San Luis Potosi en Nuevo 
Leon, is een naam die nog volop in om
loop is. Na veldonderzoek van Anderson, 
Kladiwa en Fittkau, Glass, Foster en 
Babrocks bleek deze plant bijna niet van 
T. conothelos te verschillen. Dit wordt 
bevestigd door de zaden.
Daar T. saussieri later (in 1896) is beschre
ven dan T. conothelos vervalt de naam 
T. saussieri. Overigens zijn veel planten 
die onder deze naam in de verzamelingen 
staan, vaak goed als zodanig herkenbaar. 
Deze planten, o.a. met het veldnummer 
Lau 1009, zijn afgeplat bolvormig met een 
zeer open bedoorning; de randdoorns zijn 
kort en zuiver wit en de middendoorns 
zwartachtig. Deze vorm schijnt in de 
natuur gewoon tussen de andere vormen te 
groeien zodat er geen reden is om hiervoor 
een apart taxon in het leven te roepen. 
De type-vindplaats van de var. conothelos 
is Jaumave in de Mexicaanse staat Tamau- 
lipas. De meest oostelijk gelegen vind
plaats is Tula in dezelfde staat. Volgens 
Glass en Foster komt de typische cono- 
thelos-vorm vooral in het westelijk deel 
van het areaal voor, terwijl in het oostelijk 
deel de kortbedoornde (= T. saussieri) 
vorm overheerst.
Thelocactus conothelos is een zeer varia
bele soort. Wat ons altijd direct opvalt aan 
deze planten zijn de tuberkels. Deze zijn 
vrij grof en hoekig van bouw en lopen aan 
de top smaller toe. De tuberkels staan 
schuin omhoog en liggen als het ware 
tegen het plantenlichaam aan. Door deze 
typische vorm van de tuberkels is Thelo
cactus conothelos var. conothelos altijd

T.conothelos. Zuilvormig en met violette bloem.

T.conothelos. Witbloeiende vorm.
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gemakkelijk te herkennen. Dit wordt al 
moeilijker bij de variëteiten argenteus en 
aurantiacus, waar de tuberkels soms 
geheel schuil gaan onder een dichte 
bedooming.
Bij de var. conothelos zijn er 10-16 rand- 
dooms en 1-4 middendooms. Het aantal 
ribben varieert sterk; het tellen ervan is 
trouwens moeilijk doordat de ribben 
volledig in tuberkels zijn verdeeld.
Er zijn planten met zeer brede tuberkels 
(en dus weinig ribben) en planten met 
smalle tuberkels (veel ribben).
Ook de bloemkleur is verre van constant. 
Bij een bezoek aan een populatie van de 
vroegere T. saussieri (nu dus T. conothelos 
var. conothelos) konden vier verschillende 
bloemkleuren worden onderscheiden, 
namelijk wit, wit met een purperen mid- 
denstreep op de bloemblaadjes, roze en 
purper. Een ander opvallend kenmerk van 
deze populatie was de min of meer zuilvor
mige groei van deze planten. Bij een 
hoogte van zo’n 20 cm werden ze niet 
breder dan 10 cm. Lang geleden op een 
verkoopbeurs zagen wij eens zulke planten, 
zeer oude natuur-importen van 25 cm 
hoog, in de breedte uitgegroeid tot 45 cm 
brede clusters. Deze groeivorm kan zich bij 
cultuurplanten nog sterker manifesteren.

B. Thelocactus conothelos var. 
aurantiacus

Deze variëteit is in 1972 door Glass en 
Foster beschreven. De planten groeien in 
de Aramberri vallei in de staat Nuevo 
Leon, ongeveer in het midden tussen de 
vindplaats van de “oude” T. saussieri en de 
oorspronkelijke vindplaats van T. conothe
los. Volgens genoemde auteurs ligt deze 
standplaats geïsoleerd; de afstand tot het 
gebied waar var. conothelos groeit, be
draagt ongeveer 150 km, waar bovendien 
enkele hoge bergruggen het isolement 
versterken.
Var. aurantiacus verschilt van var. cono
thelos in de dichtere en oranje-gele 
bedooming (aurantiacus betekent oranje
kleurig). Het aantal randdoorns is groter 
(17-23) en ze zijn ook langer (tot 20 mm). 
Daardoor is de plant in de natuur een 
opvallende goudgele verschijning. De 
bloem is meestal geel. Sinds er ook 
geelachtig bloeiende planten van de “ge
wone” conothelos in omloop zijn, kan het 
onderscheid tussen de var. aurantiacus en 
var. cono-thelos soms problemen geven. 
We hebben in de verzameling van de heer 
Rubingh een plant uit de omgeving van 
Aramberri gefotografeerd. De kleur van de 
bedooming is grijs tot bruin, een voor var.
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aurantiacus afwijkende kleur dus. Behalve 
de gele bloemkleur viel ons vooral de 
platte brede vorm van de plant op.
In de nieuwbeschrijving van deze variëteit 
wordt echter gesproken over planten van 
10 cm breed en 8 cm hoog, die later 
zuilvormig worden. Wij hebben de indruk 
dat var. aurantiacus juist plat en breed 
uitgroeit. Verder blijft var. aurantiacus 
solitair terwijl var. conothelos nog wel 
eens zijspruiten maakt. Hopelijk kunnen 
met behulp van deze kenmerken beide 
variëteiten wat gemakkelijker onderschei
den worden. Vooralsnog is T. conothelos 
var. aurantiacus een discutabele variëteit. 
In het voorjaar van 1994 kwamen wij bij 
een Belgische kweker een groep var. 
aurantiacus tegen met het etiket “rood- 
bloeiend”. Dit bleek geen verkoopstunt te 
zijn, het klopte inderdaad. Deze vorm 
schijnt door Oostenrijkse liefhebbers te zijn 
gevonden bij Siberia in de staat Nuevo 
Leon. Zaden zijn door de firma Uhlig 
verspreid. Het is nog niet duidelijk of de 
rode bloemkleur in de volgende generaties 
voor 100% behouden blijft. Dat zullen we 
over een paar jaar weten.

C. Thelocactus conothelos var. 
argenteus

Deze variëteit is gelijktijdig met var. 
aurantiacus in 1972 beschreven en groeit 
wat verder naar het noorden in de buurt 
van Ascencion. De naam “argenteus” 
betekend zilverachtig; dit slaat op de 
zilverkleurige bedoorning. Doordat de 
bedoorning het plantenlichaam volledig 
bedekt, is deze soort moeilijk als een 
variëteit van T. conothelos te herkennen. 
De typische hoekige tuberkels zijn 
namelijk niet te zien. De dichte bedoorning 
is vooral een gevolg van het grotere aantal 
ribben, en dus het grotere aantal tuberkels. 
De dichtere bedoorning van deze variëteit 
zal te maken hebben met de veel hoger

T.conothelos var.argenteus

T.conothelos var.argenteus met gele bloemen
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Primeur: T.conothelos met rode bloemen

gelegen standplaats (tot 2100 m) waar het 
(UV) licht veel intenser is. De ongeveer 20 
borstelachtige randdoorns zijn 13 tot 30 
mm lang en hebben een aparte kleur die 
we zouden kunnen omschrijven als grijswit 
met een glasachtige zilverkleurige gloed. 
Helaas is die zilverkleurige gloed bij 
cultuurplanten wat minder duidelijk. De 4 
middendooms zijn wit met een donkere 
punt, 30-50 mm lang en staan recht 
vooruit. Bij het ouder worden van de plant 
begint de bedooming te verhouten. In de 
literatuur spreekt men dan over splijtende 
doorns, met daarbij de vermelding dat het 
alleen bij deze variëteit voorkomt. Wij 
hebben echter ervaren dat dit verschijnsel 
bij alle variëteiten van T. conothelos 
voorkomt en ook bij T. macdowellii. Ook 
is het bekend van T. rinconensis. De 
bloemkleur van de variëteit argenteus 
varieert volgens de beschrijving van diep-

roze tot violet. Sinds kort weten we dat er 
ook geelbloeiende planten bestaan. Een 
paar jaar geleden kregen wij van Peter 
Melis een plant met het etiket “T. cono
thelos var. argenteus ”, De naam leek te 
kloppen door de compacte bouw van de 
plant en de vele grijswitte randdoorns. Het 
enige afwijkende was de kleur van de 
middendoorns in de nieuwgroei; bruin tot 
zwart, bij het ouder worden van de plant 
grijs wordend. Toen de plant in het voor
jaar van 1995 voor het eerst bloeide, bleek 
deze een grote verrassing voor ons in petto 
te hebben. De bloemen waren in plaats van 
violet zuiver geel! Var. argenteus blijft 
over het algemeen wat kleiner dan de var. 
conothelos en de var. aurantiacus: 8-18cm 
hoog en maximaal 13 cm in diameter.

Cultuur
Alle besproken vormen van T. conothelos 
var. conothelos en var. aurantiacus zijn 
zeer eenvoudig uit zaad op te kweken. Ze 
kunnen na 4 jaar al bloeien. Helaas bloeien 
deze planten in tegenstelling tot de meeste 
andere Thelocactus-soorten slechts een
maal per jaar in de lente.
T. conothelos var. argenteus is een stuk 
lastiger. Onze ervaring is dat deze planten 
alleen in bloei komen als ze boven in de 
kas staan. Ze worden dan zeer dicht 
bedoornd, net als in de natuur.
We kunnen tot slot concluderen dat:
1. T. conothelos een zeer variabele soort is.
2. De overlap tussen de 3 variëteiten erg 

groot is, zeker na het opduiken van een 
roodbloeiende var. conothelos en een 
geelbloeiende var. argenteus.
Vooral het onderscheid tussen var. 
conothelos en var. aurantiacus is vaak 
moeilijk.

Het zal moeilijk worden in de toekomst 
deze variëteiten te handhaven. Var. argen
teus is door zijn zilverwitte uiterlijk mees
tal wat makkelijker te onderscheiden.
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SEM-opnames van zaden van Thelocactus saussieri: (Clichéfonds Succulenta 1984). Links in ziij-aanzicht, vergroting 40x.
Rechts een detail van de testa met de opvallende papilvormige cellen, vergroting 560x

Veldnummers
SB 302 Thelocactus conothelos, Mate- 
huala, SLP
SB 311 Thelocactus conothelos var. argen
teus, Ascencion, N.L.
SB 329 Thelocactus conothelos v. aurantia
cus, Aramberri, N.L.
L 663 Thelocactus conothelos, 
Ascension-Sandia, Nuevo Leon
L 731 Thelocactus conothelos, Cardenas- 
La Jolla, S.L.P.
L 734 Thelocactus saussieri, Matehuala, 
San Luis Potosi.
L 1009 Thelocactus saussieri, Aramberri, 
Nuevo Leon.
L 1068 Thelocactus conothelos v. aurantia
cus, Aramberri, N.L.
REP 366 Thelocactus saussieri, Tula, 
Tamaulipas.
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Kaartje met vindplaatsen

1. Jaumave.Tamaulipas. Oorspronkelijke 
vindplaats van T. conothelos

2. Noordelijk Matehuala, grens S.L.P. en 
N.L. Oorspronkelijke vindplaats van
T. saussieri

3. Aramberri, N.L. T. conothelos var. aurantiacus
4. Ascencion, N.L. T.conothelos var. argenteus
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GERARD UIL
Theo Heijnsdijk en J. Perenboom

Voor de Succulcntaleden die al iets langer 
meedraaien is de naam Uil een bekende. 
De nu 86-jarige Ir. G.E.M. Uil is sinds 
1966 lid van ‘Succulenta’, maar hij houdt 
zich al veel langer met cactussen en vet
planten bezig.
Gerard Uil behaalde zijn graad als land
bouwkundig ingenieur (tropische land
bouw) in Wageningen. Als zodanig werkte 
hij jarenlang in de agaven teelt op Java in 
het toenmalige Nederlands Indië. Zowel hij 
als zijn vrouw Stien waren tijdens de 
tweede wereldoorlog geïnterneerd in 
zogenaamde “Jappenkampen”. Na de 
oorlog kwamen zij terug naar Nederland 
waar met tropische landbouw moeilijk een 
bestaan kan worden opgebouwd. Door een 
omscholingsprogramma kon hij een 
spoedopleiding tandheelkunde volgen en 
met vlag en wimpel behaalde hij zijn 
examen. Als tandarts vestigde hij zich eerst 
in Nijmegen. In 1976 waagde hij de “waal- 
sprong” en verhuisde met praktijk en al 
naar Bemmel, met nog een buitenpraktijk 
in Doornenburg.
Had hij in Nijmegen nog een bescheiden 
muurkas, bij zijn nieuwe huis in Bemmel 
was plaats om een tamelijk grote kas te 
bouwen. Hier kon hij zijn hobby pas echt 
uitleven. Drie facetten van de liefhebberij 
hadden zijn speciale aandacht, namelijk het 
zaaien, het enten op Pereskiopsis en (later) 
het kweken van melo’s en disco’s.
Het zaaien, in de ruimste zin van het 
woord, werd door hem op wetenschappe
lijke wijze onderzocht. Hij deed proeven 
met temperatuur, grondsamenstelling, 
korreligheid van de grond, vochtgehalte, 
vers en overjarig zaad en ontsmetting van 
grond, zaden, pincetten en andere hulpmid
delen met een heel scala aan chemische

middelen (hierbij kwamen zijn contacten in 
het landbouwkundig wereldje uiteraard 
goed van pas). Dat alles met veel soorten 
en grote aantallen zaden. Veel van de 
zaden die Albert Buining op zijn talrijke 
reizen verzamelde kwamen bij hem en de 
al even gedreven A.M. Wouters uit Lent 
terecht. Zo kon op een betrouwbare en 
snelle vermeerdering gerekend worden. 
Het enten op Pereskiopsis beheerste hij 
waarschijnlijk als geen ander. Door zeer 
vroeg (januari) te zaaien (op zolder onder 
kunstlicht) beschikte hij al zeer vroeg over 
entbare zaailingen. Dan zat hij vele 
avonden aan een grote tafel in de huis
kamer een uurtje te enten. Van te voren 
schreef hij de naametiketten die bij iedere 
plant in de grond kwamen. De resten van 
de zaaisels nam hij vervolgens mee naar de 
afdclingsbijeenkomsten waar de leden alles 
van hun gading mee konden nemen. 
De geënte planten hadden dan op het eind 
van het groeiseizoen een grootte die een 
niet geënte plant pas na 3 of 4 jaar bereikt. 
Dan werd het tijd om ze op een perma
nente onderstam (jusbertii of spachianus) 
over te enten. De gebruikte Pereskiopsis 
entstam overigens wordt meestal aangeduid 
als Pereskiopsis spathulata of P. velutina. 
Volgens Uil, die ooit zo’n entstam in bloei 
gehad heeft, moet de juiste naam P. porteri 
zijn.
In de loop der jaren heeft Gerard Uil zeer 
veel soorten succulenten opgekweekt. In de 
latere jaren ging zijn aandacht steeds meer 
uit naar de moeilijkere soorten zoals 
melo’s en disco’s. Hierin vond hij een 
nieuwe uitdaging. Voor ons, als gewone 
liefhebbers, werd zijn kas er niet 
aantrekkelijker op. Lange rijen tamelijk 
eenvormige planten gingen steeds meer de
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Gerard Uil (links) en Toon van Beuningen (rechts) tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de afdeling Nijmegen, 
waar zij beiden tot erelid van de afdeling werden benoemd (1986)

tabletten domineren, uiteraard ten koste 
van de gevarieerdheid van de verzameling 
als geheel. De variatie in planten was 
trouwens niet terug te vinden in de plan
tenwortels. Vrijwel alles was geënt op 
jusberti of spachianus. Waarschijnlijk 
mede door deze ‘duocultuur’ kon een 
ernstige plaag, namelijk het wortelknobbe- 
laaltje, meedogenloos toeslaan. De conditie 
van de planten verminderde zienderogen. 
Het ontbrak Gerard toen nog aan de tijd 
om deze plaag grootschalig aan te pakken. 
Waar een ander met 65 of eerder met 
pensioen gaat, bleef hij gewoon zijn 
patiënten behandelen. Pas rond zijn tach
tigste (!) heeft hij de praktijk beëindigd. 
Overigens was hij toen nog vitaal genoeg. 
Ik (Th. H) was in die tijd toevallig samen 
met hem op bezoek bij een medelid op de 
derde verdieping in het ziekenhuis. Toen 
wij weggingen liep hij zonder op te kijken 
langs de lift met de woorden: “Kom we 
lopen wel, die liften schieten niks op”.

Na het stoppen van zijn praktijk kon hij de 
tijd vinden om de aaltjes radikaal aan te 
pakken. Alle planten werden zonder par
don van de wortels ontdaan, te groot 
geworden zuilen werden fors ingekort. Een 
deel van de behandelde planten werd in de 
wacht- of spreekkamer te drogen gelegd. 
Vervolgens werd de grond uit de tabletten 
opgeruimd en de kas goed schoongemaakt. 
Hierna werden de tabletten met lava 
(waarvan hij een vrachtwagen vol had 
laten aanrukken) gevuld en de planten 
teruggeplaatst. De meeste waren al snel 
weer beworteld en aan de groei. Sommige 
zwollen zo sterk op dat ze elkaar meteen 
stonden te verdringen.
Na het overlijden van zijn vrouw, ongeveer 
5 jaar geleden, had Gerard er niet zo’n zin 
meer in en hij besloot zijn verzameling van 
de hand te doen. De planten zijn bij di
verse liefhebbers terecht gekomen. De 
belangstelling is overigens nog wel aan
wezig en hij bezoekt nog trouw de afde-
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lingsbijeenkomsten in Nijmegen. Hierbij 
ondervindt hij wel in toenemende mate last 
van zijn gehoor dat langzamerhand 
verslechtert. De levenslust is echter weer 
volop aanwezig en hij geniet van het reizen 
naar verre oorden. Als ik dit schrijf is hij 
net terug uit Indonesië.
De afdeling Nijmegen heeft veel aan 
Gerard te danken. Naast de zaden die hij 
jaarlijks naar het clichéfonds stuurde, 
stelde hij ook altijd zaden ter beschikking 
aan de leden. Vanaf de oprichting van de 
afdelingsbibliotheek verzorgde hij de 
abonnementen op diverse buitenlandse 
tijdschriften en de circulatie hiervan. Door 
zijn veelzijdige contacten was hij in staat 
tegen geringe kosten te zorgen voor potten, 
aarde, bestrijdingsmiddelen etc. voor de 
afdeling. Zijn kennis van alles wat met 
succulenten te maken heeft is zeer groot. 
Hij bezit een groot aantal boeken en 
bijvoorbeeld álle jaargangen van Succu
lenta. Veel avonden heeft hij verzorgd en 
samen met Toon van Beuningen was hij 
altijd de vraagbaak voor de afdeling. Met 
vragen kon je ook bij hem thuis terecht en 
als je ‘s avonds naar hem toe ging dan was 
je vaak ‘s nachts pas terug. Hij vindt 
zichzelf een nachtuil. Eerst ging je uitge
breid de kas bekijken, waar de blikvanger 
bij de entree een schitterend exemplaar van 
Agave echinoides (?) was (een soort 
speldenkussen met symmetrisch uitstaande 
spelden zodat een haast perfecte halve bol 
ontstaat). Deze is helaas een paar jaar 
geleden in bloei gekomen en dus afgestor
ven. Overigens leven stekken uit het 
jeugdstadium van dit exemplaar nog voort 
bij meerdere leden van de afdeling Nij
megen. Daarna koffie drinken en uitge
breid praten over van alles en nog wat. 
Vanwege zijn grote verdienste voor de 
afdeling Nijmegen is hij ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van de afdeling 
in 1986 tegelijk met Toon van Beuningen

benoemd tot erelid van deze afdeling. 
Ook voor ‘Succulenta’ zelf heeft Gerard 
veel betekend. In de zestiger jaren was hij 
een actief lid van de toenmalige uiterst 
serieuze “Werkgroep voor Succulenten
studie” onder leiding van Buining, waar 
ook mensen als Boom, Sterk, van Keppel, 
van Vliet en Wouters deel van uit maakten. 
Van 1974 tot 1980 was hij vice-voorzitter 
van het hoofdbestuur. Toen er in het 
voorjaar van 1979 een crisis in het bestuur 
ontstond waarbij 3 van de 6 bestuursleden 
opstapten, heeft hij een belangrijke rol 
gespeeld die resulteerde in het benoemen 
van een tijdelijke voorzitter (Professor van 
Kampen). Zelf kon hij die rol niet op zich 
nemen in verband met gezondheidsproble
men. Onder meer vanwege zijn optreden in 
deze crisis werd hij in 1981 tot lid van 
verdienste van Succulenta benoemd.
Gerard Uil is een bescheiden mens die niet 
op de voorgrond wil treden. Het is jammer 
voor ons, dat veel van zijn kennis niet 
vastgelegd is. Ongetwijfeld had hij veel 
boeiende zaken voor het voetlicht kunnen 
brengen, maar hij heeft altijd grote moeite 
gehad om zich te zetten voor het schrijven 
van een artikel. Waarschijnlijk ook omdat 
hij nogal perfectionistisch is en alles tot in 
de puntjes verantwoord neer wil schrijven. 
Bij mijn weten slechts eenmaal heeft hij 
zich over zijn weerstand heen kunnen 
zetten en een gedegen artikel geschreven 
over Rhodocactus (Pereskid) grandifolius 
in Succulenta 57,12 (december 1978). 
Wel heeft hij meegewerkt aan de herziene 
druk van “Wat betekent die naam” en aan 
het beschrijven van discocactussen door 
een studieclub voor dit geslacht met onder 
andere ook Jan Hovens (voormalig cactus
kweker). Wij hopen dat we Gerard Uil nog 
lange tijd in ons midden kunnen ver
welkomen.

Maasdijk 11, 6629 KD Appeltern
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OVERWINTERING VAN EEN 
CACTOFIEL

Chel Jamin

Gek op Spanje ben ik al lang. Ik val er niet 
op qua uiterlijk en hou van het ongerepte, 
de mensen en de vino tinto, maar vooral 
ben ik net als onze succulenten dol op zon 
en warmte. De trieste Hollandse wintertijd, 
met zijn korte dagen en zonder bezigheden 
in kas of tuin, deden ons, mijn vrouw en 
ik, besluiten om begin december af te 
reizen naar de omgeving van Alicante aan 
de Costa Blanca. Zalig als de VUT je deze 
gelegenheid biedt.
Op de heenreis, per auto, kwamen we 
langs de belangrijke Succulententuin 
“Pinya de Rosa” in het plaatsje Santa 
Christina, gelegen tussen Blanes en Lloret 
de Mar. Deze tuin werd in 1945 gesticht 
door Dr. Fernando Riviere de Caralt. Het 
geheel van de botanische collectie bevat 
meer dan 7000 soorten met als hoogtepunt 
de verzameling van 600 verschillende 
opuntia’s.
Riviera de Caralt werd door een aantal 
botanici geëerd door een aantal planten 
naar hem vernoemen, onder andere Leu-

costele rivierei, Opuntia riviereana, (ik 
mocht ooit een door hemzelf afgesneden 
stek ontvangen), Echinopsis riviere de 
Caralt en als laatste Aloë rivierei, gevon
den in Yemen.
In de tuin zijn alle planten van een metalen 
nummering en veelal van een gebakken 
tegeltje met naamgeving en herkomst 
voorzien. Van alle planten is de herkomst 
geregistreerd, zodat dit een van de belang
rijkste levende “bibliotheken” is voor 
botanici. De twee jaar geleden overleden 
Riviere de Caralt mag trots zijn op wat we 
van hem hebben mogen erven. 
Opvallende planten, buiten de enorme 
hoeveelheden Echinocactus grusonii en de 
grote aanplanting van agaven, zijn de 
geweldig mooie blauw-grijze Agave fran- 
zosini, waarvan de bladeren in het midden 
verdikken tot wel 40 cm breedte.
Er is een grote collectie tephrocactussen en 
een groep met kruisingen tussen Leucostele 
rivierei X Helianthocereus pasacana. Het 
in deze tijd ontbreken van bloemen wordt

Agave franzosinii.
Foto"s van de achrijver
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"Palmera Imperial" in Elche

ruimschoots vergoed door het massaal 
aanwezig zijn van kleurige zaaddozen op 
de opuntia’s.
Onze reis voert ons verder langs de Costa 
Brava. Eenieder die daar het massa-tou- 
risme heeft ervaren zou zijn ogen uitkijken. 
Alle bars, restaurants, appartementen en 
souvenirwinkels zijn gesloten en geblin
deerd. In 95% is geen leven te bekennen, 
echt spookstadjes.
Aangekomen in het plaatsje Muchamiel, 
een dorpje bij Alicante, viel weldra mijn 
oog op een tuin met grote agaven, yucca’s 
en ... cactussen. Al gauw heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en ben de tuin 
binnengestapt. Ik vertelde in mijn beste 
Spaans dat ik een “amigo de Cacto” was 
en heb gevraagd of er planten te koop 
waren maar het bleek alleen “hobby” te 
zijn. Onze gezamenlijke hobby bleek 
weldra een binnenkomer te zijn bij cactus-

vrienden. Georganiseerd gebeurt er niets 
op cactusgebied, maar net als hier vinden 
gelijk geïnteresseerden elkaar. Gregorio 
(zo heette hij) is m’n “amigo” geworden en 
als ik maar naar een plant keek, vroeg 
Gregorio of ik hem wilde hebben. Vaak 
was de plant al uit de grond voor ik er erg 
in had.
De voorliefde van de Spanjaarden gaat 
vooral uit naar zuilcactussen, maar ja, wat 
wil je als je niets naar binnen hoeft te 
halen in de winter. Zijn trots waren de 
meters hoge Agave ferox, Agave franzosi- 
nii, Furcrea selloa marginata, waarvan de 
bladeren eerst wit maar later geel gerand 
zijn. Ook zijn vier meter hoge Peruvianus 
monstruosa zou hier niet misstaan. 
Vermeerderen deed hij voornamelijk door 
stekken, scheuren en scheuten en namen 
waren bijna niet bij hem bekend. Acht 
meter hoge Yucca elefantides markeerden 
zijn tuin, die een schitterende collectie 
palmen herbergde, evenals veel fero’s, 
Euphorbia tetragona en E. stenoclada, 
maar ook bloeiende Kalanchoë beharensis, 
vijf honden, kippen, konijnen, cavia’s, 
duiven, gesteenten en fossielen. Dit alles in 
en rond zijn “Cassita” (buitenhuisje).
Op de cactusbeurs in Etten-Leur had ik 
kennis gemaakt met Adan Calabuig, een 
Spaanse succulentenliefhebber, die woonde 
in de omgeving van Alicante. Ondanks de 
afstand van nog geen vijf km moest er een 
Nederlander aan te pas komen om twee 
liefhebbers in Spanje bij elkaar te brengen. 
Gregorio had weer een cactusvriend in 
Elche. Manuel Ruiz Esquiva, voorheen 
tuinman in de botanische tuin “El huerto 
del Cura”, dus nu met z’n drieën op cac- 
tusjacht in Elche.
Manuel had een pracht verzameling en 
natuurlijk alles buiten. Met veel grote 
Echinocactus grusonii, pasacana’s en weer 
die schitterende agaven: A. medio picta, 
A. medio alba, A. ferox, A. victoriae regi-
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nae en honderden exemplaren van Pachy- 
cereus pringlei en Stetsonia coryne met 
doorns van wel 15 cm lang. Hoewel dit de 
kwekerij (viveros) was van Manuel 
mochten we hier ook niets betalen en 
“moest” een 40 cm grote Agave medio 
picta naar Holland verhuizen. Op de 
terugweg “showde” Gregorio ons de oudste 
olijfbomen van Spanje, die door heuse 
boomchirurgen met muren waren gestut. 
Plots wist hij nog een amigo die een grote 
Euphorbia stenoclada in zijn tuin had 
staan, dus er op af. Verrassend wat we hier 
weer te zien kregen. Rondom zijn schitte
rende villa een prachtige aanplant van 
diverse soorten palmen, Dracaena draco, 
agaven, Ferocactus stainesii, grote gruso- 
nii’s, Trichocereus passacana en jawel een 
anderhalve meter hoge Euphorbia steno
clada.
Het terras was opgesierd met antieke 
stenen wastroggen gevuld met euphorbia’s 
en kalanchoë’s en alles puntgaaf. Schitte
rend! Hier vertrokken wij met ieder een 40 
cm hoge stenoclada en betalen “nada” 
niets.
Uiteraard kun je niet om de palmentuin “El 
huerta del cura” (de tuin van de pastoor) in 
Elche heen. Elche is met z’n 600.000 
palmen, in het verleden van Phoenicische

oorsprong, absoluut de grootste palmen- 
aanplant van Europa. De palmen die het 
landschap beheersen behoren bijna allen tot 
de soort Phoenix dactilifera (dadelpalm) 
uit de familie Palmae met een levensduur 
van ten hoogste 300 jaar. Ze kunnen een 
hoogte bereiken van 30 m. Hun vruchten 
worden in december geoogst. De bladeren 
worden gedroogd en zijn wit van kleur. In 
het katholieke Spanje worden ze vooral 
gebruikt ter versiering van straten en 
huizen op palmzondag. Ook worden de 
bladeren gebruikt voor het vlechten van 
manden en hoeden. De tuin wordt afge
wisseld door citroen-, sinaasappel- en 
granaatappelbomen, door laurier en 
Johannesbroodbomen en door een ver
waarloosde cactus- en euphorbia-aanplant. 
Bijzonder is de “Palmera Imperial” de 
keizerlijke palm. De palm is een feno
meen in de botanische wereld. Na 65 jaar 
mannelijke bloemen te hebben gedragen 
begon hij met het uitgroeien van de zeven 
armen op de vaderlijke stam. Hij werd in 
1880 door pastoor Castana ontdekt en 
wordt geschat op 175 jaar ouderdom. Een 
van de armen die uit de vaderlijke stam 
ontsproot, draagt van tijd tot tijd vruchten. 
Deze tweeslachtigheid komt bij palmen 
zeer zelden voor. Een bezoek aan deze tuin

Bloem van Euphorbia xylo- 
phoides
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Pachypodium gefotografeerd in Cactuslandia

is zeer de moeite waard. Toegang f 7,-. 
Ook een bezoek aan “Cactuslandia” gele
gen tussen Calpe en Altea is zeer lonend. 
Fantastisch mooi gelegen, terrasvormig 
tegen de Middellandse Zee. Met een 
opvallend grote Euphorbia xylophyloides 
van 3 m hoog, Meters hoge zuilcactussen 
zoals Camegia gigantea en Pachycereus 
grandis. Veel fero’s, Agave victoria-regina 
en zelfs discocactus en een schoonheid van 
een Pachypodium. Over de tuin verdeeld 
staan ongeveer 1500 succulenten, maar ook 
bananen, advocado, mango, papaya’s en 
alle citrusbomen. Het geheel wordt 
gecompleteerd door papegaaien, beo’s, 

42 toekans en een bijzondere collectie fossie- 
len en mineralen naast de bar!!!

Mijn vriend Adan vertelde dat in het 
zuiden Caralluma europaea voorkwam. 
Hij wist ongeveer waar. Ten zuiden van de 
plaats Cartagena, maar dat is net zo 
duidelijk als bijvoorbeeld ten noorden van 
Den Bosch. Nadere op slinkse wijze 
ingewonnen informatie (niet voor publica
tie geschikt) gaf ons meer richting. Dus 
togen wij met drieën naar de aangegeven 
plaats. Na ruim drie uur zoeken kwam toch 
de verlossende gil van Adan: “Gevonden”. 
Nog geen 50 m van zee, in lava-achtige 
bodem, ongeveer 40 m boven de zee
spiegel vonden we wat miezerig uitziende 
C. europaea (maar het had er al negen 
maanden niet geregend). Verstopt tussen 
dor gras en in de schaduw van rotsblokken 
kruipt onze vondst ondergronds verder. 
Wat waren we trots, vooral Adan. Die 
vertelde dat Frans Noltee alleen Rioja 
(wijn) had gevonden toen hij in Spanje aan 
het zoeken was. In verband met de plan- 
tenbescherming zal ik niet ingaan op de 
juiste locatie, want zoveel planten staan er 
niet en de locatie is niet groter dan zo’n 
200 m2. Gelukkig vonden we een bloei
ende plant zodat we die konden foto
graferen. Trots als apen keerden we terug 
in Alicante en zijn toen toch aan de wijn 
gegaan Frans!!!
Aan mijn overwintering kwam wel een 
abrupt einde door het hoge water in het 
land van Maas en Waal. De wetenschap, 
dat wel mijn gehele huisraad in veiligheid 
was gebracht, maar dat zo’n 5000 planten 
drie meter water over zich heen kregen als 
de Waaldijk zou doorbreken, maakte een 
einde aan ruim twee maanden zonnig 
overwinteren aan de heerlijke Spaanse 
Costa.

J.Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
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TIPS VOOR BETERE SUCCULENTEN
FOTO’S - 1

John Rijnders

Fotograferen kan iedereen. Je koopt een 
wegwerpcamera, drukt een aantal malen op 
de knop, levert het geheel in bij de foto- 
handelaar en na een paar dagen ben je in 
het bezit van een aantal min of meer 
geslaagde foto’s. Helaas is het fotograferen 
van planten en bloemen wat minder een
voudig. Binnen Succulenta hebben we 
weliswaar heel wat uitstekende fotografen, 
maar toch zien we op lezingen en zelfs in 
ons tijdschrift nog wel eens foto’s die beter 
zouden kunnen. In dit artikel zullen we 
vooral ingaan op de specifieke problemen 
bij het fotograferen van succulenten.
Heeft u weinig of geen ervaring op fotoge- 
bied, dan is het aan te raden om eerst eens 
een goed fotoboek te raadplegen, om zo de 
nodige basiskennis te verwerven.

DE CAMERA
Eigenlijk is er maar één type camera bij 
uitstek geschikt voor het fotograferen van 
planten: de kleinbeeld-spiegelreflexcamera. 
De huidige modellen zijn ware wonder- 
werkjes van techniek, optiek en electro
nica, met voorzieningen als auto-focus, 
eye-control, gemotoriseerde filmtransport, 
sluitertijden tot 1/8000 sec. en diverse 
belichtingsprogramma’s. De meeste van 
deze zaken zijn voor ons doel echter 
overbodig. Mocht u nog een camera willen 
aanschaffen, bedenk dan dat er op het 
ogenblik een enorme keuze aan uitstekende 
gebruikte camera’s is, die vaak al voor een 
paar honderd gulden te koop zijn en die 
alle faciliteiten bezitten, die we voor ons 
doel nodig hebben. Let u daarbij op de 
volgende punten:
- Koop liefst een camera van één van de

bekende, grote merken.
- Lichtmeting door de lens is onmisbaar. 
(De meeste camera’s van de laatste twintig 
jaar hebben deze voorziening).
- Kies liever geen camera met uitsluitend 
sluitertijden-voorkeuze (TV), maar één met 
diafragma-voorkeuze (AV), of beide.
- Een zoomlens is ideaal voor algemene 
fotografie, maar voor dichtbij-foto’s zijn de 
meeste minder geschikt, zelfs al hebben ze 
een zogenaamde macro-stand. Neem er in 
ieder geval een standaard-objectief bij met 
een brandpuntsafstand van 50 mm. 
Gebruikte exemplaren zijn spotgoedkoop 
en ze tekenen veel scherper en contrast
rijker dan zoomlenzen. Een hogere licht
sterkte dan fl.8 is niet nodig en maakt de 
lens alleen maar duurder en lang niet altijd 
kwalitatief beter.
- Overtuig u ervan dat noodzakelijke 
accessoires zoals tussenringen nog steeds 
leverbaar zijn.

NOODZAKELIJKE ACCESSOIRES
De scherpstelling van de meeste objec
tieven loopt in het gunstigste geval tot 
zo’n 40 cm en dat is voor ons doel meestal 
te weinig. Om dichterbij te kunnen scherp- 
stellen bestaan er verschillende hulp
middelen:
- Voorzetlenzen verkorten de brandpuntsaf
stand, waardoor we ons onderwerp dichter 
kunnen benaderen. Ze zijn verkrijgbaar in 
diverse sterktes: hoe sterker, hoe dichterbij 
we kunnen komen. Ze verstoren echter de 
zorgvuldig berekende correctietoestand van 
het objectief, wat echter door diafragmeren 
weer grotendeels op te heffen is.
- Tussenringen worden tussen camera en
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objectief geplaatst, waardoor het scherp- 
stelbereik verlegd wordt. Bij automatische 
tussenringen blijft de koppeling van licht
meting en diafragmabediening gehand
haafd.
- De mooiste oplossing voor dichtbij- 
fotografie is een speciaal macro-objectief. 
Dit is gecorrigeerd voor het werken op 
korte afstanden. Door een dubbele schroef
gang is een ononderbroken bereik van 
oneindig tot een afbeeldingsmaatstaf van 
2:1 of zelfs 1:1 mogelijk. Macro-lenzen 
zijn echter duur en ze worden als occasion 
zelden aangeboden.
Een absolute noodzaak is tenslotte een 
stevig statief met middenzuil. Lange 
belichtingstijden zijn eerder regel dan 
uitzondering en juist bij dichtbij-fotografie 
is de minste beweging van de camera 
funest voor de scherpte. Ook een draadont- 
spanner is een nuttig en goedkoop hulp
middel om ongewenste camerabeweging te 
voorkomen.

FOTO’S OF DIA’S ?
De keuze tussen foto’s op papier of dia’s 
voor projektie is afhankelijk van wat we 
ermee willen doen. Voor uw eigen docu
mentatie zijn foto’s het meest geschikt. 
Netjes in een losbladig album geplakt en 
voorzien van de noodzakelijke onderschrif
ten zijn ze ideaal om alleen of met enkele 
personen tegelijk te bekijken of om 's win
ters op uw gemak nog naamloze planten te 
determineren. Wilt u daarentegen een 
lezing illustreren, dan zijn dia’s het ideale 
medium. Een goed belicht en onder opti
male omstandigheden op een flink scherm 
geprojekteerd dia, maakt door zijn perfecte 
kleurweergave en contrastwerking heel wat 
meer indruk dan een foto op papier.
Voor huiskamergebruik zijn dia’s echter 
lastig te hanteren. Wel is het mogelijk om 
van dia’s diaprints op papier te laten 
maken, maar de resultaten hiervan vallen

in vergelijking met het origineel nogal 
tegen en vaak zijn ze ook slechter dan een 
opname op negatieffilm. Deze heeft een 
grote belichtings-speelruimte, maar is beter 
bestand tegen over- dan onderbelichting. 
Bij diafilms is dit juist andersom: overbe
lichte dia’s hebben kale lichte partijen, 
waarin alle details verdwenen zijn, en 
fletse kleuren. Een enigszins onderbelicht 
dia is vaak nog wèl bruikbaar. Diafilm 
moet echter altijd nauwkeuriger belicht 
worden dan negatieffilm. Er is geen correc
tie achteraf mogelijk, zoals bij het 
afdrukken van negatieven.
Maak daarom als u nog geen ervaring hebt 
met een bepaald merk diafilm of in moei
lijke situaties een drietal opnamen van 
ieder onderwerp: één met de gemeten 
diafragma/sluitertijd-combinatie, één met 
een diafragmastop onderbelicht en één met 
een stop overbelichting.
Veel negatieffilms lijden aan het verve
lende verschijnsel dat verzadigde kleuren 
“dichtlopen”, d.w.z. dat alle details in b.v. 
een felrode bloem verloren gaan. De 
nieuwste generatie Kodak-films heeft dit 
verschijnsel in mindere mate en de andere 
merken zullen binnenkort wel volgen. Ook 
snellere films, van 200 - 400 ISO, geven in 
dit opzicht vaak wat betere resultaten. 
De kwaliteit van het eindresultaat staat of 
valt echter met de kwaliteit van de afwerk- 
centrale. Warenhuizen, drogisten en 
tabakswinkeliers leveren soms heel goed, 
soms uitgesproken slecht werk. Ze zijn 
meestal wel goedkoop, maar vaak is het 
niet mogelijk om slecht afgedrukte foto’s 
over te laten doen. Dit is bij de erkende 
fotozaken wel het geval en daar is ook de 
vakkennis aanwezig voor goede adviezen 
en om problemen op te lossen.

Elbert Mooylaan 48, 1241 BE Kortenhoef

wordt vervolgd...
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KATTENKORRELS ALS ZAAIMEDIUM
F.J. de Jong

Met genoegen en herkenning las ik in 1993 
in het februarinummer het artikeltje van de 
heer Jan Essers over het bezoek van zijn 
kat aan de cactuskas. Het genoegen van de 
heer Essers zal van dubieuze aard zijn 
geweest. Zijn ietwat laconieke toon veraadt 
echter de kattenliefhebber, die niet licht 
zich nodeloos op zijn huisdier afreageert. 
Mijn herkenning komt natuurlijk hieruit 
voort dat mij hetzelfde al eens is over
komen in mijn lage en 2 meter lange 
balkonkas. De situatie mag bekend zijn: de 
eerste warme dagen, de temperatuur wil ik 
dan indien mogelijk nog een tijdje onder 
de 30 graden houden en dus: ópen die 
deur. Deze situatie onthulde voor kater 
Loek een terrein dat hij nog niet had 
verkend. Gecombineerd met een klimaat 
dat hem uitermate beviel, deed hem dit als 
een een ontdekkingsreiziger tussen de 
potten door wandelen. Dat deze potten op 
vochtige catusaarde stonden, was een nog 
welkomere gewoonte van de baas. Alles 
liep gelukkig goed af. Na enig flemend 
toespreken hield hij het voor gezien en liep 
zonder een plant te raken (hoe krijgen ze 
dat voor elkaar) de kas weer uit. Eruit 
proberen te jagen is de beste garantie om 
van de kas een militair oefenterein te 
maken. Het verhaal van de heer Essers 
deed mij echter iets anders te binnen 
schieten. Ongeveer tien jaar geleden kwam 
ik op het idee om in Loek zijn kattebak- 
steentjes, een soort gebrande klei te gaan 
zaaien. De pH lag op 6 en het water- 
absorptie vermogen, zonder dat de zaak 
echt nat werd, was verbazingwekkend 
groot. Schimmelvorming trad bij proeven 
niet op. Dus wat hield mij tegen? Een 
proef met rebutia-zaad verliep naar volle 
tevredenheid. Bij verspenen bleek een 
uitermate goed ontwikkeld wortelstelsel

aanwezig, dat intensief met de korrels was 
vergroeid. Een stikstofdosering heb ik niet 
toegepast. Compleet met getallen over het 
wateropnamevermogen zat er toen wel een 
artikeltje in voor Succulenta. Tot ik er 
achter kwam dat de volgende zak zo 
alkalisch was als groene zeep. En de 
volgende zak ook. Die daarna was goed. 
Hier werd natuurlijk een vooraadje uit 
geschept. Daarna kwam de mode om het 
toilet van ‘ ‘Zijne Majesteit’ ’ te gaan 
parfumeren. Aangezien Loek zijn stofwis
seling niet dermate intensief was dat het de 
moeite loonde van elk merk een zak in 
huis te halen, liet ik het afweten. Wèg 
artikeltje in Succulenta, want je kunt de 
leden niet met onzekerheden opzadelen, 
zeker niet diegenen die geen kat hebben of 
de pH niet kunnen nagaan. Over blijft 
alleen de suggestie om het toch maar eens 
te proberen. Zelf dacht ik vooral aan 
Parodia. Om de cirkel rond te maken keer 
ik nog even naar de heer Essers terug. Hoe 
vat de kat het op als je zijn sanitair in zijn 
ogen oneigenlijk zou gebruiken? Bijgaande 
illustratie van mijn getorpedeerde zaaiar- 
tikel was op verzoek spoedig door een 
getalenteerde collega gemaakt. Behalve 
een paar rebutia-zaai-lingen het enige dat 
ik eraan overgehouden heb.

Petrim 144, 1503 GB Zaandam
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AFDELINGSAVONDEN: AAN- OF 
UITGEKLEED?

A.W. Parent

46

De avond van de vierde vrijdag van de 
maand is voor ons Succulenta-avond en 
gezelligheid en contact zijn daar troef. 
Onze allernieuwste vergaderruimte heeft 
sfeer en comfort en veel afdelingsleden 
zijn al vroeg present. De bar geniet aanzien 
en klandizie. Overal zie en hoor je mensen 
in geanimeerd gesprek. De voorzitter weet 
dat te waarderen en zorgt in de regel voor 
twee royale pauzes. Deze sfeer van ont
spannen en gemoedelijk contact is de 
aanwezigen duidelijk naar de zin; schrijver 
dezes uitdrukkelijk inbegrepen.
Natuurlijk moet zo’n aangename verpak
king een aangename kern, een programma, 
bevatten. Ook op dit zeer wezenlijke punt 
geeft het bestuur zich veel moeite. Elke 
afdelingsavond weer biedt het de leden een 
vaak interessant en leerzaam inhoudelijk 
gedeelte. Over een geheel clubjaar gezien 
zit daar enige afwisseling in; Een doe- 
avond in het voorjaar, een grote planten- 
verloting in de nazomer en in december 
een dia-vertoning door eigen leden. Verder 
bestaat bijna driekwart van alle avondpro
gramma’s uit dia-lezingen door daartoe 
uitgenodigde sprekers. Die behandelen in 
principe onderwerpen die onze gemeen
schappelijk interesse hebben: cactussen en 
andere vetplanten.
Hiermee kom ik aan een punt waarover ik 
U vraag “kritisch en kreatief ’ met mij mee 
te willen denken. Wat mij op de afdelings- 
avonden steeds weer opvalt is de feitelijke 
afwezigheid van de planten zélf. Ze zijn er 
alleen maar in afgeleide zin, in abstracto, 
in de vorm van diabeelden en mondelinge 
verhalen. De planten zélf zie je in onze 
gezellige vergaderruimte maar mondjes

maat. Het eerste wat ik altijd doe als ik 
daar binnenkom is rondkijken of ik planten 
zie. Zo ja, dan vlieg ik er op af, maar 
helaas!
Toch kan het beslist ook anders! Op 
clubavonden van filatelisten lééft het 
letterlijk en figuurlijk van de postzegels. 
Verenigingsavonden van verzamelaars 
(zijn wij dat trouwens zelf ook niet?!) 
bieden vaak een bont schouwspel van 
allerlei aangevoerde curiosa. Of, om 
dichter bij onze eigen stiel te blijven, in 
veertien jaar orchideeën-liefhebberij heb ik 
niet één kringavond beleefd, die niet 
groeide en bloeide van de meegebrachte 
planten.
Iets vergelijkbaars zou onze afdelings- 
avonden toch alleen nog maar rijker en 
b(l)oeiender maken? Let wel: ik suggereer 
allerminst dat meegebrachte planten onze 
vaste programma-onderdelen zouden 
moeten vervangen of bedreigen, dat vooral 
niet. Maar wat zijn er vóór 8 uur en tijdens 
de beide pauzes al niet voor leuke dingen 
mogelijk met meegebrachte planten?
Het voorafgaande schreef ik onlangs in ons 
eigen lijfblad van de afdeling Maas en 
Peel, U weet wel, waar “Sjaak”, de direk- 
teur van het Clichéfonds, met milde hand 
de scepter zwaait.
Herkent U die plantarmoede tijdens de 
bijeenkomsten van uw eigen afdeling? 
Schitteren de succulenten, waarom het ons 
toch te doen is, daar ook door afwezig
heid? Dan kunt u mij niet van dienst zijn, 
maar ik u binnenkort mogelijk wél!
U begrijpt het al, ik ben op zoek naar de 
categorie liefhebbers die juist positieve 
ervaringen heeft met de presen(ta)tie van
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planten tijdens de afdelingsvergaderingen. 
Planten die de liefhebbers om de meest 
uiteenlopende redenen mee kunnen bren
gen, bijv. om ze te showen, te laten deter
mineren, te bespreken, kweekadviezen te 
vragen, of om ze cadeau te geven, te 
verloten, te ruilen, te verkopen, of wat nog 
allemaal meer.
Wanneer u als liefhebber, als lid of 
bestuurder van een afdeling, als spreker - 
die immers meer hoort en ziet dan gewone 
stervelingen - kennis draagt van ideeën of

praktijken met succulenten op clubavon
den, dan is hier een vriendelijk verzoek 
aan u persoonlijk. Deel dan uw informatie 
per omgaande schriftelijk of telefonisch 
mee aan schrijver dezes, A.W.Parent, 
Kloosterstraat 1, 5753 CP te Deurne, tel. 
0493-313015. Als tegenprestatie zal ik de 
ontvangen reacties te zijner tijd voor dit 
tijdschrift graag tot een leesbaar geheel 
bundelen. Iedere belanghebbende kan er 
dan zijn of haar voordeel mee doen!

Kloosterstraat 1 5753 CP Deurne.

SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Deze keer beginnen we dicht bij huis. Uit 
Italië, van de hellingen van de Vesuvius, 
wordt een nieuwe Crassula beschreven 
door S. Brullo & G. Siracusa: Crassula 
basaltica [Flora mediterrane 4,1994]. 
In het Deenstalige blad Kaktus loopt 
momenteel een serie artikelen, die een 
goed overzicht geeft over de cactusflora 
van het westen van de USA, een beetje 
lastig te lezen voor ons, maar met wat 
moeite lukt het de essentie te begrijpen. 
In het Amerikaanse Cactus & Succulent 
Journal [Vol. 67 - 5, 1995] presenteert 
Myron Kimnach Agave filifera ssp. micro- 
ceps, afkomstig uit de Mexicaanse deel
staat Sinaloa. In hetzelfde tijdschriftnum- 
mer wordt door Graham Williamson ook 
een nieuwe Euphorbia ten doop gehouden: 
E. versicolores uit de Kaapprovincie. Len 
Newton stelt Aloe diolii, een kleinblijvende 
Aloe uit Sudan, als nieuwe soort voor. 
Een andere nieuwe Agave, A. wendtii, is in 
het Mexicaanse tijdschrift beschreven door 
Miguel de J. Chazaro Basanez [CactSuc- 
.Mex. XL, 1995].

In het Duitstalige tijdschrift stelt Lothar 
Diers een interessante nieuw soort in het 
genus Pygmaeocereus voor: P. bieblii 
[KuaS 46 -11, nov. 1995], 
Weet U nog hoe, jaren geleden, voorge
steld werd alle cactussen met de geslachts
naam Stenocactus om te dopen tot Echino- 
fossulocactusl
Echt een naam om beginnende liefhebbers 
te imponeren, maar ook best lastig: zo’n 
naam past nauwelijks op je etiketten. Nu 
schijnt dan alles weer Stenocactus te 
moeten gaan heten. Dat is dus smullen 
geblazen voor de echte taxonomen: Reto 
Nyffeler wijdt er een uitvoerig artikel aan 
in hetzelfde nummer van KuaS.
In het Franstalige Succulentes een aardig 
artikel over het geslacht Caralluma in 
Israël, de Sinai’ en Jordanië, een ecolo
gische benadering [Succ. 4 -1995], 
U weet toch, dat al deze tijdschriften in de 
bibliotheek van Succulenta terecht komen 
en dat U ze daar kunt opvragen?

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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Het is eind januari, als ik dit opschrijf. Op radio en televisie 
wordt hard gespeculeerd of er dit jaar een Elfstedentocht 
inzit; u weet de uitslag ondertussen. Buiten duikt ‘s nachts 
de temperatuur tot grote diepte en ook overdag blijft het 
vriezen. In de kas maakt de verwarming overuren; eigen 
activiteiten zijn in de kas beperkt. De planten staan in diepe 
rust en laten zich niet van hun mooiste kant zien.
Toch heeft elke maand zo zijn eigen bekoring. U hebt in de 
rustige winterperiode overdacht hoe u het komend jaar uw 
hobby wilt gaan beleven. De zaadlijsten zijn door de 
brievenbus gevallen en hebben u verleid tot het weer wat 
meer bestellen dan u eigenlijk van plan was. De zaden zijn 
ontvangen en geregistreerd zoals u het gewend bent. 
Etiketten zijn geschreven en de andere voorbereidingen zijn 
eveneens getroffen. Het kan lente worden.
In feite is de lente de mooiste tijd van het jaar als het onze 
succulente planten betreft (mijn excuses voor die planten 
die thans tot rust gaan komen). We gaan ze weer voor
zichtig watergeven. De planten zwellen op, sommige komen 
als het ware te voorschijn uit het substraat. Ze krijgen hun 
frisse kleur weer terug en bij heel goed kijken ontwaren we 
de eerste knoppen. Helaas zal ook blijken dat de een of 
andere plant die er nog niet eens zo slecht bijstond, de 
winter niet heeft overleefd.
Wat mij echter in het voorjaar het meeste plezier geeft, is 
het zien ontkiemen van de gezaaide zaadjes. Nee, ik ga hier 
niet in op methode zus of zo, dat zoekt of vindt u zelf maar 
uit. Met enige oefening en enkele jaren ervaring kunt u 
zonder op het bordje te kijken al redelijk zeker zeggen tot 
welke groep van geslachten het kiemplantje behoort. Het 
zaaisel vraagt continue aandacht; een moment van onacht
zaamheid wordt snel afgestraft. Maar dat is natuurlijk bij u 
niet het geval. In relatief korte tijd treden grote verande
ringen op. Er ontstaan doorntjes en de plantjes worden 
enigszins succulent. Over enkele jaren zal de plant bloeien, 
een plant die u zelf vanuit zaad hebt opgekweekt. U zult het 
dan volkomen eens zijn met de titel van dit stukje: = de 
bloem bekroont het werk.
Veel plezier in uw hobby.

Ludwig Bercht
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
12. YUCCA ALOIFOLIA

Ton Pullen

Het geslacht Yucca behoort volgens som
migen tot de Agavenfamilie [Agavaceae] en 
volgens anderen tot de Leliefamilie [Lilia
ceae]. Het biedt een gevarieerd aantal min 
of meer aantrekkelijke en decoratieve 
planten, die echter tot het randgebied van 
onze hobby gerekend moeten worden. 
Deze variatie blijkt al uit het feit, dat er 
stamloze soorten bestaan, die uitsluitend 
een rozet van bladeren vormen vanuit een 
zeer gedrongen stengel en soorten die 
bebladerde stammen vormen, die op latere 
leeftijd kunnen gaan vertakken.
Sommige Yucca-soorten zijn in Nederland 
winterhard en een beperkt sortiment is bij 
tuincentra gewoon te koop, zoals Y. fila
mentosa en Y. flaccida Andere soorten 
worden wel als kamer- of kantoorplant 
aangeboden. Zelf bezit ik een rozetvor- 
mende Yucca, die volgens de gulle gever 
uit Mexico afkomstig is, en deze plant heeft 
al jaren lang de Hollandse winters over
leefd. Er zullen maar weinig liefhebbers 
zijn, die Yucca als geslacht compleet willen 
verzamelen, denk ik.
De winterharde soorten zijn natuurlijk 
buiten uit te planten en kunnen, mits de tuin 
groot genoeg is, hun natuurlijke vorm 
bereiken. Andere, wat minder harde soorten 
moeten we voor vorst behoeden en dus 
‘s winters binnen halen, in de kas, in zo’n 
ouderwetse orangerie, in een serre of als 
het helemaal niet anders kan in de garage 
of op zolder. Planten, die een dergelijke 
behandeling vereisen noemen we tegen
woordig ‘kuipplanten’.
In het begin van mijn vetplantenhobby, ruim 
twintig jaar geleden, heb ik eens zaad van 
Yucca aloifolia L. besteld en uitgezaaid. 
Of het toen beginnersgeluk geweest is weet

Yucca aloifolia Cv 'Marginata'. Pinya de Rosa, Spanje 
Foto van de schrijver

ik niet, maar van 20 zaden kreeg ik ook 20 
planten. Van deze 20 planten hebben de 
meesten hun weg wel gevonden naar 
andere liefhebbers: Eén exemplaar bezit ik 
nog steeds. Deze heeft intussen een stam 
gevormd van meer dan een meter lengte, 
met aan het uiteinde een rozet van de 
bekende harde, taaie, vezelige bladeren, 
voorzien van een gemene stekelpunt. De 
plant staat in een grote kuip en siert in de 
zomer de omgeving van onze woning. Een 
zonnige of halfzonnige standplaats voldoet 
goed. Uit voorzorg zette ik vroeger de 
plant ‘s winters in de kas. De laatste jaren 
is hij daar echter wat te groot voor ge-
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worden. De priemende bladeren hinderen 
mij ook bij het uitvoeren van allerlei werk
zaamheden. De plant gaat nu, maar alleen 
wanneer het echt wintert, tijdelijk in de 
garage. Hij staat daar vrij donker, maar 
eind februari/begin maart zet ik hem als 
eerste weer buiten. De onderste bladeren 
zijn dan inmiddels afgestorven. Die kunt U 
dan beter verwijderen. Tot nu toe blijkt, dat 
deze plant best enige (nacht)vorst kan 
verdragen. Ik denk dat mijn plant intussen 
best tweemaal zo hoog had kunnen zijn. 
Dan had ik hem elk jaar moeten verpotten 
en extra voeding aan het gietwater moeten

toevoegen. Bewust heb ik dat nagelaten, 
omdat ik wilde voorkomen, dat mijn plant 
een maatje te groot zou worden.
Op de foto zien we de cultivar 'Marginata,' 
die gele randen langs het blad heeft. Deze 
cultivar is aantrekkelijker om te zien, maar 
is wellicht iets gevoeliger. In de verschil
lende succulententuinen rondom de Middel
landse zee kan men verscheidene Yucca- 
soorten aantreffen. Ze bloeien daar ook 
regelmatig, met de bekende witte, vuilwitte 
of gelige bloemen.

Rinkslag 19,7711 MX Nieuwleusen

EEN MAGNIFIEKE PRIVÉ- 
COLLECTIE!

Gerard de Lange

Geheel tegen mijn gewoonte in, even een 
serieus verhaaltje over uit de hand gelopen 
liefhebberijen. Een mens leeft niet van 
brood alleen en zeker ook niet alleen voor 
cactussen. Dus houd ik me bij tijd en wijle 
onledig met vrijwilligerswerk in de TV- 
studio van een verzorgingstehuis en nu en 
dan geef ik met enkele oud-collega’s 
demonstraties handzetten en boekdrukken 
in het grafisch museum hier ter plaatse. 
Dat is best gezellig en leerzaam, niet 
zozeer voor de bezoekers maar vooral voor 
mezelf. Het weinige, dat de geïnteresseerde 
toeschouwers bij mijn demonstraties wijzer 
worden staat namelijk in geen enkele 
verhouding tot de wijze levenslessen die ik 
doorgaans van hèn opsteek. Even een klein 
voorbeeldje? Goed dan!
Tijdens de jaarlijkse ballonfeesten is er 
altijd veel volk op de been en het museum 
haakt daar graag op in door op zulke dagen 
extra demonstraties te verzorgen op de

afdeling drukkerij. De bezoekers worden 
dan in de gelegenheid gesteld om eigen
handig een gedateerde herinneringskaart te 
drukken op een oudtestamentische hand- 
degelpers. Leuk voor later, vinden veel 
mensen. Veel ja, maar niet allemaal! 
Het lukte me niet een speurend-om-zich- 
heenkijkende meneer te verleiden om óók 
een afdrukje te vervaardigen, ook niet na 
stevig aandringen. Géén interesse, totaal 
niet! Korzelig vroeg hij waarom er geen 
demonstraties waren op de afdeling koper- 
gieterij en edelsmidse, want speciaal 
dáárvoor was hij vanuit de Achterhoek 
naar hier gereisd. Ik zei, dat dát mijn 
afdeling niet was, maar dat ik gelukkig 
meer verstand had van verzekeringen. Hij 
was echter niet in de stemming voor 
grapjes. Moedeloos keek hij om zich heen 
en zei dat hij zo graag de mannen in de 
smidse had willen spreken, hij had 
namelijk zélf een uitgebreid privé
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smederij-museum! 'Nee méér', zei ik 'dét is 
interessant zeg!' Dom van mij, ik weet het, 
maar het was al te laat! Bliksemsnel haalde 
hij een lijvig foto-album tevoorschijn en 
toonde mij een serie aambeelden uit alle 
windstreken. Hij wees me op minieme 
vormverschillen die duidelijk weer variëren 
per regio en soms per dorp of gehucht. 
Honderden enge tangen, voorhamers, 
blaasbalgen en hoefijzers passeerden de 
revue. De man kwam helemaal op dreef, 
zijn ogen lichtten op, maar z’n verhaal 
werd wel érg educatief toen hij nog een 
halfuur dóóremmerde over ijzerwaren en 
siersmeedwerk! Ik hàd het niet meer! 
Toen de man een nieuwe stapel foto’s uit 
zijn jaszak opdiepte, keek ik, om hulp 
smekend, naar mijn collega. Hij begreep de 
hint en riep: Telefoon voor De Lange, 
toestel zes!' Ik spurtte weg en ging koffie 
halen in de kantine, blij verlost te zijn van 
dit langzamerhand ook voor u vervelende 
verhaal. Vast van plan om van mijn 
welverdiende bakkie leut te genieten, keek 
ik nog even op de bewakings-monitor. De 
meneer stond met de foto’s in de hand 
geduldig te wachten op mijn terugkomst. 
Alle andere bezoekers stonden aandachtig 
te luisteren naar de demonstrateurs, maar 
hij niet! Hij wilde niet luisteren, hij wilde 
vertéllen....! De koffie smaakte me niet, ik 
was léf geweest! Ik had belangstelling 
geveinsd en hem toen schandelijk in de 
steek gelaten. Juist wij cactofielen kennen 
dat verschijnsel maar ál te goed, ook wij 
kunnen immers maar zelden ons 'ei' kwijt 
en de doelgroep van déze meneer is uiter
aard nóg veel kleiner. Dit wàs geen verve
lende zeikerd, dit was een regelrechte 
bondgenoot. Mijn betere ik nam het besluit 
me totaal op te offeren. Ik liet mijn koffie 
staan, huppelde terug naar mijn klant en 
zei akelig opgewekt: 'Zo, daar was ik al

weer, waar waren we gebleven?' Hij 
zeverde voort.
Wist u dat het smidsvak eigenlijk best een 
zéér interessant beroep is? Het volgende 
halfuur vlóóg om! De man gaf mij na 
afloop een hand èn zijn kaartje en wilde 
vóór hij vertrok nog beslist een afdrukje 
maken op die leuke oude drukpers van mij. 
Hij wuifde vriendelijk naar mijn collega’s 
en verliet met verende tred het pand. 
Sluitingstijd...!
Diep in gedachten liep ik naar huis, ik had 
wéér iets geleerd. Ik nam me heilig voor, 
de eerste dagen met geen wóórd over 
cactussen te reppen, met niémand!
‘s Avonds ging ik, zoals het een brave opa 
betaamt, met m’n kleinzoontjes kijken naar 
het opstijgen van de hete-luchtbalonnen op 
een veldje dichtbij onze woning. Er waren 
honderden mensen. Plotseling juichten de 
kleine knulletjes van pure verrukking: 
'Pake kijk! Kijk toch, een KAKTUS- 
BALLON!' Ik keek óp en inderdaad; bij 
één der reusachtige balonnen maakten de 
touwen in de nog niet geheel gevulde 
ballon de zuivere vorm van een aantal 
ribben. Majestueus verhief zich, vlak voor 
mij een gigantische Eriocactus magnificus! 
En...mijn nazaten hadden de verschijning 
onmiddellijk herkend!
Ontroerd wilde ik mijn addergebroed 
vangen om ze vol trots bijna dood te 
knuffelen, maar ze maakten net een ronde
dansje, roepende: 'Kéktus-balló-hón, 
kaktus-balló-hón...!' De omstanders lachten 
en een mevrouw vroeg me verbaasd hoe 
het mogelijk was dat zulke kleine kinderen 
reeds zo’n rake vergelijking konden trek
ken. Ik rook een prachtkans om uit te 
weiden, maar zei bescheiden: 'Mevrouw, ik 
heb werkelijk geen flauw idee.'

Op de Bouwen 27 8501 GP Joure
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WELWITSCHIA MIRABILIS
J.C. Knotters

Welwitschia is beroemd. Het is de 

enige plant ter wereld die bladeren 

vormt die nooit ophouden met 

groeien. De oeroude, prachtige 

Namib-woestijn is de groeiplaats 

van dit levende fossiel.

Het raadsel van de Namibwoestijn 
In het voorjaar van 1994 was ik in de 
gelukkige omstandigheid een reis door 
Namibië te maken. Na mij uitvoerig 
geïnformeerd te hebben over allerlei 
bezienswaardigheden van het land werd 
een route uitgestippeld. De tocht ging van 
Windhoek zuidwaarts naar Namaqualand 
om vervolgens via de Namibdesert, Etosha 
en de Caprivi weer te eindigen in Wind
hoek. Een slordige 6500 km zou in drie 
weken afgelegd gaan worden met het 
kleinste autootje (goedkoop, zuinig, geen 
4x4, geen airco) dat in Namibië te huur is. 
Een van de hoogtepunten van het uitstapje 
betrof een bezoek aan de groeiplaats van 
Welwitschia mirabilis. Een vakantie in 
Namibië zonder deze plant te zien is 
immers gelijk aan een reis naar Rome 
zonder de Paus te zien.

Welwitsch en de ontdekking 
Welwitschia mirabilis werd in 1860 in 
Angola ontdekt door Dr. Friedrich Wel
witsch, een Oostenrijkse botanicus in 
Portugese dienst. Het verhaal van de 
ontdekking van deze wonderlijke plant en 
het leven en sterven van Welwitsch is in 
verschillende bronnen beschreven en is 
even indrukwekkend als de plant die 
verbonden is aan zijn naam. Een korte 
samenvatting kan ik u niet onthouden. 
Dr. Friedrich Welwitsch (1806-1872) was 
een Oostenrijkse natuurkundige en weten
schapper. Na zijn studie ging hij (in 1839) 
voor een korte periode naar Portugal. Daar 
eenmaal aangekomen werd hij zo gefas
cineerd door de Portugese flora dat hij niet 
meer terugkeerde naar zijn vaderland. Hij 
vestigde zich in Portugal, specialiseerde 
zich in de botanie en legde contacten met 
natuurwetenschappers. Één van die con
tacten leidde ertoe dat Welwitsch ontboden 
werd aan het Portugese Hof. Welwitsch 
werd in staat gesteld deel te nemen aan een 
expeditie die de flora en fauna van Angola 
in kaart moest brengen. De expeditie 
duurde 8 jaar (1853-1861). Pas in 1860 
ontdekte Welwitsch de meest opmerkelijke 
plant op aarde. Een plant die nu nog een 
raadsel vormt voor de wetenschap. De 
beschrijver van deze plant, Hooker fil., 
vermeld het indrukwekkende verhaal van 
de ontdekking.
‘Toen Welwitsch na jarenlang rondzwerven 
de plant ontdekte was hij zo bevangen door 
ontroering door te beseffen welk een 
buitengewone vondst hij gedaan had... dat 
hij slechts in staat was op de brandend 
hete grond neer te knielen en naar de plant 
te staren, als ware bevreesd dat een
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Oeroud exemplaar van Wel- 
witschia mirabilis: met een 
doorsnede van één meter. De 
leeftijd wordt de leeftijd 
geschat op 1000 jaar.
Foto's van de schrijver

poging hem aan te raken, zou aantonen dat 
hij aan een hallucinatie leed. ’ 
Bij terugkeer kreeg Welwitsch een staats- 
pensioentje van de Portugese regering om 
zo in Engeland het nieuw ontdekte materi
aal verder te onderzoeken. Dit duurde niet 
lang, want hij werd spoedig door het 
Portugese Hof ervan beschuldigd de Ango
lese planten te verkopen voor eigen belang. 
Zijn pensioen werd ingetrokken. Wel
witsch werkte echter door aan de afronding 
van zijn onderzoek tot aan zijn dood.
Welwitsch werd begraven op Kensal Green 
in Londen, waar op zijn grafzerk een 
afbeelding van Welwitschia mirabilis te 
zien is.
Welwitsch was niet de eerste die Wel
witschia vond. Verschillende reizigers die 
vanuit de Kaapprovincie (Zuid Afrika) 
door Namibië en Angola trokken zagen de 
plant en verzamelden ook een aantal 
exemplaren. Ene James Chapman fotogra
feerde zelfs een exemplaar. Hoe het kon 
gebeuren dat deze vondsten en collecties 
geen bekendheid verkregen is één groot 
vraagteken. Welwitsch zag echter het 
belang van zijn ontdekking in en schreef 
nogal opgewonden over de vondst aan de 
directeur van de Royal Botanie Gardens te 
Kew. Een aantal exemplaren werden

spoedig naar Engeland verscheept. Zo 
kwam het dat de naam Welwitsch ver
bonden werd aan de meest merkwaardige 
plant op aarde.

‘Die-hards’
Natuurlijk kan het niet anders dan dat er 
ook rond de naam van deze plant geharre
war is geweest. Heette de plant nu Wel
witschia bainesii of was de juiste naam W. 
mirabilis'! Toestanden alom, legio artikelen 
en eindeloos gesodemieter tussen botanici. 
Ik ga hierover in dit artikel niet nog eens 
soebatten. In 1975 (toen pas!) heeft het 
‘Standing Committee on the Stabilization 
of Specific Names’ uiteindelijk de knoop 
doorgehakt en prioriteit gegeven aan de 
naam Welwitschia mirabilis. Terecht of 
onterecht, het ding heet nu Welwitschia 
mirabilis'. Hè, hè! Voor ‘die-hards’ raad ik 
aan Taxon 24 (1), 1975 erop na te slaan.

Ding
Stelt u zich eens voor: Een grote knoestige 
stronk, ongeveer een meter hoog en breed, 
in een sinderend heet landschap. Aan de 
randen van de stronk, bijna rond de gehele 
omtrek, zitten twee bladeren (ogen
schijnlijk meer). Deze bladeren groeien 
telkens vanuit de stronk weer een stukje
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verder en worden wel twee meter lang, 
maar slijten aan de top simpelweg af. De 
plant bloeit en u ziet kegels als van een 
denneboom.
Kunt u het zich voorstellen? In een woest, 
macaber landschap met wellicht her en der 
een troosteloos sprietje? Dat ‘ding’ daar is 
Welwitschia mirabilis'.

Hemdje, jasje, vestje
Wat maakt het ding, Welwitschia mirabilis, 
nu zo bijzonder? Natuurlijk de plant zelf, 
zijn uiterlijk, want werkelijk het ding is 
een opmerkelijk gedrocht, bijna onaards. 
De status van Welwitschia mirabilis in het 
plantenrijk is hoogst opmerkelijk. Het ding 
is eigenlijk niet te classificeren. Een aparte 
familie (Welwitschiaceae) is opgericht en 
een aparte orde (Welwitschiales) is ook 
noodzakelijk. Dan nog is het onduidelijk 
wat de verwantschap van Welwitschia is. 
Samen met de Ephedraceae (van de orde 
der Ephedrales) en de Gnetaceae (van de 
orde der Gnetales) is Welwitschia onderge
bracht in een afzonderlijke onderafdeling 
van het plantenrijk, namelijk de Chlamy- 
dospermae. U zult vast wel twee andere 
onderafdelingen kennen. De eerste onder
afdeling omvat de Angiospermae of Be- 
dektzadigen, waartoe alle ‘bloemplanten’

gerekend worden. Deze groep wordt 
gekenmerkt door het feit dat de zaadknop- 
pen zijn ingesloten in een vruchtbeginsel. 
De tweede onderafdeling omvat de Gym- 
nospermae of Naaktzadigen, waartoe alle 
coniferen en naaldbomen behoren. Deze 
groep wordt gekenmerkt door het nagenoeg 
ontbreken van een vruchtwand, zodat de 
zaadknoppen onbeschermd blootliggen*. 
De Chlamydospermae vormen met Wel
witschia echter een compleet wereld
vreemde groep. Niet naaktzadig en ook 
niet bedektzadig. Nee, de zaadknoppen bij 
deze groep zijn omsloten door een dun 
vliesje**. Ze hebben als het ware een 
‘hemdje’, een dun ‘jasje’ of ‘vestje’ aan. 
De letterlijke vertaling van het woord 
chlamydosperm duidt hierop. Een vreemd 
verschijnsel, zeg dat wel, want tot op 
heden heeft geen enkele botanist keihard 
durven stellen dat de soorten der 
Chlamydospermae tussenvormen zijn van 
Angiospermae en Gymnospermae. Dit 
alleen door het feit dat er geen andere 
overgangsvormen (levend of fossiel) 
gevonden zijn. Hebben we dan te maken 
met oeroude, levende fossielen?
De leden van de Ephedraceae en de Gneta- 
ceae lijken overigens in de verste verte niet 
op Welwitschia. De Ephedraceae zijn

Zaailing (circa 10 jaar oud. 
Let op de twee bladeren. 
Later kunnen deze tot aan 
de basis splijten, zodat het 
er meer lijken.
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halfheesterachtige plantjes, die veel weg 
hebben van Brem. De Gnetaceae zijn voor 
het overgrote deel lianen uit tropische 
streken. Van enige verdere verwantschap 
dan dat hemdje om het zaadje is nauwe
lijks sprake.

Ouderdom
Een aantal onderzoekers is zo dapper 
geweest om de leeftijd van een aantal 
planten vast te stellen d.m.v. de koolstof- 
methode (C14). Zij kwamen tot de conclu
sie dat een beetje middelgrote plant een 
slordige 1000 jaar oud kan zijn! Hoe oud 
moeten dan die ‘reuzen’, met een stronk 
van meer dan twee meter omtrek zijn? 
Ik vond Welwitschia op verschillende 
locaties. De meest beroemde vindplaats (en 
drukst bezochte) is de ‘Welwitschia Flats’ 
ten oosten van Swakopmund, op de split
sing van de Khan en Swakoprivier. Een 
andere locatie met veel exemplaren bevindt 
zich aan de westelijke uitloper van de 
Brandberg. De hoogste berg van Namibië, 
die bij het ochtendgloren in vuur en vlam 
lijkt te staan. Magnifiek!
Een derde locatie bevindt zich bij 
Khorixas. Daar groeit Welwitschia in een 
vreemdsoortig ‘park’; het Petrified Forest. 
Met verbazing liep ik daar tussen de 
versteende woudreuzen (bomen die ooit 
zo’n 30 meter hoog moeten zijn geweest) 
en zag daar tussen de fossiele resten het 
levende fossiel!
Nu is de Namibwoestijn zeer oud. Veel 
organismen hebben de tijd gehad om zich 
volledig aan het verzengende klimaat en 
het woeste landschap aan te passen. Maar 
ooit hebben hier bomen gegroeid, een 
oerwoud! Is het niet mogelijk dat Wel
witschia ooit samengroeide met de nu 
versteende woudreuzen? Wellicht is het 
een rechtstreekse afstammeling van deze 
bomen! Zal door een plotselinge 
klimaatsverandering misschien één van die

De Wants, Probergrothius sexpunctatis, zuigt sap uit jonge 
zaadkegels. Het beest is hierin zo gespecialiseerd, dat het 
weinig anders kan. Geen Welwitschia, geen wantsl

bomen een tik hebben gekregen wat resul
teerde in de ‘mutant’ Welwitschia?
Misschien, wellicht... of draaf ik nu door?

Mist en nevel
Welwitschia mirabilis maakt het goed in de 
Namibwoestijn. Op nog veel meer plaatsen 
kan de soort worden aangetroffen. Het 
verspreidingsgebied strekt zich uit van 
Swakopmund noordwaarts tot in Angola. 
Naast grote en oude exemplaren zijn ook 
veel ‘jonge’ (ongeveer 10 jaar oude) 
zaailingen aan te treffen. Men heeft het 
vermoeden dat het areaal zich uitbreidt. 
Het succes zit hem in de aanpassing.
Welwitschia vormt een grote penwortel die 
zich diep onder de grond vertakt. Daar 
kunnen de wortels nog restanten water 
exploiteren. Dat water is geen grondwater, 
dat zit veel dieper, maar regenwater dat 
ooit in de grond is getrokken. Zo kan

57



Succulenta 75 (2) 1996

Twee, tamelijk jonge exem
plaren

verklaard worden dat de mooiste en groot
ste planten groeien op laaggelegen plaat
sen, daar waar ‘veel’ (lees: iets meer dan 
geen) regenwater gebufferd is.
Nu is Welwitschia een extreme xerofiet 
(droogteplant), maar toch klopt er iets niet. 
Xerofieten, zoals cactussen en vetplanten, 
doen al het mogelijke om hun verdamping 
tegen te gaan. Reductie van het bladopper- 
vlak en aantal huidmondjes is voor een 
xerofiet dan ook uitermate noodzakelijk. 
Welwitschia mirabilis heeft echter enorme 
bladeren met daarin talloze huidmondjes. 
Wat is daarvan het nut? Verschillende 
suggesties zijn gedaan, maar zeker weten

.... ho maar! Aannemelijk is de suggestie 
dat dergelijke bladeren in staat zijn vocht 
uit de lucht op te nemen. Dat komt mooi 
uit, want mist en nevel zijn geen onbekend 
fenomeen in de Namibwoestijn. Bijna elke 
ochtend (± 200 dagen per jaar) trekt een 
mistbank vanuit de Atlantische Oceaan wel 
100 kilometer ver de Namibwoestijn in. 
Deze mistbank ontstaat door toedoen van 
de koude Benguela Golfstroom, die vlak 
langs de Skelettenkust van Namibië 
stroomt. Welwitschia zal moeten profiteren 
van de mist. Kans op regen is er zeer 
zelden. Met een groot bladoppervlak en 
veel huidmondjes is het ding wellicht in

Mannelijk exemplaar (met 
bloeiwijze) naast de resten 
van een versteende boom bij 
het Petrified Forest
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staat levensbelangrijk water uit de lucht te 
slurpen. De mist is er maar even, dan 
begint de lucht te trillen van de hitte en is 
het ongenadig spel van overleven 
begonnen.

Hyper
Om het verhaal nog smeuïger te maken, 
moet ik u nog wat vertellen over een 
tweetal insekten. De eerste is Prober- 
grothius sexpunctatis, een wants die met 
zijn zuigsnuit sap drinkt uit jonge zaad- 
kegels. Het beest is hierin zo gespeciali
seerd, dat het weinig anders kan. Geen 
Welwitschia, geen wants! Rond het gedrag 
van dit beestje heerst nog enige onduide
lijkheid. Lang werd aangenomen dat het 
diertje verantwoordelijk was voor de 
bestuiving van Welwitschia. Later raakte 
men ervan overtuigd dat het ging om een 
ordinaire profiteur die de zaden uitzuigt. 
Nu wordt er ook nog geopperd dat het 
diertje toch wel zorgdraagt voor de bestui
ving, maar vervolgens de zaden zelf 
‘oogst’......het is toch wat?
Van parasiet naar parasiet gaan wij als we 

wat meer weten van een roofwants.
Dit diertje kan slechts leven van de vorige 
soort, door deze op zijn beurt weer lekker 
uit te zuigen. Ook de roofwants is, als 
hyperparasiet, zo gespecialiseerd dat het 
nergens anders zijn neus in kan steken. 
Geen Welwitschia, geen wants en ook geen 
roofwants!

‘Burgstede’s cauloom’
Hoe de bestuiving werkelijk plaatsvindt is 
niet helemaal zeker. Voor alle duidelijk
heid; Welwitschia mirabilis is tweehuizig. 
Er zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
planten.
Eerst werd aangenomen dat de wind de 
mannelijke pollen naar de vrouwelijke 
stempels voerde. Later dacht men dat de 
wants verantwoordelijk was voor de

bestuiving. Nu neemt men aan dat meer
dere insekten een rol spelen (vooral 
wespen). Let wel, elk bloemetje in een 
troosteloos kale woestijn wordt benut. 
Eenmaal bestoven kunnen zaden gaan 
groeien. De zaden, voorzien van brede 
vleugels, worden door de wind verspreid. 
Soms komt een zaad op de juiste plaats 
terecht en is kieming, als de condities goed 
zijn, het gevolg. Het kiemplantje is in 
eerste instantie een gewoon, doorsnee 
kiemplantje. Zo één van worteltje, 
stengeltje en twee kiemblaadjes. Met het 
ouder worden van het plantje gebeurd er 
echter iets vreemds. Wij zijn gewend dat 
tussen de twee kiemblaadjes het meristeem 
(groeipunt) uitgroeit tot de eigenlijke plant. 
Bij Welwitschia mirabilis gebeurt dat 
echter niet. Onder de kiemblaadjes begint 
de stengel (hypocotiel) zich te verdikken 
en daar wordt de plant gevormd. Onder de

Vrouwelijk exemplaar (let op de kegels) op dezelfde locatie
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Een versteende woudreus in 
het Petrified Forest; één van 
de meest vreemde groeiplaat
sen van Welwitschia mirabilis

kiemblaadjes verschijnt het eigenlijke blad 
en uiteindelijk ook de bloemen. Het meri- 
steem (groeipunt) van Welwitschia ligt dus 
onder de kiemblaadjes en wel geheel 
rondom de inmiddels verdikte stengel. Als 
bij een cristaat, heeft het ding één lang
gerekt groeipunt. Ik heb nagegaan of er 
nog andere planten zijn die hun leven op 
deze wijze beginnen, maar geen enkele 
soort heeft een groeipunt onder de kiem
blaadjes op zo’n jonge leeftijd. 
Ontbreekt het meristeem dat tussen de 
kiemblaadjes hoort te liggen dan volledig? 
Niet helemaal. Bij observaties aan kiem- 
planten in ons eigen Wageningen, zag men 
een dun, nietszeggend sprietje verschijnen 
tussen de kiemblaadjes. Dat sprietje, de 
‘Burgstede’s cauloom’, sterft spoedig af. 
Waarschijnlijk is het sprietje een rudiment 
van wat ooit een heuse stengel moet zijn 
geweest. Om de een of andere reden heeft 
Welwitschia het vermogen verloren om 
deze stengel te laten uitgroeien. In een 
vroeg stadium, als kiemplant, wordt de 
apicale dominantie (dat is het gewoonlijk 
doorgroeien van een stengel aan de top) 
opgeheven. Valt de apicale dominantie 
weg, dan rest niets anders dan de vorming 
van zijscheuten. Nu we in het tijdperk van

genetische manipulatie zijn beland, zou het 
wellicht mogelijk zijn om het rudimentair 
meristeem dat tussen de twee kiemblaadjes 
ligt verder uit te laten groeien. Hoe zal 
Welwitschia er dan uitzien? Wordt dan de 
verwantschap duidelijk?

Op de vensterbank?
Een teleurstelling komt nu eens aan het 
einde. Geen ‘happy end’.
Wie het presteert om zaden van Wel
witschia te bemachtigen, ziet zich voor de 
moeilijke taak om er iets van te maken. 
Kiemen doen ze wel, maar daarna is het 
een lijdensweg. Om toch wat meer succes
vol te zijn, zult u de nodige investeringen 
moeten doen. Allereerst, de nodige 
aanpassingen aan de verwarming van uw 
kas. De dagtemperatuur van het bodemop- 
pervlak moet tussen de 28° en 40° worden 
gehouden, ‘s Nachts zijn temperaturen 
beneden 18° onherroepelijk dodelijk. Een 
nevelinstallatie is een must. Een speciale 
couveuse vormt een mooie uitkomst. Zo’n 
couveuse bestaat uit een bak van 2 m. 
lang, l½ m. breed en l½ meter diep, met 
een glazen kap eroverheen. De bak moet 
gevuld worden met een mengsel van grof 
zand, grind en wat leem. Beslist géén
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potgrond of andere humus-houdende 
grond! Als u succes heeft bij het opkweken 
van de zaden, dan zult u nog jaren moeten 
wachten tot er een bloeibare plant is 
ontstaan. Geef in de tussentijd eens in de 
twee of drie weken een drupje water, maar 
zorg dat er elke ochtend wel wat nevel in 
de couveuse komt.
Het kweken van Welwitschia mirabilis in 
lange rioolpijpen (om de penwortel onbe
lemmerd te laten groeien) is ook vaak 
beproefd. Het resultaat waren wat verdrie
tige, verbijsterde planten: je ziet het die 
rioolbewoners direct aan!
Begin niet met de teelt van Welwitschia als 
u niet over de juiste faciliteiten en tijd 
beschikt, dat voorkomt trauma’s.
Welwitschia mirabilis is beslist geen 
plantje voor de vensterbank!
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Korte Zandstraat 1 A, 7412 BP Deventer

Noot redactie.
* Het plantenrijk wordt verdeeld in afdelingen, en 
die weer in onderafdelingen. Zo vormen de sporen
planten eigen afdelingen naast de afdeling Sper
matophyta (zaadplanten). De Spermatophyta bestaat 
uit vijf onderafdelingen, de Cycadospermae 
(cycas-achtigen), onderafdeling Ginkospermae 
(ginkgo), onderafdeling Gymnospermae (Coniferos- 
permae of naaktzadigen), onderafdeling Chlamy- 
dospermae (mantelzadigen) en de onderafdeling 
Angiospermae (bedektzadigen)

** Dit omhulsel is het vergroeide bloemdek, de 
groep wordt hierom wel mantel-zadigen genoemd.
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GYMNOCALYCIUM IN ARGENTIJNS
LAAGLAND

Ludwig Bercht

Cactussen en dus ook gymnocalyciums worden vaak gerelateerd aan een 

voorkomen op grote hoogte en in rotsige omgeving. Zowel op het eerste als 

op het tweede bestaan interessante uitzonderingen.

In dit artikel wordt ingegaan op cactussen met een nadruk op Gymnocali- 

cium in een gebied dat noch rotsig is, noch op grote hoogte

Gymnocalycium schroederianum ssp. paucicostatum 
LB 960.
Foto's van de schrijver

Het geslacht Gymnocalycium mag zich 
door de jaren heen verheugen in een vrij 
constante belangstelling. Bij een vroegere 
enquete van Succulenta stond het op een 
eervolle tweede plaats achter natuurlijk 
Mammillaria. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat er enkele studiegroepen zijn die 
zich richten op dit geslacht. Daarnaast 
worden er, voor zover ik weet, drie peri
odieken uitgegeven uitsluitend gewijd aan 
dit geslacht: Gymnofyl in Tsjechië, Gym- 
nos in Duitsland en Gymnocalycium in 
Oostenrijk. De kennis over de soorten 
neemt snel toe, mede vanwege een toen
emende stroom liefhebbers die het zich 
kunnen permitteren de oceaan over te 
steken. In Gymno-weekeinden, georgani
seerd door dezelfde enthousiastelingen die 
voor de periodieken zorgen, wordt bericht 
over ervaringen op de groeiplaatsen en 
uitkomsten van studies achter het bureau 
en in de kas.
Het spreken over aparte soorten wordt
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Gymnocalycium schroederi- 
anum ssp paucicostatum 
spec LB 960 in habitat

steeds gewaagder; het is de tijd dat we het 
hebben over verwantschapsgroepen, 
mogelijk als een overgangsstadium naar 
soorten van een grotere omvang.
Voor dit artikel is niet gekozen voor de 
ingang via verwantschapsgroepen maar 
voor het feit dat verschillende Gymnocaly- 
ciums in vrijwel vlak terrein op zeeniveau 
groeien. Ik wil hier ingaan op eigen veld
ervaring; misschien kom ik in een volgend 
artikel nog wel terug op andere Gymno’s 
zoals G. chubutense-vormen die in 
Patagonië soms tot op het strand van de 
oceaan voorkomen.
In december 1992 was een rondreis van 
een week door de Argentijnse provincies 
Entre Rios en Corrientes uitgestippeld. Bij 
aankomst op het internationale vliegveld 
van Buenos Aires, Ezeiza, staat de vanuit 
Nederland bestelde huurauto al gereed. Na 
het afwikkelen van de formaliteiten kan de 
reis beginnen. Het is even zoeken hoe de 
stad uit te komen, maar na een keer mis
rijden zitten we, mijn vrouw en ik, op de 
goede weg richting Entre Rios. Het land- 
schap dat zich aan onze ogen ontrolt, 
ontlokt geen diepgaande beschrijving. 
Eentonig weidegebied, moerassig, tol- 
bruggen over de rivieren en regen. Tegen 
het einde van de middag komen we in

Gualeguaychu aan. Een hotel vinden is 
eigenlijk nooit een probleem, wel er een te 
vinden voor een redelijke prijs. Het is goed 
te merken dat de Argentijnse regering het 
voor elkaar heeft weten te krijgen de 
gierende inflatie te stoppen; de prijzen zijn 
hoog. Uiteindelijk toch een hotel gevonden 
tegen een redelijke prijs.
De volgende morgen gaat de reis pas echt 
beginnen. Uit informatie wist ik dat aan de 
Rio Gualeguaychu cactussen waren 
gevonden. Even voorbij de brug over de 
rivier zie ik een min of meer open terrein 
van vlak zand met wat struiken en kleine 
bomen. Dit lijkt ons een goede plek waar 
cactussen zouden kunnen groeien. De 
hoogtemeter geeft geen duidelijk verschil 
aan met de hoogte van Buenos Aires; op 
de kaart staat dat de hoogte 11 m bedraagt. 
Het vinden van de eerste cactussen is geen 
enkel probleem; Echinopsis uit de verwant
schap eyriesii/oxygona (LB 947). Over een 
kleine Frailea uit de pumila-groep (LB 
945) struikelen we bijna, zoveel staan er 
soms bij elkaar. De plantjes komen nauwe
lijks boven het zand uit. De lichthoeveel- 
heid is nagenoeg ontoereikend om te 
fotograferen; het is somber weer en het zou 
nog slechter worden. Ook een derde verte
genwoordiger van de cactusfamilie wordt
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gevonden. De soortnaam is niet zo moei
lijk: het is tureczekianus (LB 946), in 1992 
nog een nomen nudum, thans beschreven 
als Parodia tureczekiana en direct omge
doopt naar Notocactus (Ik ga hier niet in 
op de al dan niet gerechtvaardigde samen
trekking van de geslachten Notocactus en 
Parodia). Er is weinig kennis voor nodig 
om te zien dat deze soort verwant is met 
N. submammulosus. Het meest wezenlijke 
verschil is de extreem lange onderste 
middendoren. De groeiomstandigheden 
zijn echter totaal verschillend. N. submam- 
mulosus groeit in een rotsige omgeving op 
hoogtes tussen circa 700 en 2000 m in de 
provincies Cordoba, San Luis en 
Catamarca.
De Gymnocalycium die hier groeit, blijft 
spoorloos. De planten die ik ken van de 
Rio Gualeguaychu (P 397), behoren tot 
G. schroederianum ssp. schroederianum. 
De reis gaat verder naar het noorden. Het 
begint behoorlijk te regenen. Door het 
weer is het onmogelijk zandwegen te 
berijden en moeten we op de Ruta 14, een 
redelijk goed geasfalteerde weg, blijven. 
Bij een politiecontrole hebben we enige 
problemen. Als ze merken dat je in een 
ongunstige positie zit, ben je snel het 
haasje en vinden ze altijd een stok om te

slaan. Uiteindelijk kunnen we doorrijden, 
de portemonnaie is wel 100 dollar dunner 
geworden.
Ondanks de regen gaan we in het Parque 
Nacional El Palma, waar vlakke rotsen te 
zien zijn, op zoek naar planten. De enige 
soort die we vinden is Notocactus arecha- 
valetai.
Bij Concordia proberen we toch nog 
enkele ongeasfalteerde wegen te berijden 
op zoek naar Frailea angelesii en een 
mooie Wigginsia uit de verwantschap van 
W. schaeferiana, maar het is onbegonnen 
werk.
Een gedeelte van de grens tussen de pro
vincies Entre Rios en Corrientes wordt 
gevormd door de Rio Mocoreta. Kiesling 
had indertijd al planten naar Europa gezon
den met de verwijzing gevonden aan de 
Rio Mocoreta. Deze planten behoren tot 
G. schroederianum ssp. paucicostatum.
Bij het passeren van de brug over de rivier 
zien we direct weer zo’n open zandge- 
biedje liggen. Ondanks de regen stappen 
we uit om te gaan zoeken naar cactussen. 
Al bij de eerste stap in het zand zak ik 
bijna tot aan mijn knie in het zand weg. 
Het is onbegonnen werk hier naar planten 
te gaan zoeken. Een enorme teleurstelling. 
We vervolgen de weg richting Paso de los

Wigginsia spec. LB 249 niet 
ver verwijderd van de groei
plaats van LB 612
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Gymnocalycium mesopotami- 
cum var. LB 612

Libres, waar we zullen overnachten. Alle 
hoop om op deze dag nog iets te vinden 
hadden we al opgegeven, als we bij 
Pucheta weer zo’n open zandterrein zien 
liggen. We proberen het toch nog maar 
eens. De grote Cereus is niet te overzien, 
evenmin de Eriocereus, maar ja daar maak 
je niet veel ophef over. Zelfs na lang 
zoeken nog geen Frailea gevonden, een 
plant die ik op al dit soort terreinen steeds 
heb aangetroffen. Teleurgesteld stap ik 
terug over het prikkeldraad en schop tegen 
iets aan. Welke jubel ontglipt je lippen, als 
je in die vormeloze klomp een vrijwel 
uitgedroogde Gymno herkent. Met 
vernieuwde energie wordt weer gezocht en 
dan worden toch de eerste gezonde planten 
gevonden, niet direct in het open terrein 
maar wat verscholen tussen het gras aan de 
zijkant van het terrein. Eindelijk G. schroe- 
derianum ssp. paucicostatum (LB 950). 
Ten opzichte van de ssp. schroederianum 
vertonen deze planten inderdaad minder 
ribben. Opvallender is echter dat de ribben 
minder sterk in knobbels zijn verdeeld, 
maar bovenal de veel krachtiger doorns. 
Typerend bij G. schroederianum is de 
lange naar onder gerichte randdoorn, wat 
even doet denken aan G. borthii.
In afwijking van de typesoort is de keel

van de slanke bloem rozerood van kleur. 
De volgende dag vinden we hemelsbreed 
een 70 km westwaarts nogmaals G. schroe
derianum ssp. paucicostatum (LB 960) aan 
de rand van zo’n open zandterrein, even
eens tussen het gras. Daar is het bestand 
wat we vinden aanzienlijk groter. Resume
rend is het thans bekende groeigebied van 
deze Gymno het zuidoostelijke deel van de 
provincie Corrientes.
Na de overnachting in een redelijk hotel in 
Paso de los Libres pogen we de volgende 
dag ons geluk bij Tres Cerros. Deze drie 
rotsheuvels bij La Cruz in de provincie 
Corrientes is al eerder door mij bezocht op 
zoek naar een Gymno, die we kennen door 
een vondst van Kiesling. De plant heeft 
wat weg van G. denudatum, maakt veel 
spruiten en de witte bloem heeft een rose 
keel. De zaden zijn mij onbekend. Uit zijn 
herinnering denkt Kiesling dat hij deze 
plant in het vlakke gedeelte rond de heu
vels heeft gevonden. Daar liggen inderdaad 
veel rotsen verspreid in het glooiende 
gebied. Op een plek dicht bij de voet van 
een der heuvels groeit een kleine, sterk 
spruitende Notocactus (LB 253, LB 954), 
maar dat is ook alles wat we kunnen 
vinden. Ook andere speurders, waaronder 
Kiesling, is het niet gelukt de plant terug te
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vinden.
In de omgeving van de Tres Cerros is het 
volop genieten van weide- en watervogels. 
Het is daar moerassig met veel open en 
halfopen water. In veel vogels herken je de 
zuidamerikaanse tegenhanger van europese 
soorten.
We rijden het gehele stuk weer terug naar 
Paso de los Libres en gaan de weg op 
richting Mercedes. Halverwege vind ik de 
plaats terug waar ik in 1990 de planten heb 
gevonden die Buining had voorzien van 
het veldnummer HU 414. Toen, ook in 
december, vonden mijn toenmalige reis
genoot, Rudi-Werner Bueneker en ik 
slechts een achttal plantjes van deze 
Gymno (LB 612), maar een overvloed aan 
Frailea’s (LB 614). Deze keer is het geen 
enkel probleem de kleine Gymno’s (LB 
957) te vinden, maar laat ons oog het 
afweten om de Frailea’s te zien; slechts 
een Frailea laat zich waarnemen. Hetgeen 
maar wil illustreren, dat bepaalde 
omstandigheden van invloed zijn in het 
al dan niet vinden van planten.
In een eerder artikel heb ik deze Gymno al 
ingedeeld bij G. mesopotamicum, een soort 
waarvan de typevindplaats dicht bij de stad 
Mercedes ligt. De plantjes zijn beduidend 
kleiner, maximaal 2,5 cm diameter, en Veerweg 18, 4024 BP Eck en Wiel

vertonen niet zo’n lichaam bedekkende 
bedoorning. Ondergronds maken ze uitl
opers. De bloemen zijn groot, wit met 
rode keel. Kiesling wees in zijn nieuwbe- 
schrijving al op de typische zaden van 
G. mesopotamicum met wat hij noemde 
een overgang tussen de zaadstructuren van 
de Trichomoseminae en G. denudatum. 
Om de plantjes te vinden is het werkelijk 
met de neus over de grond rondkruipen. 
Ze groeien tussen klein rotspuin op een 
vlak terrein. Tekenend is dat direct naast 
dit stenige gebied een zeer drassig 
weidegebied ligt. De hoogte is rond 70 m 
boven zeeniveau. Even ten zuiden van 
Mercedes zien we in een weiland wat 
rotsen net boven het gras uitsteken. Als we 
gaan kijken, hebben we het geluk aan onze 
zijde; er groeien G. mesopotamicum (LB 
959), planten die overeenkomen met de 
beschrijving en met P 241.
Het vervolg van de reis door dit gedeelte 
van Argentinië wordt vergald door het 
weer. Het blijft onophoudelijk regenen. 
We vinden nog wel een mooie Echinopsis, 
waarschijnlijk E. minuana, maar snel 
besluiten we dit gebied te verlaten en 
vervroegd door te reizen naar Cordoba.

Gymnocalycium mesopo
tamicum LB 959
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AIZOACEAE
2. LAMPRANTHUS

Eric J.M. Piens

Lampranthus is een heel aantrekke 

lijke zomerbloeier voor de zonnige 

tuin. Helaas niet winterhard, dus in 

de herfst naar de kas of elk jaar 

zaaien.

Zowat een tiental jaar geleden heeft een 
van mijn bekenden zijn activiteiten in het 
verenigingsleven omwille van beroeps
bezigheden moeten stopzetten. Zijn ver
zameling bestond en bestaat nog steeds 
bijna uitsluitend uit astrophytums. Twee 
jaar terug stond hij met een smoes plot

seling aan de deur. De smoes had hij enkel 
verzonnen omwille van een soort verlegen
heid die hem eigen is. Totaal overbodig 
overigens. Toen ik enige tijd later zijn 
verzameling terugzag, bekeek ik die toch 
met andere ogen dan in het verleden. Van 
het geslacht Astrophytum had ik slechts 
één plant van bijna elke soort. Ze hadden 
genade gevonden bij een grote opruiming, 
dit is plaats maken voor soorten van 
andere geslachten en anderzijds het terug
schroeven van een aantal geslachten. Mijn 
verzameling bestaat grotendeels uit paro
dia, notocactus, epiphyllum en natuurlijk 
buitenbeentjes als ariocarpus en en dies 
meer plus monotypische soorten. Andere 
geslachten en hun soorten zijn slechts 
sporadisch vertegenwoordigd en vermin
deren jaar na jaar. Door de hernieuwde 
kennismaking van mijn vriend zijn 
astrophytumverzameling is dat geslacht nu 
bij mij in opmars. In september 1994 heb 
ik zelfs vruchten geplukt in de Cactus 
Garden (Desierto Feliz) in de nabijheid van

Lampranthus aureus
Foto's Eric Piens

67



Succulenta 75 (2) 1996

Lampranthus glauca

Los Cristianos op Tenerife. Waarschijnlijk 
zijn het geen raszuivere zaden, doch 
hybriden. Astrophytums worden veel 
gekruist, dus .... het kan nog verrassend 
worden.
Menig cactusliefhebber heeft ook wel 
planten die thuishoren bij de andere succu
lenten. Mij vergaat het niet anders. Be
halve wat "tombolavetplanten" heb ik een 
tiental agaven. Weliswaar is dat een gering 
aantal doch de omvang die zulke dingen 
hebben of kunnen krijgen is toch veel
betekenend.
In die context heeft de astrophytumfreak 
waarvan hierboven sprake is, enige belang
stelling voor enkele lampranthussoorten. 
Hun aantal is gering maar sommige zijn er 
in massa, bijvoorbeeld Lampranthus 
aureus (L.) N.E. Brown. Deze zuiver 
oranje bloeiende species die nauw verwant 
is met L aurantiacus (DC.) Schwantes is 
er moeilijk van te onderscheiden, vooral 
wat de bloemkleur betreft. Beide soorten 
stammen van origine uit de Kaapprovincie 
in Zuid-Afrika, waar een honderdtal 
soorten vertegenwoordigd zijn. Een enkele 
soort wordt aangetroffen in Australië en 
zelfs Zuid-Amerika. Hun benaming gaat 
terug naar het Grieks, lampros (= helder) 
en anthos (= bloem) omwille van het

opvallend coloriet van de bloemen. 
Behalve oranje kan de bloemkleur ook 
roze, lila (roze), paars, geel, wit en vooral 
rood zijn. Het zijn geen eendagsbloemen 
maar ze blijven helaas gesloten bij een 
bewolkte hemel, wat eveneens het geval is 
bij de huidige modeplant, Gazania krebsi- 
ana Lessing, de Afrikaanse boterbloem die 
tot de Compositae (samengesteldbloe- 
migen) behoort. Ze lijken dus meer op een 
margriet of zoals bij ons op het klein 
hoefblad (Tussilago farfara L.). Ik maak 
even dit zijsprongetje om duidelijk te 
maken hoe de bloemen er kunnen uitzien. 
Lampranthussoorten zijn snelgroeiende 
planten die op korte tijd, tot een helaas niet 
winterharde bodembedekking kunnen 
uitstoelen. Ze bloeien hier bij ons in de 
lage landen van juni tot oktober. Dat doen 
zij des te beter als ze in schrale grond zijn 
geplant, wat ook verklaard dat men hen 
kan terugvinden op onvruchtbare steppen. 
Mijn vriend gebruikt voor zijn planten de 
oude grond van de omgepotte astrophy
tums. In de tuin werd een gedeelte van de 
aarde uitgegraven en daarna terug gevuld 
met vierkante plastiekpotten waarin lam- 
pranthussen zijn geplant. Het geheel geeft 
‘s zomers een tapijtje margrieten. Ver
welkte bloemen verwijderen is bloeibevor-
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derend, niet te nat laten worden (eventueel 
afdekken met plastiekfolie) en in het 
geheel niet schermen tegen felle zon. Men 
kan deze bloeiwillige plantesoort vermeer
deren door zaaien of stekken.
Hoe snel ze kunnen groeien en hoe goed 
ze tegen zon kunnen is te zien maar niet 
aan te voelen op bijgaande foto genomen 
in de tuin 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. Benevens een massa cactussen, 
400 soorten op 40 ha en andere succu
lenten vindt men daar het gehele gamma 
van zuidelijke kruiden en bomen, zoals 
cipressen, johannesbroodbomen (Ceratonia 
siliqua L.), drakebloedbomen (Dracaena 
draco (L.) L. (familie leliebloemigen) en

de plaatselijke flora waaronder 1000-jarige 
olijfbomen, kortom teveel om op te noe
men en alles samen op een oppervlakte van 
ongeveer 150 ha. Uiteraard ook Lampran- 
thus spectabilis (Haw.) N.E. Brown. die 
grote zoden vormen en met hun felle 
roodpurpere kleur niet kunnen worden 
genegeerd. De bloei zal bij ons wel nooit 
zo uitbundig zijn, toch is het een niet 
onaardige soort.
De rozerode Lampranthus blandus (Haw.) 
Schwantes wordt hier als kamerplant 
gekweekt evenals L. brownii (Hook f.) 
N.E. Brown waarvan de bloemkleur van 
oranje naar dieprood overgaat. 
Lampranthus heeft als synonieme 
geslachtsnaam Mesembryanthemum, het 
geslacht waar zij oorspronkelijk toe 
werden gerekend.

Verlorenbroodstraat 27, B 9820 Merelbeke (Gent) 
België

Lampranthus aureus in detail
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NOG MEER MELOCACTUSSEN OP
CUBA

Myriam Desender-Bruneel

De volgende dag gingen we nu met ons 
drieën, John, Walter en ik op zoek naar 
Melocactus ocujalis. Dit is wel de grootste 
cactus die in Cuba te vinden is en hij 
vertoont gelijkenis met Melocactus com
munis. Hij was schijnbaar te vinden in de 
bergketen van de Sierra Maestra dichtbij 
de hoogste berg, de Pico Turquino. Die is 
1.974 m hoog. We hadden pech, de weg 
die er naar toe leidde was onderbroken 
vanwege werkzaamheden. Andere wegen 
leken eveneens niet om uit te proberen, 
zodat er niets anders opzat dan de grote 
weg te nemen naar Manzanillo en een 
omweg te maken van 100 km. Je moet

Standplaatsopname van Melocactus harlowii.
Foto’s van de schrijfster

weten dat er weinig wegwijzers te vinden 
zijn in Cuba als je de stad uit bent.
Vragen aan de inwoners is niet altijd de 
oplossing. Zo werden we door 3 personen 
op 3 verschillende wegen gezet, zeg maar 
dat ze het zelf nauwelijks nog wisten. Wij 
hadden pech en we moesten op goed geluk 
maar één van de drie wegen nemen.
Om een lang verhaal kort te maken, we 
konden nooit meer op de standplaats van 
Melocactus ocujalis komen en we besloten 
de standplaats van Melocactus nagyii bij 
Pilon te gaan opzoeken.
Op ons eentje aangewezen verging het ons 
die dag zo slecht nog niet. Na veel zoeken 
en vragen (die inwoners weten werkelijk 
niet welke planten in hun nabijheid 
groeien) vond John een dode Melocactus 
en Walter op de heuvel een levende. 
Melocactus nagyii is een langwerpige 
Melocactus van 18 cm hoog. Vele ver
takken zich, hetzij vanaf de grond ofwel 
later. Ze kunnen daarbij een cephalium 
maken van 6 cm en meer. Het is mij 
opgevallen dat alle cephaliums ongeveer 
dezelfde waren. Veel witte wol in het 
midden van de plant en daartussen enkele 
bruine borstelharen. De plant ligt volgens 
mij het dichtst bij M. harlowii, alhoewel er 
toch nog een duidelijk verschil bestaat. 
We waren kontent dat we zonder hulp ook 
wat gevonden hadden en keerden tevreden 
terug naar ons hotel.
Diezelfde avond zagen we in ons restau
rant een muis langs het gordijn klimmen en 
zagen we de sprinkhanen lopen in de 
gangen, verder was er niets aan de hand, 
behalve dat het eten ook niet was om naar 
huis te schrijven.
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De volgende dag reden we naar Santiago 
de Cuba. Dit is de grootste stad van het 
eiland na de hoofdstad Havana met 
500.000 inwoners. We logeerden er dit
maal in bungalows met uitzicht op zee. We 
hadden van Pépé een begeleidende brief 
meegekregen voor een vriend cactuslief
hebber die in Santiago de Cuba woonde. 
Hij was directeur geweest van de jardin 
botanique “Parque Bacanao” en nu met 
pensioen. Het park had een oppervlakte 
van 80.000 ha. We waren nog maar net in 
Santiago de Cuba of we besloten al met 
een taxi onze vriend te gaan opzoeken. 
Joël was gelukkig thuis en hij besloot 
direkt om een dag of twee met ons mee te 
gaan. Hij vertelde ons dat hij alle stand 
plaatsen van Melocactussen kon terug
vinden. Hij was zelf deze planten gaan 
halen om in zijn botanische tuin te zetten. 
Joël onze gids wilde nog diezelfde na
middag Parcque Bacanao bezoeken. Hij 
was waarschijnlijk nieuwsgierig en blij nog 
eens terug te kunnen keren naar zijn eigen 
werk van vroeger. Net voor we daar aan
kwamen zagen we Melocactussen staan op 
de bergen en de auto stond al bijna stil 
maar Joël was echt niet te vermurwen en 
wilde eerst naar het park gaan zien wat we 
dan ook deden.
De tuin was de moeite waard om gezien te 
worden. Joël zag echter wel dat het park 
achteruit boerde, zijn goede zorgen als 
plantenliefhebber waren er niet meer bij. 
Toch was een bezoek aan deze tuin de 
moeite waard. Intussen was het al wat laat 
geworden en toch werd er nog gestopt 
waar we de Melocactussen hadden zien 
staan. Je kent cactusliefhebbers toch wel, 
ze zouden hemel en aarde bewegen wan
neer ze cactussen zien. Nog net op tijd 
konden we enkele foto’s maken van de 
toch zeer mooie Melocactus harlowii. Hij 
kan 25 cm hoog worden en daarop nog een 
cephalium krijgen van 7,5 cm hoog.

Vergeleken met de andere Melo’s uit Cuba 
is hij slank. Hij komt op verschillende 
plaatsen voor in het zuiden langs de kust 
en is dan ook zeer variabel en niet 
zelffertiel.
We keerden welgezind naar ons hotel 
terug. We hadden Joël beloofd vroeg aan 
zijn deur te staan de volgende dag wat 
voor hem helemaal geen probleem was. 
Voor ons ook niet, alhoewel dat dan weer 
met een start zonder eten moest gebeuren. 
We reden richting Guantanamo. Daar 
zagen we door Joël de originele standplaats 
van Opuntia militaris die inheems is op 
Cuba. Ik moet zeggen dat we niet veel 
opuntia’s gezien hebben. Verder passeer
den we de Amerikaanse militaire basis van 
Guantanamo.
Alhoewel we wisten dat Melocactus evae 
hier ergens moest worden teruggevonden 
wilde onze Cubaan niet dat er hier gestopt 
werd. Dat hadden wij bij Pépé ook al 
ondervonden, ze hebben echt angst voor 
het regime en willen voor dergelijke feiten 
niet het gevang in. We reden ongeveer 36 
km door tot aan Vateras en zagen er op de 
bergen niet ver van de kust een redelijke 
grote Melocactus staan. Joël liet ons 
stoppen want het ging hier om Melocactus 
borhidii. Deze plant is zeer variabel, zowat 
alle maten zijn voorhanden vanaf 15 tot 30 
cm hoogte. Het cephalium is wel typisch 
voor deze Melocactus, een cephalium van 
3,5 cm hoogte dat wit is met langs de 
zijkanten bleekrode borstelharen. In de 
schaduw groeiden ze zeer langwerpig uit. 
Voor het eerst vonden we daar Mammil
laria prolifera met witte bedoorning die 
ook inheems is in Cuba. Ritterocereus 
hystrix is wijd verspreid op het eiland, hier 
is eigenlijk de oorspronkelijke plaats van 
de plant, 25 km van Imias verwijderd. Een 
beetje verder stopten we nog waar we een 
zeer mooie cristaat van deze plant konden 
bewonderen. De plant zelf wordt 8 tot 12
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Standplaatsopname van Melocactus evae

m hoog en met zeer harde doornen.
We reden nu verder richting Imias en aan 
San Antonio del Sur stopten we voor 
Melocactus radoezii. Het is een plant die 
niet zo groot wordt 11 tot 13 cm en met de 
bedoorning min of meer naar boven 
gericht. Het cephalium is maar 3 cm hoog 
en in vele gevallen meer rode borstelharen 
dan witte wol. We vonden ze op de bergen 
en ook aan de kuststreek. Doordat Joël al 
deze planten wist te staan hadden we 
werkelijk geen probleem om ze te vinden. 
Hij zei ons telkens weer: hier moet je 
stoppen, hij kende die vindplaatsen op zijn 
duimpje. We reden wat verder en stopten 
even bij een voorhistorisch openluchtmu
seum. Je kon er niet naast kijken, het was 
gelegen langs de weg met meer dan 
levensgrote beelden. We trokken verder en 
dicht bij Imias zagen we Melocactus 
acunai op de bergen. De klim was echt

geen pretje, het was hier redelijk steil 
omhoog met van die rolkeien op de weg. 
Er staan zeer veel mooie Melocactussen in 
Cuba, Melocactus acunai is één van de 
mooiste. De lange harde doornen zijn 
typisch voor deze plant en zijn meestal 
opwaarts gericht. Vele planten waren hier 
wel beschadigd, volgens Joël door de 
vraatzucht van een kever. Die beestjes 
moeten toch ook eten. Over de berg heen 
aan de kust vonden we ze op dezelfde 
plaats. Ze kunnen tot 30 cm hoog worden 
en hebben 12 naaldvormige randdoornen 
en 3 tot 4 dikkere middendoornen van 5 
cm lang. Het cephalium kan tot 10 cm 
hoog worden en ze kunnen ons tot 3 cm 
donkerrode bloemen schenken. Na deze 
derde standplaats van die dag bezocht te 
hebben, was het tijd om naar ons hotel 
terug te keren. We brachten Joël naar huis 
en spraken af om de volgende dag op zoek 
te gaan naar Melocactus ocujalis. Volgens 
Joël was het ook niet zeker dat de plant 
nog te vinden was. Men had daar een weg 
aangelegd en dan wordt er niet naar de 
vegetatie omgekeken. We wilden het in 
ieder geval proberen.
We reden langs de Sierra Maestra en 
konden de prachtige natuur bewonderen. 
Dichtbij Ocujal zagen we eindelijk in de 
verte Melocactus ocujalis staan. Tever
geefs, want zulke steile bergen konden we 
nooit beklimmen. John en Walter haalden 
halsbrekende toeren uit om boven te 
komen maar konden geen enkele plant 
dicht benaderen. Ze zeiden zelf dat het 
levensgevaarlijk was. We waren tevreden 
dat de plant niet verdwenen was, zoals 
eerst verondersteld werd. De Cubaanse 
regering houdt geen rekening met de 
plantengroei en zo zijn Melocactus man- 
tanzanus en Melocactus actinacanthus 
volledig verdwenen van de standplaatsen. 
We keerden terug naar het huis van Joël. 
In feite hadden we zijn eigen verzameling
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LEDENADMINISTRATIE

JUBILARISSEN IN 1996

40 jaar
M. Esmeyervan de afdeling Arnhem
H. Vriesendorp van Aalderen van de afdeling
Voome-Putten
E.A.M. Verduyn de Bruin (erelid Succulenta) van 
de afdeling IJsselstreek

25 jaar
W. Bongers te Arnhem
P. Bruning te Chiclana de la Frontiera Spanje
L. van Crieckinge te Lint België
J.A.C. v/d Giessen te Bergen N.H.
A.M. Hofman te Arnhem
N. Huffels te Woerden

J. van Kan te Hulsberg 
A.C. Karman te Nuenen 
H.J. Meerman te Maasland 
R. Bregman van de afdeling Amsterdam 
B. Tanzer van de afdeling Arnhem 
P.R. de Zeeuw van de afdeling Gouda 
W.J. v/d Plas van de afdeling Haarlem 
C. v/d Flier van de afdeling Utrecht 
N.L. Engels van de afdeling West Brabant 
J. Minnaar van de afdeling Zeeland 
A.P. de Rijke van de afdeling Zeeland

Afdelingen in 1996
Amsterdam 70 jaar
Nijmegen 60 jaarDordrecht 40 jaar 
Een ieder gefeliciteerd namens het bestuur!

Mutaties in het afdelingskader
De secretaris van de afdeling West Brabant heeft 
de harp aan de wilgen gehangen. Het secretariaat 
wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter, de 
heer C.G. Goorden, Dubbelberg 82, 4708 DK 
Roosendaal; tel. 0165-552404.

Ook de afdeling den Helder heeft een nieuwe 
secretaris. Na vele jaren trouwe dienst heeft de 
heer W. Lohrengel de pen overgedragen aan P P. 
van de Puyl, Ada van Hollandstraat 3, 1791 DG 
Den Burg, tel. 022-314083.

De afdeling Utrecht heeft een nieuwe secretaresse. 
Benoemd werd Mevrouw C. v.d. Flier, Lijsterstraat 
69, 3514 TB Utrecht.

De afdeling West Friesland heeft een nieuwe 
penningmeester. Dit is geworden de heer J. Swen, 
Stolphoeve 18, 1689 DH Zwaag.

ALGEMENE LEDENVERGADERING geor
ganiseerd door de afdeling Amsterdam ter 
gelegenheid van hun 70 jarig bestaan.
PROGRAMMA van 20 april 1996.
9-11 uur Ontvangst op de Kwekerij van Ubink 

aan de Mijnsherenweg 18-20 ter 
Kudelstaart.

1 1.15 uur Lezing door de heer P. Braun over 
Brazilië in het dorpshuis te Kudel
staart aan de Kudelstaartseweg^39.

13 .00 uur Gezamenlijke lunch in het dorpshuis; 
info voor deelname: J.P. Betlem te 
Mijdrecht, tel 0297-282268.

14 .00 uur Algemene Ledenvergadering.
17 .00 uur Afsluiting

VERENIGINGSNIEUWS - 1

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK:
HAS 1 1993 Haseltonia Year book of the Cactus 
and Succulent Society of America.
HAS 2 1994 Idem.
HAS 3 1995 Idem.
RPS-39 Jaargang 1988 Repertorium Plantarum 

Succulentarium. Uitgave IOS (Interna
tionale Organisation fr Sukkulenten- 
Forschung).

RPS-40 Jaargang 1989 Idem.
RPS-41 Jaargang 1990 Idem.
RPS-42 Jaargang 1991 Idem.
RPS-43 Jaargang 1992 Idem.
RPS-44 Jaargang 1993 Idem.
RPS-45 Jaargang 1994 Idem.
285: Edward F.Anderson, Salvador Arias 

Montes, Nigel P.Taylor; Threatened Cacti 
of Mexico, 1994.

286: M.B. Bayer; The new Haworthia Hand- 
book, 1982. Geschonken door dhr. van 
Alsemgeest.

287: Gordon Rowley; Anacampseros, Avonia, 
Grahamia, 1995.

288: Norbert Gerloff & Jozka Neduchal & 
Stanislav Stucklik; Gesamtdarstellung 
aller Notokakteen, 1995.

Sprekerslijst
Het voornemen bestaat binnenkort een aanvulling 
op de infomap uit te geven. Willen sprekers, die 
nog een wijziging op de informatie van 1995 
willen opgeven, dit onverwijld doen? Mevrouw J. 
v.d. Ven van Gerwen, St. Jansstraat 51, 5507 NB 
Oerle is zo vriendelijk, deze opgave voor ons dit 
jaar te verzorgen.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 1995 

_Balans per 31 december______________  
_______________________ 1995 1994 
(in guldens) 
Activa
Apparatuur 8.059 9.066
Clichéfonds 10.928 6.612
Verenigingsartikelen 4.253 17.477
Boekenmarkt p.m. p.m.
Vorderingen/vooruitbetaalde kosten 7.436 10.509
Liquide middelen 149.340 134.489

180.016 178.153

Passiva
Eigen vermogen 109.876 115.090
Vooruitontvangsten 52.221 42.659
Schulden/te betalen kosten 17.919 20.404

180.016 178.153

Toelichting

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

Clichéfonds, Verenigingsartikelen, Boekenmarkt
Deze posten betreffen voorraden en vorderingen. Voorzichtigheidshalve zijn de voorraden van de 
boekenmarkt zonder waarde opgenomen.

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 tegoeden op spaarrekeningen.

Eigen vermogen
(in guldens)

Algemene reserve:
Saldo begin boekiaar
Bij: Voordelig saldo boekjaar

Af. Afwaardering voorraad verenigingsartikelen 
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve 
Saldo einde boekjaar

13.800
1.567

100.657
8.586

109.243

15.367
93.876

Bestemmingsreserve (voorheen Floriadefonds):
Saldo begin boekjaar
Bij: Toevoeging ten laste van de algemene reserve
Saldo einde boekjaar

14.433
1.567

16.000
109.876

De toevoeging aan de bestemmingsreserve betreft toegerekende rente over de jaren 1994 en 
1995. Ten laste van de algemene reserve is de waarde van de overtollige voorraden 
verenigingsartikelen gebracht. De afgeboekte waarde bedroeg f 13.800.
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Vooruitontvangsten
Betreft in hoofdzaak de vooruitontvangen contributie voor het jaar 1996.

Staat van baten en lasten__________________
 Werkelijkl 995 Begroot1995 Werkelijkl 994 

(in guldens)

Inkomsten
Contributies 100.482 103.000 100.601
Clichéfonds 6.241 6. 000 5.681
Verenigingsartikelen 1.055 500 1.711
Boekenmarkt 796 500 957
Rente 6.200 5.500 5.998

114.774 115.500 114.948

Uitgaven
Tijdschrift 80.913 81.300 83.089
Ledenadministratie '5.574 5.700 5. 687
Bibliotheek/diatheek P..360 2.000 1.096
Algemene vergaderingen 2!.470 3.000 2.419
Jubileum 10.941
Propaganda 2 .738 4.000 2.023
Enquête 4.168
Bestuur:
- Reizen en vergaderingen 3. 673 5.000 3.729
- Porti/telefoon 3j 058 5.000 5.219
- Materialen/kantoorbenodigdheden 1514 2.000 1.500
- Rekening-courant esn incassoprovisie 1328 1.000 300
- Diversen 1.‘>53 1.500 508
- Afschrijvingen 2.‘507 2.000 1.801

106 II88 112.500 122.480

Voordelig (nadelig) saldo 8 .586 3.000 -7.532

Toelichting

Contributies
Het ledental is ten opzichte van 1994 nagenoeg gelijk gebl even. De begroting was gebaseerd op 
een toename die niet gerealiseerd is.

Clichéfonds
Ten opzichte van 1994 is de omzet afgenomen met ca f 4.000 l~en hogere brutomarge en lagere 
kosten ten opzichte van 1994 hebben het nettoresultaat desond anks doen toenemen met ca 
f600.

Verenigingsartikelen
Behoudens de bewaarbanden nemen de overige verkoper, van d e verenigingsartikelen af.

Boekenmarkt
De behaalde nettowinst is deel s als opbrengst verantwoord en det sis gereserveerd ten behoeve 
van aankopen

Rente
De rente-opbrengst is ten opzichte van 1994 en de begroting 1995 hoger omdat het werkelijke 
rentepercentage iets hoger wa s dan begroot en omdat een groter d, sel van de liquide middelen 
rentedragend is uitgezet.
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Specificatie tijdschrift

Werkelijk Begroot Werkelijk

(in guldens)
1995 1995 1994

Drukwerk artikelen 42.485 42.600 43.683
Fotowerk 15.724 16.900 17.973
Drukwerk/verenigingsnieuws 8.776 7.400 7.734
Porti 11.540 12.000 11.315
Enveloppen 880 2.700 6.039
Redactie 3.824 2.700 1.569

83.229 84.300 88.313
Advertenties/litho's 2.316 3.000 5.224

80.913 81.300 83.089

Door een groter aantal pagina's van het verenigingsnieuws zijn de kosten hiervan hoger dan 
begroot. De aankoop van nieuwe enveloppen zal in 1996 geschieden. Door een juistere 
kostentoerekening tussen secretariaats- en redactiekosten zijn deze laatste hoger dan begroot. 
De advertentie-opbrengsten nemen af omdat geen actief advertentiebeleid gevoerd kon 
worden.

Bibliotheek/diatheek
De bibliotheek heeft in 1995 een actiever aankoopbeleid gevoerd waardoor de kosten hoger dan 
begroot zijn.

Propaganda
Omdat de bestuursfunctie "propaganda' gedurende 1995 grotendeels vacant was, kon geen 
actief beleid worden gevoerd

Bestuur
De totale bestuurskosten zijn ca f 4.400 onder de begroting gebleven en ca f 900 lager dan over 
1994. Deze lagere kosten zijn grotendeels veroorzaakt doordat gedurende een groot deel van 
het jaar enige bestuursfuncties vacant waren.
De afschrijvingen zijn hoger vanwege een niet voorziene investering in software ten behoeve 
van de ledenadministratie.

INSTELLINGEN -1

GEBRUIKTE BOEKENBEURS 3 JAAR 
JONG!

Nu de gebruikte boekenbeurs al weer 3 jaar draait 
en het er naar uit ziet dat deze instelling zijn 
bestaan heeft verworven leek het ons een goed 
idee het verloop eens op papier te zetten. Deze 
instelling is ontstaan nadatal vele jaren is gep
robeerd, vooral de najaarsvergadering, wat 
aantrekkelijker te maken.
Wordt de vooijaarsvergadering in samenwerking 
met een afdeling georganiseerd, die daarvan altijd 
iets bijzonders maakt in de vorm van een bezoek 
aan tuinen, kwekerijen of een lezing, de najaars
vergadering bestond simpel alleen uit een vergade
ring. Heren als Rubingh en van Oeveren zorgde 
dan nog wel eens voor wat vuurwerk maar over 
het algemeen was het een saaie bedoening.
Onze oud-voorzittcr Herman Koningsveld heeft

nog geprobeerd met verkoop van plantjes de 
vergaderingen nog iets extra’s te geven, helaas 
met matig succes.
We kregen toen het idee om een ruil/verkoopbeurs 
te organiseren met tweedehands boeken. Rond
neuzend in onze boekenkast besloten we maar wat 
opruiming te houden. Op de eerste vergadering die 
volgde bleken wij echter zelf, de grootste aanbie
der. Slechts enkele leden boden een gering aantal 
boeken aan.
Hoe nu verder? We probeerde dan maar boeken 
voor anderen te verkopen. Dit bleek moeilijk te 
organiseren en bracht vooral administratief enorm 
veel werk met zich mee zodat dit slechts op zeer 
beperkte schaal mogelijk was.
Vervolgens is het idee ontstaan om boeken en 
tijdschriften simpelweg op te kopen en vervolgens 
met winst door te verkopen. Met de winst kon dan 
de portokosten en reiskosten worden betaald en

22



INSTELLINGEN -2

een voonaad boeken worden opgebouwd.
Op 22 december 1992 is de goedkeuring van het 
bestuur ontvangen en met een lening van F. 1000,- 
is de instelling van start gegaan. De eerste grote 
partij boeken hebben we voor een gunstige prijs 
kunnen kopen bij Herman Koningsveld waardoor 
wij direct al een goeie start hadden. Daarnaast 
komen alle overtollige Succulenta's bij ons terecht 
welke op zich een leuke basis vormen, de verkoop 
is echter mondjesmaat en de voorraad is een 
aanslag op onze opslagruimte. We moeten ons nog 
nader beraden wat we hiermee gaan doen. 
Inmiddels is het geleende bedrag terug betaald, 
daarnaast is de wens van de penningmeester om 
ieder jaar ongeveer F.500,- in de verenigingskas te 
storten zelfs ruimschoots vervuld.
Ondertussen is ook een samenwerkingsverband 
gesloten met de landelijke Bibhotheek. Afgespro
ken is dat de le keus voor de bibliotheek is. Aar
dig hierbij is te vermelden dat op die manier een 
bijzonder kostbaar en gaaf boek van K. Schumann 
Gesamtbeschreibung der Kakteen uit 1902 voor 
een uiterst gunstig prijsje in de bibliotheek is 
gekomen.
Dit boek kwam via bemiddeling van de afd Gooi 
en Eemland uit de verzameling van de Hr Rub- 
ingh. Bovendien bezit dit boek ook nog een ex 
libris van Bommeljé.
Naast het feit dat dit nu allemaal aardig loopt is 
het toch opvallend dat zodra wij denken een 
aantrekkelijk boek in handen te hebben, we bij het 
raadplegen van de Bibliotheeklijst er toch al veel 
in voorraad blijkt te zijn.
Met andere woorden, onze bibliotheek bezit veel 
meer dan dat wij ooit hadden gedacht.
Om een beter beeld te krijgen besloten we daarom 
maar eens een bezoek te brengen aan onze nieuwe 
Bibliotheekbeheerder de Heer Bervoets in Twello. 
Naast de indrukwekkende hoeveelheid boeken en 
tijdschriften, viel toch wel op dat nog al wat zaken 
in slechte staat verkeren. Sommige boeken zijn 
letterlijk stuk gelezen, andere zijn plat gekopieerd. 
Deze werken ruilen we nu om voor betere exem
plaren. Dit betekent dat de kwaliteit van de 
boekenbeurs wat terug loopt en dat we sommige 
boeken zelfs weggooien (niet de hele oude werken 
natuurlijk) maar dit hebben we er graag voor over. 
Ook zijn er nog al wat boeken, tijdschriften en 
gedeelten uit tijdschriften zoek. Ook deze zullen 
we zo veel mogelijk weer gaan aanvullen. Van 
Succulenta ontbreken van de jaren 49 t/m 62 de 
groene, soms blauw of oranje kaften, deze zijn bij 
het inbinden verloren gegaan. Dit blijkt nu een 
groot gemis te zijn omdat daarop, behalve advert

enties, ook al het verenigingsnieuws staat. Een 
deel van de geschiedenis van onze vereniging is 
daardoor in de bibliotheek niet terug te vinden. 
We gaan proberen om ook dat te herstellen.
In de bibliotheek kwamen we ook nog iets bij
zonders tegen. Namelijk 2 grote dozen met fo
toalbums met zo'n 150 zwart/wit foto's ge
schonken door wijlen Frans DeLaet aan onze 
vereniging. In een van de oude Succulenta s staat 
dit ook vermeld.
Deze zwart/wit foto's lopen helaas in kwaliteit 
hard achteruit. Vele foto's hadden we al eens 
gezien in diverse vooroorlogse boeken en tijd
schriften, maar er zitten ook unieke foto's bij. 
Grote indruk maakte de foto's waarbij je een goed 
beeld kreeg van de grootte van de kwekerij van 
Frans DeLaet en een foto van een groep schooljon
gens in uniform die aan het verspenen zijn. 
We gaan proberen voordat de kwaliteit tot nul is 
gereduceerd nog iets leuks met deze albums te 
doen.
Nu we zo’n tijdje bezig zijn met deze activiteit 
beginnen we een aardig beeld te krijgen van wat er 
zoal te koop is op dit deel van ons hobby-gebied. 
Opvallend is, dat zeer oud materiaal ook zeer 
kostbaar wordt. Een voorbeeld willen we graag 
noemen:
Laatst kwam er via een antiquariaat de banden 1 
t/m 13 van het tijdschrift Monatschrift Für Kak- 
teenkunde te koop, dit zijn de eerste jaren van dit 
tijdschrift van 1891 tot 1903. De prijs is F. 1000,- 
Nu heeft onze bibliotheek ook dit tijdschrift in 
bezit, maar vanaf 1901. U begrijpt dat wij er een 
groot voorstander van zijn om, ondanks de hoge 
prijs zulke werken toch aan te schaffen. We kun
nen dit echter alleen doen met voldoende support 
van de leden.
De discussie ontstaat vaak, wat heeft het voor zin, 
hoe vaak worden zulke werken nu uitgeleend, de 
waarde is betrekkelijk enz.
Wij dachten ook altijd vrij kritisch in die richting, 
echter na de start van een diepgaande studie van 
in ons geval het cactus geslacht Thelocactus 
kwamen we er achter dat iedere studie begint bij 
de oudste literatuur. Deze literatuur is onontbeer
lijk, daarnaast moeten wij ook aan de tijd na ons 
denken. Ons idee wat nu wijs is en wat niet, is dus 
flink aan de ontwikkelingen van de laatste jaren 
aangepast.
Naast de oude boeken en de zeer oude boeken 
komen er ook veel nieuwe boeken uit.
Vooral de betere boeken worden natuurlijk door de 
bibliotheek aangeschaft.
Maar er komen de laatste jaren ook nog al wat
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zeer kostbare werken uit. Behalve dat dit een 
aanslag is op het budget van de bibliotheek, zijn 
deze werken voor de meeste leden te kostbaar om 
zomaar te bestellen. Zelfs gerenommeerde boek
handels zullen deze boeken met zomaar in voor
raad nemen. Vroeger werden ook zulk soort 
boeken nog wel eens gratis ter recensie aange
boden, helaas ook dit wordt minder. Dit betekent 
dat zulke boekwetken voor niemand in beeld 
komen.
Als grote wens hebben we nu nog om de boeken
beurs zo te laten groeien dat we zulke werken 
zonder meer kunnen bestellen.
Vervolgens nemen we deze boeken mee naar de 
jaarvergadering en kunnen de leden ze ter inzage 
bekijken. Geïnteresseerde leden kunnen deze 
boeken dan normaal bij de boekhandel bestellen. 
Zij weten nu immers of zo’n kostbaar boekwerk 
aan hun verwachtingen voldoet.
Dit inkijkexemplaar verkopen wij vervolgens door 
aan de bibliotheek, is deze niet geïnteresseerd of is 
het budget al op, dan wordt het boek aan de eerste 
de beste ge interesseerde voor de inkoopprijs verko
cht.
Naast de in en verkoop zijn we ook gestart om 
boeken en tijdschriften waar we te veel van in 
voorraad hebben te ruilen met het buitenland. In 
het buitenland is ook wat meer interesse in de 
jongere Succulenta's. Deze ruiling heeft al

geresulteerd in een eerste schenking van een doos 
boeken aan de bibliotheek.
Een samenwerking met de bibliotheek is zinvol. 
Een samenwerking met de propaganda heeft ook 
zijn voordelen.
Op de E L K. bijeenkomsten is gebleken dat alleen 
maar een propagandastand van Succulenta weinig 
succesvol is. Niets is zo teleurstellend dan achter 
een kraam te staan waar nauwelijks belangstelling 
voor is. Slechts enkele leden worden ingeschreven. 
Op de laatste E.L.K. bijeenkomst kon de boeken
beurs prachtig gecombineerd worden en raakte we 
vooral aardig wat Succulenta jaargangen kwijt.
Van een aantal leden die al vele jaren zochten 
naar bepaalde boekwerken hebben we hun wensen 
kunnen vervullen.
Kortom onze jongste instelling groeit als kool en 
dat is te danken aan de medewerking en belang
stelling van U allen. Helaas heeft ook onze vrije 
tijd zijn beperkingen. Maar toch willen wij alle 
leden even bedanken voor de grote belangstelling 
en medewerking die ik heb gekregen.
Bedankt!

Literatuur:
Magnin J.C.A. 70 jaar Succulenta bibliotheek 

Suc.Vol.69 (1990) pag. 159-16

Wim Alsemgeest

AFDELINGSACTIVITEITEN - 1

Achterhoek
11 apr. Frans Noltee met dialezing over

Namakwaland
9 mei Praktijkavond
13 juni Gastspreker, dhr Linssen,
E.N.O. gebouw,Woerdseweg ,Groenlo.

Amsterdam
19 apr. Nico Uilenbroek over ???
21 juni De heer Jamin over Mexico 
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum 
Plantage Middenlaan 2e(bellen), Amsterdam, 
20.00 uur.

Arnhem
11 apr Grote Voorjaarsverloting.
9 mei Doe-avond met plantenkeuring-,

naamgeving, zaaiwedstrijd, ruilen 
etc.

15 mei Busreis naar 3 kwekers in het West- 
land

5 juni Avondbezoek aan kwekerij van
Workum.

13 juni Gastspreker.
Zaaltje van de speeltuinvereniging ‘Tuindorp’, 
achter het pand Floralaan 18, Wageningen, 20.00 
uur.

Brabant-België
26 apr. Epithelantha en Astrophytum door 

Fermin Vergauwen
31 mei Matucana door Robert van Averbeke 
29/30 juni Opendeurdagen
Tuinbouwschool, Hoger Rijksinstituut voor Tuin
bouw, de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde, 20.00 uur
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Delfzijl e.o.
4 apr. Gezamenlijke avond met Groningen 

en Drenthe in Hotel Koopman, Palz 
7 te Beilen Aanv. 20 uur

9 mei Lezing door Robert Mayer over de 
Mesa garden in Nieuw Mexico

11 mei Afdelingsreis met Groningen en 
Drenthe

1 juni Excursie naar Duitsland
6 juni Bijeenkomst in de kassen van Bron- 

sema van Aarle, de Akkers 9 te 
Zuidbroek

13 juni ‘Kasje kijken’
27 juni ‘Kasje kijken’
Groene Weide, Snelgersmastraat 15,Appinge-
dam, 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
11 apr. Voorbereiding tentoonstelling en 

algemene praatavond
25 apr. Cursus fotografie door F. Noltee
9 mei Lectuuravond, bespreking nieuwe

boeken en andere uitgaven
23 mei Cursus beheer plantenverzameling

door M. v.d. Pieterman
13 juni Lezing door F. Noltee over zijn reis 

in Okt 95 naar Ethiopië
Rode Kruisgebouw, Dubbelsteynlaan west 43, 
Dordrecht. 19.30 uur.

Drenthe
4 april Avond met Delfzijl en Groningen. 

Spreker Alfons Beukelaers
8 mei Dia’s Engelandreis door Ad Hag- 

estein en Sjef Pistoor .
11 mei Gezamenlijke reis Gouda en Groot- 

scholten
5 juni Kasbezoek Koert Olde 
Hotel Koopman, de Palz 7, Beilen.

Flevozoom
15 apr. Arend van der Snee reisverhaal over 

Argentinië 1995
20 mei Ieder neemt een plant mee en vertelt 

er iets over
17 juni Kasje kijken bij leden in Lelystad 
Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, 
Harderwijk, 19.30 uur.

Frysldn
9 apr. G. Melissen over het geslacht Ario- 

carpus
14 mei Diavoorstelling door M. Bngoos. 
Zalencentrum Tivoli. Huizumerlaan 59, Leeu
warden, 19.30 uur.

Gouda e.o.
18 apr. Praatavond, voorbereiding beurs en 

dia's van eigen leden.
't Brandpunt. Turfmarkt 58, Gouda, 20.00 uur

Groningen.,
4 apr. Gezamenlijke lezing in Beilen door 

Alfons Beukelaers over ‘de kleine 
geslachten’

11 mei Gezamenlijk Reisje
23 mei Bijeenkomst in de kassen van Gerard 

Geling
1 juni Duitsland Reis
15 juni Kasje kijken in Friesland
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD, Elzenlaan 72, Groningen, 19.30 uur

Den Helder e.o.
20 apr. Nico Uilenbroek over Gringo-3
18 mei Excursie
Centrum voor Natuuronderwijs ‘De Groene Pool
ster', Pastuerstraat 6, Den Helder, 13.45 uur

Hoeksche Waard
11 apr. Dia’s van leden en vootjaarsruilbeurs
9 mei Quiz en bespreking Mammillaria, de

Lasiacanthagroep
13 juni Bingoavond
Natuur Bezoekers Centrum Hoekse Waard, aan de 
Rijkshaven. Numansdorp

Nijmegen
2 apr. Thema-avond 'Astrophytums'
7 mei Ruilavond
18 mei Excursie naar Lubbers-Twello en ...
4 juni Kasbezoek bij Theo
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19, 
Nijmegen. 19.30 uur

Rotterdam e.o.
22 apr. Lezing door E. van Hoofstadt Begin

nerscursus: zaaien.verspenen, ver
planten. grond etc.

Bovenzaal van het Wijkgebouw Pier 80, Rösener 
Manzstraat 80, Rotterdam, 20.00 uur

Tilburg
15 apr. Ben Zonneveld:Winterharde succu

lenten zoals Rosularia, Orostachys 
Lewisia en Cactussen

28 apr. Plantenbeurs
13 mei Alb. Goossens: Bolivia 1994
10 juni Thema-avond
Kasteelhoeve. Hasseltstr 256, Tilburg.
20.00 uur
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Utrecht e.o.
11 apr. Lezing door Arnold Meerstad over 

Matucana’s
9 mei Lezing door Nico Uilenbroek over 

‘New Mexico tour’ en ‘van Guada- 
lupe Mountains tot Big Bend’

13 juni Kas- en tuinbezoek bij Gerard 
Wammes en Cor van ’t Pad (Agaves)

Buurthuis Ravelijn, H.Graaflandstraat 2a, Utrecht, 
20.00 uur

Voorne-Putten en Rozenburg
8 apr. Lezing door Ludwig Bercht over 

Paraquay
13 mei Kasbezoek bij één van de leden
?? juni Excursie
Het Trefpunt,
Burg. v.d. Blinklaan 5, (Vierpolders Gem Brielle), 
19.30 uur

West-Brabant
20 apr. Lezing door E. van Hoofstadt ‘Mexico, 

deel 2’,11 mei Excursie naar de 
tuinen van Meise en de Herdt,15 juni 
Diaserie over excursie en planten 
Kees Goorden,14 dec. Jaarvergade
ring,

Café marktzicht, Markt 50, Etten-Leur

Zaanstreek
12 apr. Onderlinge Avond
3 mei Ludwig Bercht met lezing ‘Rio

Grande'
7 juni Kasbezoek bij leden , 
Kantine van de
sporthal De Springplank, Saenredamstraat 34, 
Assendelft, 20.00 uur

Zeeland,
26 apr. Voordracht door Alfons Beukelaers 

‘Mexican Cacti’
11 mei Open kassen en Rotstuinen
8 juni Excursie naar België
28 juni Plant van de maand: Winterharde 

Opuntia's,
Thomaskapel. aan de Vrijlandstraat, Middelburg, 
19.30 uur

Zuid Limburg,
2 apr. Ludwig Bercht: Gymnocalycium
7 mei André Liekens: Flowering Inferno
4 juni Wim Alsemgeest: Meer dan 25 jaar 

hobby tussen Cactussen en Vet
planten

Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert, 
19.30 uur

Zwolle
23 apr. Vaasense avond
28 mei Avond over kweektechnieken o.l.v.

Hans Huizing
9 juni E xcursie
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs, Prinses Margrietstraat 2, 
Zwolle, 19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Cactussen en Vetplanten
13 apr. Wim Alsemgeest met ‘Het kweken 

van moeilijke cactussen'
4 mei Uw vragen en ‘het herkennen van 

geslachten’ (zaal Zevenbunder t.o. 
Kasteellei 111 te Wijnegem)

15 juni Leo van de Wijngaert met'Conophy- 
tum Study’

Zaal Don Bosco, St Cordullaplein, Schoten- 
Centrumbij Antwerpen, 14.00 uur

Cactusvrienden Limburg
15 apr. Zeven weken op een mesa Robert 

May er
20 mei Evolutie en Thelocactus Wim Alsem

geest
17 juni Matucana Robert van Averbeke 
Cultureel Centrum, Dekenstraat 40, Heusden 
Zolder. 20.00 uur

Grusonia
12 apr Echinocereus door Frans Cuypers
10 mei 7 weken bij Mesa Garden door 

Robert Mayer (zaal Vijverhof Tielt)
14 juni Cuba en zijn Cactussen door Walter 

Dams
Zaal Don Bosco te Torhout, tenzij anders is aange
geven.

Leuchtenbergia
19 apr. De Echinocerei en ik door Jos 

Vrenken
11 mei Reis naar Nederland.
25/27 mei Tentoonstelling
14 juni Braziliaanse geslachten door Kamiel 

Nyrinck
Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur.
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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.

1996

20 april
Algemene ledenvergaderingvan Succulenta, te 
organiseren door de afdeling Amsterdam Zie voor 
het programma onder de kop verenigingsnieuws 

21 april
Succulenta Zaanstreek houdt haar jaarlijkse 
Cactus- en Vetplantenbeurs in de kantine van de 
sporthal ‘De Springplank',Saenredamstraat 34 te 
Assendelft. Zaal open van 10-16 uur. Bereikbaar 
vanaf Amsterdam via de A8 tot het einde en dan 
rechtsaf (N246) naar de N2O3 richting Krom- 
menie/Assendelft. Voor het NS Station links de 
Dorpstraat in en dan is het de tweede straat aan 
Uw rechterhand. Met de trein naar het station 
Krommenie/Assendelft en vervolgens een kwarti
ertje lopen. Tafelreservering ad 7.50 p/tafel vóór 
15 april bij J. Rozemeijer, tel. (075) 642.4260.

28 april
Plantenbeurs afdeling Tilburg. Kasteelhoeve 256 
te Tilburg. Tafelbuur f 5,= p/m. Aanvang 10.00 
uur en Entree f 1,=. Info bij Huub van helden, 
Cornelis de Vriendtstraat 31, 5041 GL Tilburg. 
Tel: 013-352747

4 mei
Plantenbeurs van de afdeling Fryslan in het 
A.O.C. Na twee jaar kunnen wij weer tercht in een 
splinternieuw complex. Er worden route borden 
geplaatst, zodat er géén problemen met het vinden 
van de lokatie zullen zijn, noch bij het vinden van 
een parkeerplaats. Het adres is nu Jansoniusstraat 
2. open van 9.00 tot 15.00 uur. De tafelbuur 
bedraagt f 5,= p/m. Aanmelding en inlichtingen 
bij A. Veenstra, Bernardlaan 48 a, Kollum; tel. 
0511-451666

11 mei
De Goudse Cactusbeurs wordt gehouden in het 
gebouw de Brug te Reeuwijk Brug Open van 9 tot 
15 uur. Standhouders kunnen een uur eerder 
terecht. De Brug is eenvoudig per auto te bereiken 
via een bewijzerde route en de toegang is gratis. 
Voor verder informatie bel Herman Busser, tel. 
0182-529135

11-12 mei
Plantenbeurs afdeling Haarlem in samenwerking 
met Natuur en Milieu. Zaterdag eveneens ‘natu
urlijk tuinieren’, waar ook tuinplanten goedkoop te 
verkrijgen zijn. Adres Kleverlaan 9 te Haarlem, 
vanaf station richting Haarlen-Noord. Met de auto

vanaf de westelijke randweg afslag Kleverlaan. 
Toegang tot tuin en beurs gratis, open van 10-16 
uur
Deelnamekosten f 6,50 per tafel van 2 m . of f 4,- 
p/m. Voor inlichtingen en opgave G. Koerhuis, 
Weteringstraat 34, 2023 RV Haarlem tel.: 023-526 
2624 of Th. de Droog, Zwitserlandstraat 4, 2034 
BL Haarlem, tel.: 023-5364325.

16 mei
De afdeling Achterhoekorganiseert een grote 
cactustentoonstelling en beurs in en om het E.N.O. 
gebouw aan de Woerdseweg te Groenlo (achter de 
“Grolsch ”) Openingstijd van 10 tot 17 uur. Toe
gang gratis. Info: Mevr. A. Heijnen, Kuipersweg 
9, 7107 BC Winterswijk. Tel. 0543-564314.

25 mei
8e Vlaamse Plantenbeurs in de gemeentezaal 
Lotenhulle vanaf 10 uur

25/26/27 mei
Show en beurs afdeling Zuid-Limburgin 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.. Tafelbuur bedraagt f 
7.50 p.m./p.d.. Inl J. Essers, Hokkelbcrgstraat 8, 
6444 AG Brunssum. (045-251911) 

25/26/27 mei
Tentoonstelling Succulenten en andere hobby 's 
door Leuchtenbergia Schoolstraat 44 te Schilde 
België; dagelijks vanaf 10 uur.

25 mei/2 juni
Tentoonstelling "Wezigtpark”. Negendaagse show 
van planten van de leden van afdeling Dordrecht 
e.o. in het teken van haar 40 jarig jubileum. 
Hoofdthema. Cristaten. daarnaast ook andere 
succulenten. Tevens plantverkoop uitsluitend door 
de afdeling. Open van 11 tot 16 uur. In het cen
trum van Dordrecht. Bereikbaar: direct aan de 
achteruitgang van Centraalstation. Buslijn 4, halte 
Krispijnseweg. Auto: ingang Krispijnsewe//Nas- 
sauweg of parkeren bij CS. Toegang gratis. Info P. 
Kaptein, tel 0184-691940.

2 juni 
Landelijke Open Dag

8 juni
Leidse cactusbeurs, nadere mededelingen volgen 

22 juni
Ruilbeurs Grusonia-Belgiëvanaf 10 uur

30 juni
Open Deur Grusonia vanaf 9 uur
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18 augustus
De afdeling West Brabant houdt op deze Zondag 
haar jaarlijkse cactusbeurs in de zaal van café 
‘Marktzicht’, Markt 50 te Etten Leur, aanvang 10 
uur, einde 15 uur. U kunt plaats bespreken bij C. 
Goorden 
tel. 0165-552404.

15 september
Succulentenbeurs van Leuchtenbergia, Schoolstraat 
44 te Schilde België;van 9 tot 14 uur.

21 september 
Cactussen- en vetplanten beurs van het Noorden, 
werderom in “De Ludinge” Ludinge 4 te Zuid- 
laren. De beurs van 1995 was een groot succes. 
Maar voor een grotere en nog gezelliger- en betere 
beurs zullen alle deelnemers in één ruimte een 
plaats krijgen, nl. in de sportzaal. Informatie en 
reservering bij Anton Duizendstraal. Oosterham- 
rikkade 43B, Groningen. Tel. 050-5715764. Na
dere informatie over kosten tafelhuur, openings 
tijden en route volgen in het juninummer.

VRAAG 
EN 

AANBOD
Te koop: Propatray zaaitoestel 77 x 40 cm 
met thermostaat en 4 inpassende zaaikasjes 
f75,-. Mevr.B.Venema-Vroege, Kaapberg- 
weg 25, 7361 TG Beekbergen, tel.055-506 
2439.

Opgaven voor nr 3/96 moeten voor 15 
apnl 1995 worden opgestuurd aan Mevr. 
J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem Alexander- 
laan 104, 6721 AE Bennekom. Alleen 
advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Te koop gevraagd: Euphorbia bupleurifo- 
lia zaden of kleine zaailingen. Mevr. S. van 
Ursel, Abingdonstraat 96, 9100 Sint- 
Niklaas, België.

Te koop: Roestvrijstalen bakken.
2 van 139 x 44 x 9 cm f 40,-, 
3 van 91 x 69 x 7,5 cm f 40,-, 
1 van 44,5 x 69 cm x 7,5 cm f20,-, 
6 van 89 x 33 x 5 cm f 10,-.
Prijzen per stuk.
Ronde zaaibakjes uit roestvrij staal met 
thermostaat en verwarmingssptraal. Drsn 
24 cm, 5 st. Prijs per st. f20,-.
Alles in één koop f325,-. T Roeters, 
Julianastraat 11, 5151 VT Drunen, tel. 
0416-376568.

Te koop gevraagd: Ongeveer 100 Peres- 
kiopsis velutina. H.M.v.d.Linde, Pru
nusstraat 55, 4451 DD, ‘s Gravenpolder. 
Tel.0113-312805

Te koop: aluminium kas. Br. 2.65m, 1. 
3.85m. 4 Ramen waarvan 1 automatisch, 
tafels en gaskachel. Zelf demonteren. Vaste 
prijs f 1250,-. G.Eising, Ruiterakker 37, 
9407 BE Assen. Tel. 0592-340325.

Gevraagd tegen evt. vergoeding en porto: 
Voor onze nieuw opgerichte werkgroep: 
winterharde cactussen en vetplanten. 
Zaden, zaailingen, stekken en planten van 
winterharde cactussen en vetplanten om te 
onderzoeken welke soorten “vrij uitge- 
planf’ winterhard zijn in Noorwegen. 
De resultaten zullen worden gepubliceerd 
in Succulenta. Francis Nuis, Eidsvoldsgt 26 
A, 2000 Lillestrom, tel. 00 31 63815002, 
Noorwegen
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Te koop: ongeveer 3500 roodstenen 
bloempotten Verschillende maten, maar 
het grootste deel is 13 cm. doorsnee. Prijs 
n.o.t.k. Ook GRAAG ruilen tegen plastic 
bakken/kratten van 60 x 40 cm. (zg tuin- 
bouwkratten) J W Hui zer,Boekenburglaan 
54, 2215 AE Voorhout. Tel. 0252-230255

Te koop aangeboden: zaadlijst; Kakteen- 
Haage: 1967*1968*1969*1970*1972*1976 
*1977*1980*1981*(1981 2maal) f90,-., 
G.Duursma; Onze Cactussen, 1927, f35,-. 
G.D.Duursma: Succulenten in Beeld en 
Woord, 1930 f 150,-, International Code 
of Botanical Nomenclature 1972 f75,-. 
Prijzen plus verzendkosten. L.Bosman, 
Ackersdijkstraat 37-c, 3037 VB Rotter
dam, Tel.010-4671283.

Gevraagd: Plantjes, stekken of zaad van 
Adromischus bicolor, bolusii, fragilis, 
juttae en kubusensis of adressen waar te 
koop. M.Senders, Karei Doormanlaan 27, 
5703 LJ Helmond. Tel. 0492-546646

British 
Cactus & 

Succulent 
Society

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal pei 
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 verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

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

"GROTE INTERNATIONALE CACTUSSHOW 
te Wijnegem bij Antwerpen

Deze wordt gehouden op het adres Kasteellei 111 te 2110 Wijnegem 
op 24 - 25 - 26 en 27 mei.

De openingsuren zijn van 10 tot 18 uur en de INKOM IS GRATIS.
Te bekijken: een verzameling met meer dan 40.000 cactussen en andere vetplanten - 
gedeeltelijk in serren en in de open lucht. Daarbij nog een grote tent van 15 x 30 meter met 
planten- en materiaalverkoop - koffiebar - zaadstand en secretariaat. Bijkomende inlichtingen 
op nummer 0032/3.353.72.58 en vragen naar Eduard

Cactussen en andere vetplanten
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht HOLLAND
Tel. 078 - 6124200 Fax 078 - 6198396
e-mail: fnoltee@metropolis.nl
http://www.demon.co.uk/mace/fnoldef.html

Ook in 1996 bent U weer iedere zaterdag welkom in onze nieuwe grote kas.
Met ingang van juni zullen we dit jaar bovendien ook de eerste zondag van iedere maand open ziin.
Op deze manier hopen we onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.
De openingstijden zijn net als op zaterdag: van 9 tot 4.

De nieuwe prijslijst is weer gereed en wordt U op verzoek gratis toegezonden.
Voortaan kunt U ons ook op het internet vinden. Daar zult u steeds de nieuwste versie van onze electronische 
prijslijst aantreffen met de nieuwste aanwinsten, speciale aanbiedingen enz.
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Van der Hoff boeken 
postbus 49 

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin- en plantenboeken. Naast 
een grote collrctie boeken over tropische- en subtropis
che planten hebben wij ook veel boeken over vaste 
planten, rotsplanten, winterharde tuinorchideeen en 
vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan 
een kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens. U kunt 
aangeven, waarin U het meeste bent geïnteresseerd. 
Regelmatig hebben wij actieaanbiedingen.

WIJ BIEDEN AAN: 
Sulcorebutia formosa.................................................8,-/10,-
muschii....................................................................... 5,-/ 8,-
Grusonia brodtiana....................................................7,-/ 9,-
Aztekium ritterii..........................................................10,-/14,-
Discocactus horstii....................................................8 ,-/10 ,-
Lophophora fricii........................................................10,-/13,-
Blossfeldia fescherii................................... 8.-/12,-
Sclerocactus whipplei................................................8,-/10,-
Islaya's in 5 soorten....................................................5,-/ 8,-
Cactuskwekerij LAKERVELD, Lakerveld 89 Lexmond 
tel. 0347-341718. Geopend maandag èn vrijdag 13-17 uur 
zaterdag van 8-17 uur. 

2e paasdag 8 april cactusshow van 10 -17 uur

Cactus kwekerij Decoster
Vernieuwd assortiment detail - groothandel

Conterdijk2 (Naast 
Kayakclub)
8630 Veurne België 
Tel. 058.314678 Fax 
058.315274

Gesloten op donderdag, zon
en feestdagen. Geen planten- 
lijst.

Open deur-dagen op 11 en 12 mei

SELECTA SUCCULENTS CC. 
Haworthia-Gasteria-Aloe-Mesems-Crassula 

Euphorbia-Stapelia en vele anderen 
Professionele verzending wereldwijd 

Schrijf of fax voor gratis plantenlijst naar 
P.O.Box 278 

KLAPMUTS 7625 
ZUID AFRIKA 

Correspondentie in het Nederlands van 
harte welkom.

Tel.00.27.2211.41604 
Fax.00.27.2211.41249

* 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

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

Cactus- en Vetplanten Kwekerij Kramer 
Hegedijk 120-8404 GE Langezwaag 

Tel.Fax.0513-688140 
(tussen Heereveen en Gorredijk) 

Geopend: ma. t/m za. 10.00 -18.00

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

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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OPEN DAG
I

ZATERDAG 8 JUNI VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
BEZOEK ONZE KWEKERIJ MET MEER DAN

10.000 M2 AAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN 
VAN 4 CM TOT 4 METER

HANDELSKWEKERIJ

UBINK B.V.
Gespecialiseerd in cactussen
Mijnsherenweg 18-20, 1433 AS Kudelstaart 
tel. 0297-326880 fax. 0297-343089

Tevens plantenbeurs op de kwekerij. 
Inlichtingen en reserveringen bij
G. Ubink tel.: 0297 - 326880
Op deze dag ook verkoop van 
potten - grond - kunstmest 
tegen 'kwekers inkoop prijzen!!'

De kwekerij is te bereiken door vanaf de 
provinciale weg N221 bij AALSMEER in 
de richting KUDELSTAART te rijden. 
Tweede zijstraat rechts is de Mijns
herenweg
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- detailhandel en groothandel -

Europa’s grootste sortering aan “andere succulenten”

Adenia ellenbeckii 28,00; globosa 48,00; volkensii 18.00
Aloë bowieae 7,50; myriacantha 18,00; nuttii 18.00; richardsiae 9,00 com
pressa v. schistophila 7,50; suzannae 6,50
Anacampseros mallei sp.nov. 9,00
Brachystelma barberae 9,00; buchanani 18.00; discoideum 18.00; kerzneri 
12,00; malawiensis sp.nov. 21,00; meyerianum 12,00; pilosum 12,00
Cephalopentandra ecirrhosa 9,00
Ceropegia conrathii 9,00; nov. TANZANIA 15,00; stentiae 18,00
Cussonia kirkii v. kirkii 21,00
Dorstenia barnimiana 7,00; gigas 38,00
Euphorbia actinoclada 9,00; albertensis 38,00; argillicola 15,00; brevirama 
9,00; bupleurifolia 9,00; columnaris 48,00; decepta 12,00; duseimata 12,00; 
elliotii MADAG. 9,00; friedrichii 38,00; fusca 12,00; gymnocalycioides 24,00; 
horrida v. nova SEWEEKSPOORT 12,00; iharanae sp.nov.MADAG. 28,00; 
melanohydra 18,00; multiramosa 15,00; pentops 38,00; piscidermis 58,00; 
sapini 48,00; sebsebei sp.nov. ETHIOPIA 18,00; silenifolia 9,00; sp.nov. 
SEEKOEIGAT 15,00
Gerrardanthus macrorhizus 32,00
Monadenium elegans 38,00
Obetiaficifolia MADAG. 9,00
Operculicarya decaryi 5,00
Pachypodium inopinatum sp.nov. 48,00
Pelargonium grenvilleae sp.nov. 12,00; aurotum ssp. auritum 9,00; proliferum 
sp.nov. 12,00; ternifolium 9,00;
Pseudolithos migiurtinus 58,00;
Pterodiscus angustifolius 12,00; sp.nov. ETHIOPIA, YABELO 18,00
Pyrenacantha malvifolia 9.00
Sesamothamnus busseanus 58,00;
Uncarina leptocarpa 72,00; platycarpa sp.nov. 120,00

Alle prijzen in DM
GRATIS PRIJSLIJST OP AANVRAAG 

(Wij verkopen geen cactussen en geen zaden)

Marita & Ernst Specks
Am Kloster 8, D-41812 Erkelenz-Golkrath, Duitsland 

Tel.: 02431/73956, Fax: 02431/4495
Openingstijden: Maart - September, zaterdag van 9 - 14 uur 

andere tijdstippen uitsluitend op afspraak
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Succulenta 75 (2) 1996

nog niet gezien die boven op het dak 
stond. Ze bestond voornamelijk uit Melo
cactussen en Mammillaria’s en verder nog 
wat andere geslachten. Hij had heel veel 
gezaaid en deelde met gulle hand plantjes 
uit. Hij vertelde ons dat een Melocactus 
mantanzanus maar drie jaar nodig had om 
een cephalium te maken en een Echinocac- 
tus grusonii heeft na 7 jaar een omtrek van 
50 cm. Na onze babbel was het tijd om 
afscheid te nemen van onze goede vriend. 
We dankten hem en beloofden vanzelf
sprekend de foto’s en zaden op te sturen. 
De volgende dag moesten we ons hotel 
verlaten en we trokken helemaal naar het 
oosten van het eiland naar Baracoa. Onder
weg passeerden we de standplaats van 
Melocactus evae. Nu we vrijwel alleen op 
pad waren en we de standplaats toch 
kenden hebben we die ook zonder proble
men gevonden. Dicht bij Imias op de 
bergen is hij eerder klein van gestalte, zo is 
hij bij ons ook bekend. Aan de kuststreek 
was het een echte mengelmoes van grote 
en kleine planten, die er in een groot aantal 
te vinden waren. Volgens mijn bescheiden 
kennis, had ik de indruk dat Melocactus 
harlowii hier ook bij stond. Volgens de 
reisverslagen van vroeger is Melocactus 
harlowii zowat overal zuidelijk langs de 
kuststreek voorhanden. We vonden heel 
grote groepen en vele die zich vertakken, 
wat kenmerkend is voor Melocactus evae. 
Hij doet dit bij ons in de serre ook. We 
zagen op de weg naar Baracoa nog een 
mooie moerasplant bloeien en je zag hier 
duidelijk dat er veel meer groen was dan in 
het Noorden.
Ons hotel was een van die echte oude 
spaanse kastelen. Het was prachtig inge
richt alhoewel er sinds jaren geen herstel
lingen meer plaatsvonden. Na een rustdag 
vertrokken we de volgende dag richting 
Maisii, daar stonden volgens onze gege
vens ook nog Melocactussen. We vonden

er een paar Kalanchoe’s, Tillandsia’s en 
Melocactussen die zeer goed op Melocac
tus acunai geleken. Het was daar dat 
Walter een zeer mooie cristaat van Melo
cactus acunai vond. Een prachtexemplaar 
dat we dan ook de volgende dag als ge
schenk afgegeven hebben aan Pépé. We 
dachten er immers aan dat deze cristaat na 
verloop van tijd een cephalium zou kunnen 
vormen en dat zouden we toch graag op 
een foto zien. Zo konden we ook deze dag 
tevreden naar ons hotel terugkeren.
We moesten nu wel aan inpakken denken, 
want de volgende dag stond ons vliegtuig 
klaar richting België. Het was zo goed in 
Cuba dat we zelfs bijna vergaten nog naar 
huis terug te keren. De bittere armoede in 
dat land en de moeilijkheden die in 
dezelfde week begonnen weerhielden ons 
van dat idee. Ons vliegtuig terug had een 
uur vertraging en moest een heel andere 
route nemen dan voorzien. De electriciteit 
was uitgevallen zodat de vluchtgegevens 
veel te laat op het vliegveld waren toege
komen. Dat betekende dus 11 uren vliegen 
in plaats van 10, maar ook daaraan raak je 
gewend als je Cuba begint te kennen. 
Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn 
achtergebleven echtgenoot: ‘Het was een 
droom’. Het is een prachtig eiland, we 
gingen in het regenseizoen en hebben er 
geen regen gezien en het voornaamste van 
al, we zagen er bijna alles wat we in feite 
wilden zien. Neolloydia cubensis was een 
uitzondering. Op de standplaats is hij zeer 
waarschijnlijk uitgeroeid, ook die hebben 
we gezocht. Het was niet zo ver van een 
militaire basis en we moesten toch ergens 
voorzichtig zijn. We vonden hem niet. 
Achteraf kon ik wel zeggen dat een 
dergelijke geslaagde reis mij waarschijnlijk 
nooit meer zal te beurt vallen of... zal ik 
dat niet ooit nog eens proberen?
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POPULATIE-ONDERZOEK AAN TWEE 
ZELDZAME MAMMILLARIA’S
MAMMILLARIA PECTINIFERA EN MAMILLARIA NAPINA

Charles Glass, Elías Jiménez-Pérez en Juan Antonio Garcla-Luna

De auteurs zijn al enige tijd bezig 

om terreintjes aan te kopen om 

sterk bedreigde cactussoorten op 

hun oorspronkelijke groeiplaatsen 

voor uitroeiing te behoeden.

Zij beschrijven een nieuw project.

Foto's genomen op de in de tekst genoemde plaatsen door 
C. Glass.

Voor ons was 1994 een drukjaar aange
zien we CITES en de Joint Committee of 
the US and Mexico hadden beloofd om 
onderzoek te doen naar een aantal cactus
populaties. Voor CITES werkten we samen 
met de Desert Botanical Gardens in Phoe
nix, Arizona, maar de Joint Committee- 
onderzoeken waren een puur CANTE 
project, hoewel we dezelfde onderzoek- 
technieken gebruikten.
In voorgaande onderzoeken, die tussen 
1986 en 1988 door de auteurs Edward F. 
Anderson, Nigel Taylor en Salvador Aries 
voor het World Wildlife Fund gepubliceerd 
zijn bij de Royal Botanie Gardens, Kew in 
Engeland (1994), werd M. pectinifera op 
twee lokaties als uiterst bedreigd aange
merkt. Bij Tecamachalco en Puebla groei
den slechts 112 resp. 46 planten, dus maar 
158 planten in totaal. Sindsdien is een 
derde lokatie gevonden waar drie cactus
soorten in aanzienlijke aantallen groeien. 
Deze plaats ligt behoorlijk ver van 
Tecamachalco, ongeveer tussen Esperanza 
en Tehuacán.
Op deze plaats die ons werd aangewezen 
door Anton Hofer uit Zwitserland, vonden 
we verschillende tekenen van verstoring 
die kunnen duiden op bedreiging van deze 
nieuwe groeiplaats. De drie belangrijkste 
soorten zijn Mammillaria pectinifera, 
Mammillaria napina en Ferocactus hae- 
matacanthus, terwijl ook Mammillaria 
mystax, Mammillaria collina and Cory- 
phantha pallida aanwezig zijn. Er waren 
tekenen van illegaal verzamelen van
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Twee opnames van Mammillaria pectinifera in bloei in de bedreigde gebieden

M. napina, de M. pectinifera populatie 
werd bedreigd door oprukkende landbouw 
en planten van F. haematacanthus waren 
erg beschadigd door periodiek afbranden. 
Deze branden kunnen de lager liggende 
mammillaria's niet deren omdat het vuur 
niet heet genoeg is, maar zijn een reële 
bedreiging voor de fero’s.
We bepaalden steekproefsgewijs een 
representatief vak van tien vierkante meter 
en telden en maten de aantallen M. pec
tinifera. Een vak van 100 vierkante meter 
leverde vervolgens 50 M. pectinifera, 
waaruit we konden concluderen dat er 
ongeveer 500 planten per hectare voorko
men. De populatie strekt zich meerdere 
hectares uit, wat goed nieuws mag heten 
voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
overleven van genoemde soort. De gemid
delde diameter bedroeg 20 mm. We heb
ben tot nu toe geen tijd gehad om serieus 
onderzoek te doen aan M. napina, maar we 
schatten dat er vier tot vijf planten per 
vierkante meter aanwezig zijn. Dit is met 
2500 planten per hectare toch 5 maal de 
dichtheid van M. pectinifera. De geo
grafische verspreiding van M. napina is

ook veel groter dan van M. pectinifera. 
We zijn aan het onderzoeken of we een 
deel van dit terrein met de actie “Comprar 
para Conservar’ ’ (Kopen om te Behouden) 
kunnen aankopen, maar dit soort onderhan- 
delingen is moeizaam omdat we tot nu toe 
niet eens weten of het aan een ‘Ejido’, een 
commune, toebehoort of dat het privé-bezit 
is. Als het aan een groep families in een 
commune behoort kan het niet verkocht 
worden. We vroegen het aan twee campe- 
sinos, waarbij de eerste meldde dat het 
Ejido-land was, terwijl de tweede, die daar 
aan het ploegen was, beweerde dat het 
privé-bezit was. Er is dus een kans om het 
te kopen. Dit zou het ontginnen, het ploe
gen en het afbranden stoppen. We moeten 
dan nog wel zien te voorkomen dat er 
illegaal verzameld wordt. Als we een 
gedeelte van dit terrein kunnen aankopen 
zal dit voor het grootste deel te danken zijn 
aan de leden van Succulenta. We willen 
daarom de leden bedanken, die dit met hun 
financiële bijdrage mogelijk maken.

CANTE, A.C., Mexones 71, San Miguel de Al- 
lende 37700, Gto.,México.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
7. DE THELOCACTUS RINCONENSIS-GROEP

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

Deze plantengroep omvat de nauw ver
wante soorten T. rinconensis, T. phyma- 
tothelos, T. nidulans en T. lophothele, 
alsmede T. buekii en T. matudae. Ze zijn 
afkomstig uit het Noord-Oosten van 
Mexico, te weten de staten Coahuila, 
Nuevo León en San Luis Potosi.
De zaden van genoemde soorten vertonen 
grote onderlinge overeenkomst, de reden 
waarom wij ze in één groep geplaatst 
hebben. De zaadstruktuur wijst erop dat 
deze soortengroep een overgang voorstelt 
tussen T. hexaedrophorus, T. leucacanthus 
en T. tulensis aan de ene kant en T. bicolor 
aan de andere kant. Met name kunnen we 
dit afleiden uit de vorm van de testacellen. 
Deze zijn zwak gebobbeld, waardoor de 
netstruktuur van het zaadoppervlak, die bij 
o.a. T. tulensis nog duidelijk aanwezig is, 
bijna verdwenen is. Deze netstruktuur is bij 
de zaden van T. bicolor geheel verdwenen. 
Ook de plaats van de micropyle vertoont 
bij de zaden van de rinconensis-groep 
eenzelfde intermediaire positie. Deze

bevindt zich op de rand van het hilum. 
Wat de habitus betreft wordt de rinconen
sis-groep gekenmerkt door de typische 
vorm van de tuberkels. Deze zijn hoekig 
en omhoog gebogen. Dit kenmerk ont
wikkelt zich echter pas goed wanneer de 
planten 10 jaar of ouder zijn. De eerste 
jaren groeien ze erg langzaam en lijken de 
verschillende soorten sterk op elkaar. Op 
latere leeftijd worden de planten steeds 
fraaier en kunnen we de verschillende 
vormen in deze groep goed van elkaar 
onderscheiden. De doorns verhouten na 
verloop van tijd en splijten dan in rafelige 
delen. De planten hebben in het algemeen 
een blauwgrijze kleur.
De systematiek, o.a. het soortbegrip, blijft 
de gemoederen bezig houden. Ook in de 
rinconensis-groep is het wat dat betreft nog 
steeds onrustig. Anderson heeft in 1987 
T. rinconensis, T. lophothele, T. phyma- 
tothelos en T. nidulans tot een soort 
(T. rinconensis) teruggebracht. Hiertegen 
is vooral in het Duitse taalgebied verzet

Thelocactus rinconensis, 
importplant uit de verza
meling van Rubingh in de 
Vrije Universiteit van 
Amsterdam.
Foto's van de schrijvers
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Thelocactus rinconensis. 
Cultuurplant met rijpe 
vruchten

gerezen. In 1992 is zelfs een nieuwe 
variëteit beschreven (T. rinconensis var. 
freudenbergeri). Deze verschillen van 
inzicht zijn voor een deel te verklaren uit 
het feit dat veel liefhebbers tegenwoordig 
in staat zijn om de natuurlijke populaties te 
bestuderen, waardoor niet alleen steeds 
meer verschillende opvattingen t.a.v. de 
systematiek worden verkondigd, maar ook 
een steeds beter beeld ontstaat van de 
variatie van een soort. Dan blijkt vaak dat 
in het centrum van het verspreidingsgebied 
de planten meer op elkaar lijken en dus 
duidelijker als een bepaalde soort te her
kennen zijn dan aan de rand van het ver
spreidingsgebied. Daar kan men allerlei 
overgangen naar andere soorten aantreffen 
en wordt de identificatie een stuk moei- 
lijker. Meer kennis levert dus hier (voor
lopig) meer problemen op!
Hoewel ook wij inzien dat er nogal wat 
soortnamen overbodig zijn, geven wij toch 
de voorkeur aan de Duitse aanpak. Ons 
inziens blijft er bijvoorbeeld een groot 
verschil bestaan tussen de bijna kale 
T. phymatothelos en de extreem zwaar 
bedoornde T. rinconensis. Het nadeel is 
dan wel dat er problemen ontstaan bij 
vormen die hier tussenin staan.
T. buekii en T. matudae zijn planten die

Anderson als synoniemen van T. tulensis 
heeft geclassificeerd. Zoals gezegd horen 
ze op grond van de zaadstruktuur beter 
thuis in de groep van T. rinconensis. Beide 
soorten vertonen de typische tuberkelvorm 
van T. rinconensis, T. matudae zelfs in 
sterke mate. Van T. buekii zijn vormen 
gevonden die al veel weg hebben van de 
geelbloeiende vorm van T. tulensis uit de 
omgeving van Huizache, dus zo vreemd 
was de opvatting van Anderson nu ook 
weer niet. De andere tulensis-vorm (de 
roze-bloeiende uit de omgeving van Tula) 
heeft veel minder geprononceerde tuber- 
kels, die grotendeels in de ribben opgaan 
(zie deel 4, Succulenta augustus 1995). 
Op grond van de vergelijking van tuberkels 
en zaden zou het kunnen zijn dat de rinco- 
nensis-groep zich uit T. tulensis heeft 
ontwikkeld en zich daarna naar het 
noorden heeft verspreid. T. buekii zou een 
overgangsvorm (een eerste afsplitsing van 
T. tulensis) tussen T. rinconensis en T. 
tulensis kunnen zijn. Maar zulke uitspraken 
zijn natuurlijk nogal speculatief.
We zullen nu de verschillende vormen, 
soorten zo U wilt, behandelen, te beginnen 
met het T. rinconensis-complex. T. buekii 
en T. matudae komen in de volgende 
aflevering aan de beurt.
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A. Thelocactus rinconensis 
(Poselger) Br. & R.
De type-standplaats van deze soort bevindt 
zich in de direkte omgeving van het plaat
sje La Rinconada ('het hoekje' zouden wij 
zeggen), aan de weg tussen Saltillo en 
Monterrey in de staat Nuevo León.
De planten kunnen zeer breed worden (tot 
18 cm). De bedoorning is krachtig ont
wikkeld en bestaat vreemd genoeg alleen 
uit middendoorns. Per areool zijn er drie 
tot vijf, die maar liefst 18 cm lang kunnen 
worden. Randdoorns ontbreken, ook bij 
oudere planten. Bij andere vormen uit deze 
groep worden eerst alleen middendoorns 
gevormd maar later ontstaan er ook rand
doorns. Niet bij T. rinconensis dus.
De bloemen zijn geel; de schubben op het 
onderste deel van de bloembuis zijn bruin. 
Deze kenmerken worden aangetroffen bij 
planten van de type-standplaats. Hoe 
verder men daar vandaan komt, des te 
sterker wijken de planten af. Aan de 
noordelijke rand van het areaal groeit 
bijvoorbeeld een vorm met lange dunne 
doorns die beschreven is als T. lophothele. 
Er bestaat algemene overeenstemming dat

Thelocactus phymatothelos. Importplant uit de verzameling 
van Rubingh in de VU te Amsterdam. Een belangrijk kenmerk 
is het gering aantal doorns.

deze plant niet meer is dan een vorm van 
T. rinconensis. Men adviseert dan ook om 
de naam T. lophothele niet meer te ge
bruiken. In cultuur komen we regelmatig 
de naam T. lophothele tegen bij planten 
met donkere en ronde doorns.
Bij T. rinconensis en T. nidulans daaren
tegen zijn de doorns vaak lichter van kleur 
en afgeplat. Deze verschillen zijn ons 
inziens te marginaal om T. lophothele als 
aparte soort te handhaven.

B. Thelocactus nidulans (Quehl) Br. 
& R.
Een synoniem is Thelocactus rinconensis 
var. nidulans (Quehl) Glass & Foster. Deze 
vorm groeit ten westen van Saltillo in de 
staat Coahuila. De soort is beschreven in 
1911. Een foto van T. nidulans kan men 
vinden in het standaardwerk van Britton en 
Rose. Deze foto is in 1912 genomen bij de 
toen bekende Belgische kweker De Laet. 
De planten worden niet zo groot als 
T. rinconensis van de type-standplaats 
maar kunnen toch ook flinke afmetingen 
bereiken (tot 16 cm). Een groter verschil 
betreft de bedoorning. T. nidulans heeft 
zowel randdoorns (5-10) als middendoorns 
(4-6). De randdoorns laten echter gemak
kelijk los. De bloemen zijn wit, met soms 
een bruine middenstreep op de bloem
blaadjes. In het droge seizoen lijkt de plant 
op een vogelnestje omdat de vervlochten 
bedoorning door sterke inkrimping de 
epidermis volledig aan het zicht onttrekt. 
Deze gelijkenis komt in de naam tot 
uitdrukking; nidulans betekent namelijk 
vogelnest. De indruk van een vogelnest 
wordt nog versterkt doordat de doorns op 
takjes lijken.

C. Thelocactus phymatothelos 
(Poselger ex Ruempler) Br. & R.
Een synoniem is Thelocactus rinconensis 
var. phymatothelos Glass & Foster. Deze
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Cultuurplant van een Thelo
cactus phymatothelos-vorm

vorm is al in 1885 als soort beschreven. 
Zoals gebruikelijk in die tijd was er geen 
type-plant in een herbarium gedeponeerd. 
Dat was trouwens toen nog niet verplicht. 
Het Handbuch der Kakteenkunde door C.F. 
Forster en T. Rümpler, waar de eerste 
beschrijving in staat, is in 1987 in de 
voormalige DDR herdrukt en in beperkte 
oplage verkrijgbaar. Deze beschrijving, 
opgesteld aan de hand van een plant in de 
collectie van Poselger, is gebrekkig. 
Bovendien is er geen tekening of foto 
afgedrukt. Wat wel duidelijk is beschreven, 
is het aantal doorns per areool: slechts 2. 
Later ontstond er verwarring omtrent dit 
kenmerk, toen Schumann in 1903 een 
afbeelding publiceerde met meer dan 2 
doorns per areool. Kortom, het is ondui
delijk wat nu precies T. phymatothelos is. 
Met de naam phymatothelos (dit betekent 
met opgezwollen tepels) komen we ook 
niet veel verder. In zijn revisie van het 
geslacht Thelocactus heeft Anderson dit 
probleem grotendeels opgelost door een 
nieuw type-exemplaar te verzamelen bij 
Puente Chorro langs de weg van Santillo 
naar Matehuala. Dit is een stuk zuidelijker 
dan de standplaats van T. rinconensis. Hij 
veronderstelde daarbij dat dit nieuwe type 
tot hetzelfde taxon behoort als de plant die

Poselger destijds voor ogen had. Helemaal 
zeker zullen we dat natuurlijk nooit weten, 
maar we hebben nu tenminste weer een 
aanknopingspunt.
De zwak ontwikkelde bedoorning is dus 
een van de weinige onderscheidende 
kenmerken van T. phymatothelos. Meestal 
zijn er 2-3 doorns per areool. Hoewel deze 
3,5 cm lang kunnen worden, kennen wij 
slechts planten met een zeer korte bedoor
ning, soms zelfs geheel doornloos. Als de 
doorns langer zijn, zijn ze altijd gebogen. 
De planten blijven vrij klein en plat tot 12 
cm breed). Ze krimpen onderaan wat in, 
ook tijdens de groei. De bloemen zijn roze 
met een donkere middenstreep. Er zijn 
echter ook vormen met witte en gele 
bloemen bekend.

D. Thelocactus rinconensis var. 
freudenbergeri Haas.
Deze plant is kort gelden beschreven 
(Haas, 1992) in het Duitse tijdschrift 
Kakteen und andere Sukkulenten. Het 
betreft hier de meest noord-oostelijke vorm 
van T. rinconensis, die vooral opvalt door 
de bloemkleur; deze is violet-roze met een 
donkere middenstreep op de bloem
blaadjes. De plant heeft slechts één opval
lende middendoorn van 4-10 cm lengte.
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Wat het aantal randdoorns betreft is deze 
plant nagenoeg gelijk aan T. nidulans. 
Omdat de heer Haas geen onbekende voor 
ons is, hadden we snel (in 1989) de be
schikking over enkele zaden. Hieruit 
hebben we 8 planten kunnen opkweken. 
Ook deze vertonen allemaal de opvallende 
enkele middendoorn. Twee plantjes begon
nen na drie jaar sterk te spruiten. Dit is in 
tegenspraak met de beschrijving waarin 
'Körper einzeln' staat.
We zullen de komende jaren deze planten 
in hun ontwikkeling nauwlettend volgen. 
Voorlopig is onze conclusie dat afgezien 
van de bloemkleur het verschil met de 
gewone rinconensis klein is.

Samenvatting.
De hier besproken planten worden vooral 
op grond van overeenkomsten in zaad- 
struktuur en habitus gerekend tot een 
complex van nauw verwante vormen van 
één soort, T. rinconensis, waarbinnen vier 
variëteiten kunnen worden onderscheiden, 
te weten:
1. T. rinconensis var. rinconensis. Grote 
planten, tot 18 cm doorsnede. Geen rand
doorns, 3-5 zeer lange middendoorns. 
Bloemen meestal geel met aan de buiten
zijde bruine schubben.
2. T. rinconensis var. nidulans. Iets klei
nere planten, tot 16 cm doorsnede. 5-10 
zeer korte (5 mm lange) randdoorns, 4-6 
lange middendoorns. Bloemen meestal wit, 
soms met een bruine middenstreep op de 
bloemblaadjes.
3. T. rinconensis var. phymatothelos. 
Kleinere planten, tot 11 cm doorsnede. 0-5 
zeer korte, meestal gebogen doorns. Bloem 
meestal roze, ook vaak met een donkere 
middenstreep op de bloemblaadjes.
4. T. rinconensis var. freudenbergeri. 
Planten tot 15 cm doorsnede. Randdoorns 
7-9, tot 8 cm lang. Eén middendoorn, 4-10 
cm lang. Bloem violet.

Verspreidingsgebied van Thelocactus 
rinconensis:
1. var. rinconensis

westelijk van Monterrey
2. var. nidulans

tussen Parras en Saltillo
3. var. phymatothelos 

zuid-oostelijk van Saltillo
4. var. freudenbergeri

noordelijk en oostelijk van Monterrey

Veldnummers:
CSD 185 T. rinconensis, Santa Catarina, N.L.
Lau 1006 T. rinconensis, Rinconada, N.L.
SB 301 T. rinconensis, Rinconada, N.L.
REP 1411 T. lophothele, Rancho Moreno, 1650m, 
S.L.P.
P.M 77 T. nidulans. El Chiflon, Coah.
Lau 1327 T. nidulans, Ramos Arispe, Coah.
Lau 1459 T. nidulans, Ramos Arispe, Coah.
Gl&F 1689 T. nidulans. Siërra de la Paila, Coah.
Lau 1007 T. phymatothelos, Saltillo, Coah.
CH 205 T. phymatothelos, Arteaga, Coah.
Gl&F 613 T. phymatothelos, Highway 57, Salt
illo, Coah.
CSD 173 T. rinconensis var. freudenbergeri, 
Grutas de Garcia
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SEM-opnamen van zaden van planten die tot het rinconensis-complex behoren:
1. T. nidulans, zaad In zij-aanzicht. Vergroting 42x
2. T. phymatothelos, detail van het zaadopppervlak. Vergroting 350x
3. T. phymatothelos, zaad in zij-aanzicht. Vergroting 40x
4 T. rinconensis, zaad in onder/zij-aanzicht. De micropyle is duidelijk te herkennen aan de uitstulping net buiten het hilum.

De stomp in het hillum is de afgebroken navelstreng. Vergroting 34x
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Voor algemene literatuur over Thelocactus zie deel 
1 (Succulenta februari 1994).

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort.
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PRIMA KLIMAAT VOOR DE OPEN
DAG

Tijs Kierkels

De populariteit van cactussen en vetplanten 
groeit bij het grote publiek. Uit gegevens 
van het Produktschap voor Siergewassen in 
Den Haag blijkt dat in 1994 voor 12,5 
miljoen gulden aan succulenten via de 
bloemenveilingen verkocht werd. Dat was 
zo’n zeventien procent meer dan in 1993. 
De cijfers voor 1995 zijn nog niet bekend, 
maar de woordvoerster van het Produkt
schap verzekert dat de stijgende lijn 
voortzet. De stijgende populariteit is voor 
het Produktschap reden om een enquête te 
houden onder bloemisten. De indruk is dat 
ook de belangstelling van de ‘gewone’ 
plantenliefhebber verder gaat dan de 
gewone huis-, tuin- en keukencactussen. 
Er heerst dus een uitstekend klimaat voor 
de aanstaande open dag.
Op zondag 2 juni stellen verschillende 
leden van de vereniging hun kassen en 
tuinen weer open voor het publiek. Gezien 
de toegenomen belangstelling voor succu
lenten moeten er in principe veel bezoekers 
te lokken zijn. Juni is bovendien een tijd 
dat veel succulenten er op hun mooist 
bijstaan, bloeiend en met de eerste nieuw- 
groei.
Natuurlijk stellen individuele leden door 
het jaar heen regelmatig hun verzameling 
open op een dag die hen zelf het best 
schikt. Het voordeel van een gezamenlijke 
open dag is echter dat er gemakkelijker 
ruchtbaarheid aan gegeven kan worden. 
Bovendien leert de ervaring dat veel 
belangstellenden meerdere verzamelingen 
op één dag willen bezoeken.
Iemand die er steeds in slaagt veel bezoe
kers te trekken is Mien van Brussel uit het 
Brabantse Someren. Samen met haar man

stelt ze haar verzameling (kas, rotstuin en 
vaste-plantentuin) al zo’n negentien jaar 
een dag lang open.
En de mensen komen, in grote drommen. 
Vorig jaar zo’n driehonderd.
Een aantal dat nog net te behappen viel. 
'Een ander jaar kwamen bijna zeshonderd 
mensen. Dat was echt veel te veel. Het was 
een gekkenhuis hier' vertelt ze.
'De echte liefhebbers komen ‘s morgens 
vroeg. De Belgen zijn het eerst. Die komen 
al om 9 uur. Wij zijn het eerste adres dat 
ze aandoen. Daarna gaan ze dan verder.' 
Mevrouw van Brussel praat met veel 
enthousiasme over de open dagen. Ze 
beleeft er veel plezier aan om hun ver
zameling te laten zien. En ze staat met raad 
en daad klaar voor mensen die nog niet 
zoveel ervaring hebben en tegen proble
men oplopen. Veel bezoekers komen in de 
week na de open dag terug voor uitgebrei- 
der advies. Sommigen raken zo enthousiast 
dat ze ook lid van Succulenta worden.
Van succes valt wellicht te leren. Daarom 
hebben we mevrouw Van Brussel gevraagd 
hoe ze erin slaagt zoveel bezoekers te 
trekken. 'Je moet goed reclame maken', 
luidt samengevat haar advies.
En dat gebeurt dan ook. Samen met een 
collega schrijft ze alle regionale bladen, 
Omroep Brabant, een plaatselijke radio
zender en de VVV aan. 'Ik doe er een foto 
bij, dan is de kans groter dat ze het opne- 
men', zegt ze. 'En je moet zorgen dat de 
brieven er goed uitzien. Ze worden ge
schreven op de computer.'
In haar eigen regio blijken de media veel 
belangstelling te hebben. Ze heeft ook wel 
eens over de provinciegrens, in Limburg,
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reclame gemaakt, maar toen was de res
pons minder groot.
In de regio van mevrouw Van Brussel 
maakt ook de afdeling Maas en Peel van 
Succulenta publiciteit voor de open dag. 
Zo staat in principe overal in het land de 
vereniging klaar om mensen die een open 
dag willen houden te ondersteunen. 
Succulenta heeft affiches en foldermateri
aal beschikbaar voor individuen en voor 
afdelingen.
Belangrijk bij de publiciteit is te bedenken 
dat de regionale bladen en radiozenders 
een eigen redactioneel beleid voeren. Ze 
plaatsen niet zomaar iets omdat het aange
leverd wordt. De regionale kranten zijn 
daarbij het moeilijkst; huis-aan-huisbladen 
zullen sneller iets opnemen.

Maar in het algemeen moeten ze ervoor 
gewonnen worden. Doorslaggevend daarbij 
is het vaak als het enthousiasme voor de 
hobby doorklinkt. De regionale media 
willen dicht bij de mensen staan.
Zodra iemand zeer enthousiast over zijn 
bezigheden kan vertellen of schrijven slaat 
dat aan en is de bereidwilligheid groter er 
iets mee te doen dan wanneer er een 
gortdroge aankondiging binnenkomt.
Verder helpt het bij de publiciteit wellicht 
erop te wijzen dat de open dag gepland is 
op dezelfde dag als de landelijke Hortus
dag. Daarmee zijn op één dag zowel de 
professionele als de amateurverzamelingen 
te bezichtigen, waarbij een aantal van de 
laatste zeker niet voor de eerste onderdoen.

Pontanusstraat 18, 6524 NG Nijmegen

Het paradijsje van Mien van Brussel in Someren
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Het Amerikaanse jaarboek Haseltonia, dat 
voor het eerst in 1993 verscheen, blijkt tot 
een belangrijke publikatie uit te groeien. 
Haseltonia 2 (1994) bevat een revisie van 
het kleine geslacht Lenophyllum (Crassu- 
laceae) van de hand van Reid Moran. 
Volgens deze revisie bestaat het genus nu 
uit 7 soorten: L. latum, L. acutifolium, L. 
texanum, L. reflexum, L. guttatum, L. 
weinbergii en de nieuwbeschreven soort 
L. obtusum.
Lenophyllums zijn aardige, bescheiden 
plantjes, die mijns inziens veel te weinig 
gekweekt worden. Zij bloeien bovendien in 
een periode, waarin maar weinig bloemen 
in onze verzamelingen te zien zijn. 
Dan volgt een revisie van Sclerocactus, 
een geslacht, dat de laatste jaren nogal in 
de belangstelling staat, door K.D. Heil & 
J.M. Porter. Zij komen tot 13 soorten plus 
een aantal subspecies, waaronder nogal wat 
naamsveranderingen.
Charles Uhl start een serie artikelen over 
de chromosomen van Echeveria’s en hun 
hybriden (de afleveringen 2 en 3 staan in 
Haseltonia 3 (1995).
Aporophyllums, de kruisingsproducten 
tussen Aporocactus en Epiphyllum [= 
Phyllocactus], vormen het onderwerp van 
een uitvoerig artikel door Eckhard Meier. 
Uitgebreide lijsten van cultivars en hun 
herkomst completeren dit verhaal. Een 
soortgelijk artikel over de Paascactus 
[Rhipsalidopsis] is te vinden in Haseltonia 
3 (1995).
Verder in dit nummer nog bijdragen over 
de zaden van Eriosyce, met, voor de 
liefhebber, schitterende SEM-foto’s [Kat- 
termann], de geschiedenis van het schrij
versduo White & Sloane [Mitich], een

taxonomische beschouwing over Poell- 
nitzia (Smith), medusoïde Euphorbia’s 
(Marx), de bestuiving bij Euphorbia’s uit 
Madagascar (Grubenmann & Eggli), 
afwijkende meeldraden in Opuntia proli- 
fera (Rebman) en een neotypificatie van 
Euphorbia tortilis ([Binojkumar & 
Balakrisnan).
Haseltonia 3 (1995) biedt weer 140 
pagina’s schitterend succulentenleesvoer. 
Reid Moran houdt zich bezig met de 
subspecies van Dudleya virens (Crassula- 
ceae), met een tweetal nieuwe naamscom- 
binaties en een nieuw subspecies.
Voor de liefhebbers van Asclepiadaceae is 
ongetwijfeld de nieuwe classificatie van 
Caralluma door Darrel Plowes van belang. 
Hij komt tot de conclusie, dat Caralluma 
een heterogene verzameling van soorten is 
en deelt het oude geslacht Caralluma op in 
een groot aantal nieuwe geslachten: 
Australluma, Borealluma, Caudanthera, 
Crenulluma, Cryptolluma, Cylindrilluma, 
Monolluma, Sanguilluma, Saurolluma, 
Somalluma, Spitalluma en Sulcolluma. 
Bovendien herstelt hij de genera Apteran- 
thes, Boucerosia, Spathulopetalum en 
Desmidorchis in ere.
Houdt het dan nooit op?
Plowes introduceert en-passant een aantal 
nieuwe termen bij de beschrijvingen, geeft 
een determinatietabel op de geslachten en, 
het moet gezegd worden, een aantal schit
terende foto’s.
Steven Hammer publiceert een nieuw 
geslacht in de middagbloemfamilie 
(Aizoaceae), te weten Hartmanthus, waarin 
hij twee soorten onderbrengt, die eerder in 
Delosperma geplaatst waren: H. pergamen- 
taceus en H. hallii.
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Twee nieuwe taxa in het geslacht Unci- 
naria (Pedaliaceae) worden door John 
Lavranos naar voren gebracht: U. leandrii 
var. rechbergeri en U. platycarpa. 
Uncinaria’s worden niet vaak in onze 
verzamelingen aangetroffen (of vergis ik 
mij?), maar zijn interessante planten met 
prachtige bloemen en bijzondere vruchten. 
Interessant is ook een bijdrage van Mark 
Dimmitt over de op en van cactussen 
levende kever Moleilema gigas en andere 
in cactussen levende insekten.
Als je dat ziet en leest ben je blij, dat al 
deze soorten (nog?) niet in onze Europese 
collecties voorkomen.
Tenslotte bevat dit nummer nog artikelen 
over Echinocereus pensilis (Wallace & 
Forquer), Mesembrianthemum locale 
(Hammer), Aloe spicata (Glen & Hardy), 
de klimaatsomstandigheden voor cactussen 
in Chili (Kraus) en Agave delamateri, een 
nieuwbeschreven soort (!) (Hodgson & 
Slauson).
De eerste 3 afleveringen van Haseltonia 
zijn in de bibliotheek van Succulenta 
opgenomen.

In het Duitstalige blad Kakteen und 
andere Sukkulenten (46 - 12, dec. 1995) 
wordt Massonia pustulata, een bolgewasje 
uit de Leliefamilie (Liliaceae), in woord en 
beeld voorgesteld door Wolfgang Schle- 
sies. Iets nieuws, het ziet er leuk uit en is 
eenvoudig te kweken volgens de auteur. 
In hetzelfde nummer een artikel over de 
kruisingsprodukten tussen Ferocactus en 
Leuchtenbergia, de xFerobergia-hybriden. 
In The Cactus File (2 - 7, nov. 1995) las 
ik het eerste uitgebreide artikel omtrent 
informatie over succulente planten op 
Internet, toevallig een dag na mijn eerste 
kennismaking met en zoektocht in Inter
net Er worden bij dit artikel ‘adressen’ 
van informatieverschaffers gegeven. 
U kunt ook gewoon zelf gaan zoeken, 
bijvoorbeeld onder het zoekwoord ‘succu
lent plants’.
Goed nieuws is het verschijnen van een 
herdruk van Doreen Court’s schitterende 
Succulent Flora of Southern Africa 
(1981), prijs 70 Engelse Ponden.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen

A.F.H. BUINING : 9 MEI 1976-1996

Het is dit jaar 20 jaar geleden, dat ons lid 
en erevoorzitter Buining overleed. De heer 
P.J. Braun heeft zich bereid verklaard aan 
de 20e sterfdag van de heer Buining 
aandacht te besteden in de vorm een een 
artikelenreeks over de ontwikkelingen 
binnen het geslacht Discocactus sinds 
1976. Naar verwachting wordt in het 
komende nummer van Succulenta met de

publicatie gestart.
Het is de bedoeling van deze serie in 
Succulenta een klein aantal gebundelde 
herdrukken te vervaardigen. Leden, die 
hierin geïnteresseerd zijn (kosten nog niet 
bekend, maar in ieder geval onder de F 25) 
kunnen nu reeds een exemplaar reserveren 
bij het secretariaat van de redactie.
Joop van Alten.
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TIPS VOOR BETERE SUCCULENTEN
FOTO’S - 2

John Rijnders

ACHTERGRONDEN
Velen geven de voorkeur aan een zwarte 
achtergrond voor al hun succulentenfoto’s. 
Er is ook veel voor te zeggen: een zwarte 
achtergrond leidt niet af en vormt een goed 
contrast met de planten. Dit is vooral van 
belang wanneer de foto’s voor wetenschap
pelijke doeleinden gebruikt worden. Om 
een mooie, diepzwarte achtergrond te 
krijgen moeten we er in de eerste plaats 
voor zorgen dat het achtergrondmateriaal 
ook echt zwart is. Zwart etalagekarton 
reflekteert nog altijd zo’n 20% van het

Mammillaria yaquensis Craig
Direct zonlicht en donkergroen achtergrondkarton.
Foto's van de schrijver

opvallende licht en het is daarom zaak 
ervoor te zorgen dat er geen direct licht op 
valt. Zwart etalageflanel heeft een reflektie 
van slechts een paar procent en is voor ons 
doel dus beter geschikt.
Toch is, uit esthetisch oogpunt gezien, wat 
kleur in de achtergrond vaak te prefereren. 
Het voorkomt in ieder geval de indruk dat 
alle cactussen nachtbloeiers zouden zijn! 
Gekleurd etalagekarton is door zijn felle 
kleuren ongeschikt als achtergrond. Er is 
echter dun karton in de handel van het 
merk “Mi-teintes Canson” dat in tientallen 
niet verzadigde tinten verkrijgbaar is in 
vellen van 50x64 cm. Vooral de wat 
donkerder tinten groen, grijs en blauw 
voldoen uitstekend. Maar ook okergeel en 
bruingrijs zijn goed bruikbaar. Bij deze 
lichtere tinten is het wel zaak om slag
schaduwen op de achtergrond te vermijden. 
Een heel mooi effect kunnen we bereiken 
door de tint van de achtergrond van licht 
naar donker te laten verlopen. Hiertoe 
leggen we de onderrand van het achter
grondkarton horizontaal en buigen de 
bovenrand met een ruime bocht verticaal 
omhoog. Doordat het horizontale deel meer 
licht vangt dan het verticale, krijgen we 
vanzelf een vloeiend tintverloop.
In veel gevallen is het onvermijdelijk dat 
we op een storende manier de rand van de 
pot in beeld krijgen. De oplossing is: het 
zandkistje. In een niet te klein en 
voldoende diep kistje, gevuld met droog 
zand, graven we de te fotograferen plant in 
tot iets boven de potrand. Die zijn we nu 
weliswaar kwijt, maar onze plant staat nu 
wel midden in een stukje zandwoestijn. 
Met wat natuurlijke materialen is dat
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echter wel te camoufleren.
Een mooi stuk natuursteen (meenemen van 
vakantie!) als achtergrond, een paar klei
nere stukken rondom de plant en wat gruis 
van dezelfde steensoort om de laatste 
gaatjes te vullen, vormen een min of meer 
natuurlijk decortje voor de plant. Ook wat 
droge tuingrond, kleine stukjes schors en 
verdroogde plantedelen zijn goed bruikbaar 
als decoratie. Persoonlijk ben ik niet erg 
gecharmeerd van het gebruik van grind en 
kiezelstenen als achtergrondmateriaal. Ze 
geven al gauw de indruk dat de plant in 
een miniatuur-hunebed staat!
Verweerde steensoorten hebben een veel 
mooiere structuur en als we zo veel 
mogelijk platte stukken gebruiken, 
vermijden we tevens dat de stenen te 
hoog rondom de plant worden opgestapeld. 
Bekijk ook eens wat foto’s van planten op 
hun natuurlijke groeiplaats.
Het is niet nodig en vaak ook niet mogelijk 
om de natuurlijke “habitat” precies na te 
bootsen, maar het brengt je wel op ideeën. 
Soms zie je wel eens foto’s met een bloe- 
menborder, een gazon, een haag of zelfs 
een grindpad als achtergrond. In de zoeker, 
bij volle lensopening, verdwijnt de struc
tuur hiervan in de onscherpte, maar door 
het kleinere werkdiafragma, en daardoor de 
grotere scherptediepte, wordt zo’n achter
grond op een storende manier herkenbaar. 
Ook bakstenen muren, schuttingen etc. 
kunnen we beter vermijden.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om 
het begrip “achtergrond” gestalte te geven. 
Wat dacht u van een “high-key” opname, 
b.v. een witte bloem tegen een eveneens 
witte achtergrond Mooi, maar moeilijk! 
Of een opname, waarbij de bloem scherp 
is, maar de rest van het beeld een zacht 
soort onscherpte vertoont (center-spot 
soft-focus). Toepassing van deze en andere 
mogelijkheden laat ik graag aan uw eigen 
goede smaak en creativiteit over.

BELICHTEN OF VERLICHTEN?
De meest gebruikte lichtbron is uiteraard 
de zon. Het grote probleem met zonlicht is 
echter dat het nogal onbetrouwbaar is. 
Net als je een foto wilt maken, verdwijnt 
de zon achter de wolken, een dakstijl van 
je kas werpt een hinderlijke schaduw over 
de plant of het licht is veel te hard, zodat 
donkere schaduwkanten ontstaan. Aan dit 
laatste is met wat vindingrijkheid en een 
paar eenvoudige hulpmiddelen heel wat te 
doen. Direct zonlicht is niet altijd nodig. 
Ook op een bewolkte dag kunnen we heel 
goed fotograferen. Door het ontbreken van 
schaduwen is het licht echter nogal vlak en 
wat saai. Details en kleuren komen echter 
wel goed tot hun recht. Maar succulenten 
zijn zonnekinderen en dat moet op een foto 
ook zichtbaar zijn. Zodra we een plant in

Orbea semota N.E.Br. var. lutea.
Potrand gecamoufleerd met een plat stuk natuursteen en 
tegenlicht met reflectiescherm
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Lobivia spec
Opname met een halogeen bouwlamp van 500W en met 
blauwfilter 80b

het volle zonlicht zetten, is de richting 
waaruit dat licht komt heel belangrijk. Met 
de zon in de rug (frontaal licht) hebben we 
de minste problemen, maar de resultaten 
zijn vaak minder fraai.
Zijlicht, of zelfs tegenlicht accentueert 
vorm en structuur van de plant, die daar
door tevens los van de achtergrond komt. 
Maar nu zitten we met één kant van de 
plant die geen of te weinig licht ontvangt 
en daardoor onderbelicht wordt. 
Hier brengt een reflectieschermpje 
uitkomst. Dit is eenvoudig zelf te maken 
door een stuk stevig karton aan één kant te 
bekleden met glad aluminiumfolie en aan 
de andere kant met aluminiumfolie dat 
eerst wat verkreukeld en daarna weer min 
of meer gladgestreken is. De gladde kant 
geeft een vrij harde reflectie, terwijl de

verkreukelde kant het licht meer verspreidt 
en verzacht. Door nu een beetje handig 
met dit schermpje te manipuleren, kunnen 
we de te donkere schaduwpartijen net 
voldoende extra licht geven.
Bedenk daarbij wel dat de film een veel 
beperkter verschil tussen licht en donker 
kan waarnemen dan het menselijk oog. 
Het is dan ook noodzakelijk dat we de 
lichtmeting aanpassen aan deze beperkte 
contrastomvang.
Zouden we b.v. de gemiddelde helderheid 
meten van een witte bloem en een donkere 
achtergrond, dan zou het resultaat wel eens 
kunnen zijn dat de bloem wordt overbe
licht, zodat alle doortekening in de bloem
blaadjes verdwenen is, terwijl de achter
grond er netjes op staat.
Door de belichting af te stemmen op de 
helderheid van de bloem wordt de achter
grond weliswaar donkerder, maar de fijne 
structuur van de bloem blijft behouden. 
Ook in dit geval verdient het aanbeveling 
om meerdere opnamen met verschillende 
belichtingstijden te maken.
Probeer ook eens dezelfde plant op 
verschillende manieren te belichten, van 
frontaal zonlicht tot zijlicht en zelfs tegen
licht, met en zonder reflectiescherm en kijk 
eens wat het effect is van een spiegel als 
reflector.
De resultaten zullen heel leerzaam zijn! 
Bij nachtbloeiers, zoals Selenicereus of 
Discocactus, hebben we de zon niet tot 
onze beschikking en zullen we met kunst
licht moeten werken. Gewone gloeilampen 
zijn ten enen male ongeschikt als lichtbron 
voor kleurenfoto’s. Het licht bevat te veel 
rood (= lage kleurtemperatuur) en terwijl 
ons oog dat netjes corrigeert, is dit voor de 
film een onmogelijke opgave. Halogeen
lampen met hun veel wittere licht 
(= hogere kleurtemperatuur) komen al 
dichter in de buurt van de kleurtemperatuur 
van daglicht. Met behulp van een blauwfil-
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ter op de lens (b.v. Hama KB-12 of Cokin 
024) kunnen we het licht aanpassen aan de 
eisen van de film. Met wat improvisatie
vermogen is het mogelijk om met een paar 
huis- tuin en keuken-halogeenlampjes onze 
nachtbloeiers prima uit te lichten.
Eén lamp naast de camera en één aan de 
andere kant en wat verder weg (invullicht) 
vormen in deze situatie de basis-verlicht- 
ing. Een derde lamp kan eventueel voor 
wat tegenlicht zorgen.
De belichtingstijd zal door het lichtverlies 
via de filtering vrij lang uitvallen, maar dat 
hoeft geen bezwaar te zijn als de camera 
op een stevig statief staat.
Flitslicht, maar dan liefst met meerdere 
flitsers, is ook goed bruikbaar. Het effect is 
echter vantevoren moeilijk te beoordelen 
en het vergt veel ervaring (of geluk!) om 
tot goede resultaten te komen.
Ingebouwde flitsers geven een wat vlak 
resultaat maar zijn wel bruikbaar in combi-

Gymnocalycium denudatum (Link & Ott) Pfeiff.
Zonlicht van rechts en reflectieschermpje van links

Huernia zebrina N E, Br. Blauwe achtergrond, potrand verstopt achter een paar stukken natuursteen
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Echinopsis hybride.
Tegenlicht van rechtsboven
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natie met één of meerdere “slave”-flitsers, 
die (draadloos) reageren op het licht van de 
hoofdflitser.
Het in balans brengen van de diverse 
lichtbronnen is hier het grootste probleem, 
dat alleen door veel experimenteren kan 
worden opgelost.

DE OPNAME
We beginnen met het bepalen van de 
gewenste beelduitsnede.
Dat kan de hele plant zijn met eventueel 
een deel van zijn omgeving, de plant 
beeldvullend, een deel van de plant met 
bloem(en) of een sterke close-up van de 
bloem of van de bedoorning.
Maak in ieder geval meerdere opnamen 
met verschillende uitsneden. U kunt dan 
achteraf bepalen welke u de beste vindt.

Voor eventuele dubbele opnamen (dia’s) 
houdt de beheerder van de Diatheek zich 
graag aanbevolen!
De scherptediepte op korte afstanden is 
zeer beperkt, bij volle lensopening slechts 
enkele centimeters of nog minder. Door het 
verkleinen van de diafragma-opening 
neemt de scherptediepte toe. Vaak zal het 
nodig zijn om de kleinste lensopening te 
gebruiken (f 16 of f 22).
Voor de verdeling van het scherptediepte- 
bereik geldt de vuistregel dat éénderde van 
de scherptediepte vóór en tweederde achter 
het punt ligt, waarop is scherpgesteld. 
Houd er rekening mee dat één diafragma- 
stop kleiner een verdubbeling van de 
belichtingstijd betekent. We komen dan al 
gauw tot belichtingstijden van 1/10 
seconde of nog langer. Vandaar het belang 
van een stevig statief! Over het meten van 
de belichtingstijd is in het hoofdstuk over 
licht al het één en ander gezegd. Zelfs als 
uw camera beschikt over lichtmeting door 
de lens, wil dat nog niet zeggen dat u 
automatisch de juiste belichtingstijd krijgt. 
In de meeste gevallen meet de camera het 
gemiddelde van alle helderheden in het 
onderwerp en dat kan bij contrastrijke 
onderwerpen leiden tot een voor het hoofd
onderwerp onjuiste belichtingstijd. 
Sommige camera’s beschikken over de 
mogelijkheid om de meethoek te 
verkleinen, maar als dat niet het geval is 
kunt u het beste de camera even van het 
statief nemen (een snelkoppeling is hierbij 
erg handig!) om van dichtbij de belich
tingstijd van het hoofdonderwerp te meten. 
Tenslotte: wees niet te zuinig met film. 
Een mislukte opname kan betekenen dat u 
een jaar moet wachten tot uw plant weer 
bloeit!

Elbert Mooylaan 48, 1241 BE Kortenhoef
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INTERNATIONAL SUCCULENT
INTRODUCTIONS
Elk jaar worden door de Huntington 
Botanical Gardens een aantal planten 
afkomstig uit hun collectie op de markt 
gebracht. Ook voor Succulenta-leden 
bestaat de gelegenheid, deze planten aan 
te schaffen. Weliswaar zijn deze planten 
verre van goedkoop, maar vaak wel ner
gens anders te verkrijgen. De planten 
kunnen besteld worden bij Mr Harry Mays, 
Woodsleigh, Moss Lane, St Michaels on 
Wire, Preston, PR3 OTY, Engeland. 
(int.tel: 0044 1995 679295) of per E-mail: 
100733.1146 @compuserve.com 
Voor de bestelling dient U op te geven het 
ISI-Nummer, aantal en totaalbedrag. Voor 
de kosten (invoerrechten, omzetbelasting

en luchtpost-expresse) moet het bedrag 
worden verdubbeld. (dus 100 % opslag). 
De planten worden in Engeland geïmpor
teerd inclusief CITES formaliteiten en 
verklaringen Plantenziektekundige dienst. 
Betaling kan geschieden in $ of £, (waarbij 
£ 1 = $ l½ ) door middel van Eurocheck, 
Engelse postgiro nr. 697.7650 of per 
VISA-MASTERCARD (vermeld nr, 
expiratiedatum en handtekening) 
Voor de invoer van deze planten vanuit 
Engeland (dus niet rechtstreeks uit 
Amerika!) zijn geen vergunningen of 
certificaten nodig. Dit is ons door het 
CITES-bureau bevestigd. De vrijstelling 
is gebaseerd op in het beheerscomité 
gemaakte afspraken.

Rhipsalis elliptica (zie pag. 92)
Plectranthus coeruleus (zie pag. 95). 
Foto's van John Travor
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96-1 5.50 Cleistocactus chacoanus 
(Ritter)

Met oranje, s-vormige bloemen, stek van plant uit 
zaad verzameld door Ritter (#841), Villa Montes. 
Gran Chaco

16205

96-2 5.50 Echinopsis ferox (B &R.) Uit zaad, verkregen door kruising van HBG 53014 
(Kimnach et al. 2640) 19 km van Oruro op de weg 
naar Caracolla en HBG 53023 (Kimnach et al. 2647) 
Km 113 op de weg van Oruro naar Cochabamba.

79340

96-3 10.00 Echinopsis ‘Galaxy’ Bloemen tot 15 cm doorsnede,Wit met purper-roze 
middenstreep. Stekken van Hybride van Bob Schick 
724-15. (E.'Los Angeles'wit x E. Schick 1-2 roze x E.
Blush' rood x E. ‘Heavenly Twins' roze)

79341

96-4 10.00 Echinopsis ‘Golden
Emblem'

Schick hybride 164-2 uit E. ‘Forty Niner' (geel) en 
E.‘Orange Glory’. Stekken met helder gele bloem tot 
7.5 cm doorsnede.

79342

96-5 10.00 Echinopsis ‘Princess Anne' Stekken van Schick hybride 897-52 met bloemen van 
12.5 cm doorsnede met brede petalen roze verlopend 
naar wit bij de basis (E. ‘Heavenly Twins' roze x E.
‘Stars and Stripes' x E. ‘Vanguard’)

79343

96-6 10.00 Echinopsis Purple Haze' Stekken van een Mark Dimnitt hybride. Grote 
bolvormige scheuten tot 20 cm doorsnede en rijke 
purperen, langer houdbare bloemen.

79344

96-7 6.00 Echinopsis (Lobivia) spec. Niet geïdentificeerde plant, bolvormig met scherpe 
ribben en rood-violette bloemen. Stekken van plant, 
verzameld op 5 mei 1984 door M. Kymnach et al. op 
route 4 nabij Pongo op de weg naar Cochabamba Bol.

53038

96-8 6.00 Echinopsis (Lobivia) spec. Plant met (op vindplaats) lange ziverachtige doornen 
met heldere roze bloemen. Verzameld op 6 mei 1984 
door Kimnach et al. (#2700) bij km 82 op de weg van 
la Paz naar Cochabamba Bolivia

53041 
A

96-9 4.50 Hamsia martinii 
(Labour.)Br.&R.

Een sterk spruitende struik met witte nachtbloemen, 
vaak zelfbestuivend en winterhard tot - plm -5 °C. Uit 
zaad, verzameld door Robert Kiesling bij Ingeniero 
Juarez. Dept. Formosa in Argentinië.

66389

96-10 15.00 Mammillaria geminispina 
Haw.

Stek met korte witte doornen op 5 cm brede cristaat. 75877

96-11 6.50 Mammillaria sphacelata 
Mart.

Eerder aangeboden als var. viperina (91-15) maar 
door vorst verloren en nooit geleverd. Stekken van 
plant, verzameld door Folson et al. (#11187) in Oaxa- 
ca, 14.7 km ten zuiden van Ajalpan. Puebla, Mexico.

53330

96-12 4.50 Opuntia nashii Britton Met rode bloemen. Stekken van plant, verzameld door 
Conrad Fleming nabij het vliegveld van Z. Caicos 
Eiland in Brits West Indië.

66858

96-13 5.00 Opuntia shaferi (Br.&R.) Lijkt op O. vestita Verzameld door Karei Knize 
(#1226 als Austrocylindropuntia inarmata)op 3800 m. 
Potosi. B

66346

96-14 5.50 Opuntia violacea var. 
gosseliniana (Weber) L. 
Benson

Normaal met ovale schijven, doch hier met een meer 
verlengde ruitvorm. Van een stek, verzameld door J. 
Trager plm 800 m ten oosten van Guasimas. Sonora.

57718

96-15 7.50 Pilocereus royenii 
'Cristatus’

Een stek van een cristaat van een normale plant, op 
13 aug. 1982 verzameld door M. Kimnach (#2390) te 
pesqu'Isle. Caravelle. Martinique. Kleine Antillen.

48511

96-16 4.50 Rhipsalis elliptica Lindb. Vlezige, plat, eliptisch, bladachtige hangende 
stammetjes. Lijkt op ISI 96-34 (zie verder) verzameld 
op 9 dec. 1974 door J A. Fowlie 10 km ZZO van 
Facenda de Bocaina, 1000 m, Rio de Janeiro. Brazilië

34534
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96-17 5.50 Samaipaticereus 
inquisivisensis Card.

Van stekken, verzameld op 29 apr. 1984 door 
Kimnach et al. (#2597) op 1700 m hoogte op een 
steile helling 7,5 km van Coripata op de weg naar 
Chulumani. Dept La Paz, Prov. Nor Yungas, Bolivia

52978

96-18 4.50 Adromischus aff. cristatus 
(Haw.) Lern.

Verschilt met A.cristatus door zachtgroene 
stammetjes zonder de gebruikelijke haarvormige 
bruine 'bij’wortels. Verzameld door D. Cummings in 
1984 , Fair Acre Estate, T.N.V. Oribi Gorge, Natal, 
Z. Afrika.

75911

96-19 4.00 Aeonium arboreum var. 
holochrysum 
(Webb.&Berth.)Liu

Variëteit met fijngetande. glimmende blaadjes en (in 
hel licht) rode middenstrepen en randen. Van zaad, 
verzameld door Royl te Pista al Derrabado, el Golfo, 
El Hierro, Canarische Eilanden, Spanje.

75567

96-20 6.50 Aeonium nobile Praeger De grootste Aeonium met rozetten tot 30 cm van zaad 
ex HBG 46343, oorspronkelijk van La Palma 
Can.Eil.

79345

96-21 6.00 Agave guadalajarana Trel. Een bijzonder aantrekkelijke rozet van 30 cm van 
zaad, verzameld door J. Bauml en G. Voss ten W. 
van Santa clara op het pad naar Acatita, Mun. 
Mezquitic, Jalisco.

69391

96-22 5.00 Agave mckelvyana Gentry. Gelijkend op de verwante A. desertii met rozetten van 
25 tot 50 cm. van zaad, verzameld door J. en J.
Graham plm 10 km ten westen van Hillside Arizona.

76973

96-23 5.00 Agave sisalana Fa. armata 
Trel.

Forma armata is te onderscheiden door haar goed 
ontwikkelde driehoekige tanden. Van plant in cultuur 
op Cuba.

5851

96-24 7.50 Aloë capitata var. capitata 
Baker

Een uitgelezen Aloë met schitterende, dicht 
opeenstaande geel tot oranje bloemen. Verzameld 
door A. Razafindratsira in Mahitzy, Madagascar

79346

96-25 7.50 Aloë capitata var. 
cipolinicola H. Perr.

Vormt soms stammen van 2 tot 3 m. hoog. Uit zaad, 
verzameld door J. Lavranos te Ambatofinandrahana, 
49 km t.w.v. Ivato, Madagascar.

78020

96-26 7.50 Aloë deltoideodonta 
‘Variegata’ Rauh

Een mooie kleine groepenvormende Aloë van zaad, 
verzameld door D. Hardy bij Tolianaro (Ft Dauphin) 
Madagascar.

79347

96-27 7.50 Aloë isaloensis Perr. Een dwergsoort met rode en gele bloemen uit zaad, in 
dec. 1993 verzameld door W. Roosli en R. Hoffmann 
te Bezeha (Sakalaly) Madagascar.

78021

96-28 7.50 Aloë macroclada Baker Typisch op grasland groeiend met aparte, dicht 
opeenstaande cylindervormige bloeiwijzen., op 30 
nov. 1994 verzameld door Hoffman, Roosli en 
Lavranos 65 km t.z.v. Ihosy Horombe plateau, 
Madagascar.

78022

96-29 20.00 Aloë pillansii L. Guthrie Eén van de zeldzaamste boom-aloë’s. Het zaad is 
gewonnen door C.&J. Cactus Nursery in Vista Cal. 
uit plant aangeboden in 1976 onder ISI 950 uit zaad 
verzameld door C. Giddy in Richtersveld

79348

96-30 7.50 Aloë vigueri Perr. Een mooie, wat vreemde Aloë vanwege haar brede, 
lichtgroene effen bladeren. Van zaad, op 12 dec. 1993 
verzameld door Hoffman, Roosli en Lavranos 17 km 
t.o.v. Miary, Fiherenana bij Tulear, Madagascar.

78023

96-31 5.00 Aloinopsis rubrolineata 
N.E.Br.

Een gemakkelijk groeiende Mesem met rood 
gestreepte en satijngele bloemen uit zaad, verzameld 
door D. Rowland zonder vindplaatsgegevens.

79349
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96-32 4.50 Bergeranthus jamesü L. Bol Een dwerg mesem. Stekken van 2 klonen, verzameld 

door M. Vassar ca. 23 km t.n.v. Grahamstown, Z. 
Afrika

67720
67721

96-33 4.50 Cissus cf. rotundifolia 
(Forsk) Vahl

Mooie aan de druif verwante klimmer. Stekken van 
een plant, verzameld door S. Linden (84-500) 34 km 
t.o.v. Birchenouch Bridge op de weg van 
Chimanimani, Zimbabwe.

54285

96-34 4.50 Cissus subaphylla (Balf.) 
Planch.

Lijkt op Rhipsalis cf. elliptica (zie ISI 96-16) Stekken 
van een plant, verzameld in 1967 door J. Lavranos te 
Jabal Hawari. Socotra.

21119

96-35 4.00 Cotyledon adscendens Dyer. Stekken van een plant verzameld door E. van 
Jaarsveld te St. George’s Beach, Port Elisabeth, Kaap 
provincie.

70045

96-36 5.00 Delosperma nakurense 
(Engler) Herre

Een mesem uit Ethiopië en Kenya, zelden in cultuur. 
Stekken van een plant in januari 1988 verzameld door 
Len Newton bij Kariandusi, Kenya.

77430

96-37 8.50 Didierea madagascariensis 
Baill.

Fabelachtige succulent uit Madagascar. Planten uit 
zaad verzameld door W. Roosli te Mora Mora bij 
Tulear in Madagascar..

79350

96-38 5.00 Echeveria agavoides 
'Cristata'

Verdraagt hete zomertemperaturen, maar ook lichte 
vorst. Gedijt het best in lichte schaduw. Om de vorm 
te bewaren, nieuwe 'normale' groei verwijderen.

73687

96-39 7.50 Euphorbia hofstaetteri Rauh. In 1992 beschreven lid van de millii groep Planten 
uit zaad met gecontroleerde bestuiving van planten, 
laatstelijk verzameld te Tongobory bij Betioky. 
Madag.

79351

96-40 8.50 Haworthia comptoniana 
G.G.Smith

De plant met de meeste voorkeur uit dit geslacht 
Planten uit zaad met gecontroleerde bestuiving van 
planten, laatstelijk verzameld in het Willowmore 
District in de Kaapprovincie. Zuid Afrika.

79352

96-41 7.50 Haworthia dekenahii 
var.argenteo-maculosa G.G. 
Smith

Verwant met H. emelyae en uit zaad van planten op 
de type-vindplaats, enkele mijlen t.o.v. Riversdale, 
Kaapprovincie. Zuid Afrika.

79353

96-42 5.00 Haworthia truncata Schoeni. Weid verbreid in cultuur. Deze plant echter met vind
plaatsgegevens: verzameld in 1990 op een privéterrein 
te Vanwijkskraal t.o.v. Oudshoorn. Kaappr.

79354

96-43 6.50 Huernia lenewtonii Plowes Pas beschreven soort met rode bloemen. Stekken van 
een plant verzameld door L.E. Newton op Sul-Sul- 
Mudde, een berg in Noord Kenya bij de Ethiopische 
grens.

78635

96-44 4.50 Kalanchoë glaucescens Britt. Planten uit vrijbestoven bloemen in de Stadt. Sukk. 
Saml. Zurich Oorspronkelijke plant verzameld door S. 
Collenette op 1800 m te Jebel Fayfa, Saoedi-Arabië.

60260

96-45 5.50 Kalanchoë grandidieri Baill. Een opvallende, afwijkende Kalanchoë tot meer 
danl,5 m. hoog. Planten uit zaad verzameld op 6 dec. 
1993 door Roosli, Hoffman, en Lavranos te St. 
Augustin bij Tulear in Madagascar.

78258

96-46 5.50 Kalanchoë spec. Een onbeschreven Kalanchoë volgens Newton 
verwant aan K. marmorata. Stekken van een plant, 
verzameld door L.E. Newton in nov. 1990 op de 
Jibisa, een berg in N.Kenya bij de Ethiopische grens.

78636

96-47 4.50 Lampranthus deltoides (L.) 
Glen ex Wijnands

_________________________

Binnen het geslacht afwijkend door zijn compacte, 
getande bladeren. Planten uit zaad, in aug. 1990 
verzameld door door J. Berdach op een lage 
zandstenen heuvelkamte Goudini, Kaapprov. Z.A.

68100
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96-48 5.50 Machairophyllum latifolium 

L. Bol
Deze zeldzame, langzaam groepsvormende, Mesem uit 
de Kaap provincie heeft gele tot rood vetbloeiende 
(avond) bloemen. Stekken van plant van onbekende 
herkomst. Pas herondekt bij de Rust.

78505

96-49 6.00 Nolina matapensis Gentry Planten uit vrij bestoven zaad. Kunnen dus op naam 
zijn, maar ook hybriden zijn (met andere Nolina's of 
Beaucarnea’s)

79355

96-50 7.50 Pachypodium densiflorum 
Baker

Een opvallende Pachypodium met heldergele bloemen. 
Planten uit zaad, verzameld door W. Roosli en B. 
Rechberger te Fianarantsoa. Madagascar.

78026

96-51 12.50 Pachypodium cf lameri 
Drake

Wij bieden een mogelijke variatie aan van deze 
populaire boom Pachypodium met witte bloemen 
Planten uit zaad van planten, verzameld door W. 
Roosli en B. Rechberger langs de Fiherenana rivier bij 
Tulear, Madagascar.

79356

96-52 4.50 Pelargonium hirtum Jacq. Zaailingen van een plant, oorspronkelijk verzameld 
door de heer Hoogerhuis in de omgeving van Kaapstad

93943

96-53 5.50 Plectranthus coeruleus 
(Guerke) Agnew

Deze soort reageert op terugsnpeien met bleekgroene, 
tere scheutjes met succulente bladeren. Met witte 
bloemen vanuit een pagodevormige bloeiwijze. Stekken 
van een plant uit de de Botanische Tuin van Pretoria, 
Zuid Afrika.

72902

96-54 4.50 Plectranthus xeorophilus 
Codd.

Deze is dunner en met donkerder bladeren dan de 
vorige. Bloemen purperachtig-blauw. Stek van plant, 
verzameld door D. Hardy in penge. Dublin Mijn Kloof, 
Oost Transvaal, Zuid Afrika

63262

96-55 5.50 Puya mirabilis (Mez.) L.B. 
Smith

Een kleinere soort uit de bromeliafamilie. Minder 
kleurig maar met grotere bloemen. 2e generatie planten 
, oorspronkelijk verzameld doorR. Rawe, 25 km t.z.v. 
Jujuy in Argentinië.

79357

96-56 5.50 Puya venusta Phil. De zilverachtige bladeren vormen een opvallend 
scherm voor de rood-stelige, purper bloemige 
bloeiwijzen. Winterhard bij droogte. Afkomstig van 
zaad van plant HBG26063 van onbekende herkomst.

79358

96-57 7.50 Sansevieria ehrenbergii 
Schweinf.

Plantjes van van een plant verzameld door J. Lavranos 
et al. in sept 1985, groeiend in rode grond 37 km t.n.v. 
Mogadishu langs de kustweg naar Warshikh, Somalië

54991

96-58 4.50 Sarcostemma stolonifera B. 
Adams en R. Holland

Verscheidene jaren in de Huntington Gardens in 
cultuurdoch slechts eenmaal in bloei. Zwaar snoeien 
schijnt de bloei te bevorderen. Stekken van een plant 
afkomstig van Timau, Kenya

79359

96-59 5.50 Sedum obcordatum R.T. 
Clausen

Zelden in cultuur, lijkt op grote S. sieboldii. In kuituur 
ruim water geven en als hangplant kweken. Stekken 
van een plant, op 14 feb. 1993 verzameld door M. 
Kimllach et al. bij een waterval boven Barranco del 
Alto Pixquiac, Veracruz Mexico

79360

96-60 25.00 Viscum minimum Harvey Deze parasitaire mistletoe groeit alleen op Euphorbia 
horrida en E. polygona. De plant geënt op Euphorbia 
horrida snowflake' getooid met rode bessen van de 
mistletoe is een feestelijke combinatie

79361
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De mens communiceert, vroeger en nu, graag en veel. Het schrijven 
van brieven is lang het voornaamste communicatiemiddel geweest. 
Post ging niet zo snel, overzee ging dat toch wel enige maanden in 
beslag nemen. Het is verwonderlijk dat er toch behoorlijk wat 
communicatie plaats vond. Hetgeen dan onder meer kon resulteren 
in botanische boeken van een zeer goed niveau. Blijkbaar is de 
tijdsfactor van gegevensuitwisseling geen belemmering voor goed 
werk. Uit hoofde van mijn beroepsuitoefening kan ik alleen maar 
constateren dat de snelheid bij gegevensuitwisseling evenredig is 
gegaan met het aantal wijzigen van een tekst. Drie of vier maal een 
tekst uitprinten is toch nu echt wel het minimum voor een enigzins 
acceptabele lay-out. Juist omdat de wijzigingen zo gemakkelijk zijn 
aan te brengen, is het klaarmaken van een persklare tekst alleen 
maar tijdrovender geworden.
Heden ten dage wordt post per brief als slakkenpost (snail post) 
betiteld. Sneller dan snel, de wereld hangt aan uw telefoon, fax of 
Internetverbinding. Uw redacteur heeft de laatste tijd ook met het 
fenoneem Internet gestoeid en hij was niet de eerste. Diverse Succu- 
lenta-leden bleken hem al voorgegaan te zijn op een cactus- en 
vetplantenpraatgroep op Internet. Stelt u zich eens voor; elke och
tend staan er weer 10-20 of meer berichten uit de succulenten
wereld van overal ter aarde op uw scherm. De onderwerpen zijn 
formidabel variabel; in de zon geelkleurende melo’s, het kiemen 
van cactussen, hoe scan ik dia’s, waar kan ik zaad van Welwitschia 
krijgen, enz, enz.
Ik zal niet de enige zijn die gemakkelijker communiceert via E-mail 
met mensen aan de andere kant van de aardbol dan de afdelings- 
bijeenkomsten van Succulenta te bezoeken. Want een vaste afde- 
lingsavond is toch wel lastig, als dat vergeleken wordt met het altijd 
beschikbare computernetwerk. Maar communicatie is wat anders dan 
kontakten. Het eerste is overvloedig voorhanden, maar contact
armoede is evenzeer toegenomen. Het lijkt of het een het ander 
uitsluit. Bellen gaat zo gemakkelijk, waarom zou je naar Jan of 
Marie toegaan? Het bekijken van de kas van Jan of Marie blijft dan 
ook achterwege. In het communicatiegeweld gaat dus dat heel 
belangrijke intermenselijke persoonlijke kontakt verloren. Dat 
gevoel van "ach wat een leuk kasbezoek was dat toch weer. Ik wist 
niet dat die cactus zo goed kon bloeien".
Onze gemeenschappelijke hobby heeft naar mijn mening van de 
genoemde nieuwe communicatiemiddelen niet alleen voordeel. Laat 
het niet gebeuren dat we wel weten wat in de kas in Verweg staat, 
maar niet wat er naast de deur te vinden is.
Ben Groen
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FASCINERENDE
TURBINICARPUSSEN

Jan Jaap de Morree

De interesse voor cactusgeslachten 

kan bij een succulentenverzamelaar 

nog wel eens veranderen. Dit is een 

goede zaak, want dat brengt wat 

diversiteit in de cactuskas.

Toch zijn er ook langduriger verliefdheden. 
Lang heb ik gedacht dat ik een niet 
verzadigbare belangstelling voor mammil
laria’s had ontwikkeld en voor altijd zou 
behouden. Al na 10 jaar bleek ik op het 
grootste deel van het geslacht behoorlijk 
uitgekeken te zijn. Alleen de moeilijk 
kweekbare soorten mogen bij mij nog 
blijven. Het steeds verder uitdijende 
geslacht van de frailea’s heeft, gezien de 
constante aanwas van soorten, wel een 
vaste plaats sinds 25 jaar. Daarvan weet ik 
dat het in de verzameling potentiële 
blijvertjes zijn.
Verder is er een randgebied van geslachten 
dat mij blijft trekken, hoewel ik me er 
nooit met volledige overgave op heb 
gestort. Opvallend is dat er vanaf het begin 
van mijn verzamelenthousiasme een aantal 
vertegenwoordigers van het geslacht 
Turbinicarpus aanwezig waren. De activa- 
tor was de heer Meevissen van de afdeling 
West Brabant die ze in de zestiger jaren al 
zaaide en entte. Door een bezoek aan hem

Turbinicarpus swobodae 
Dia's uit de diatheek van 
Succulenta.
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Turbinicarpus dickisoniae

en zijn collectie werd ik de trotse bezitter 
van vier soorten: T. schwarzü (de polaskii- 
vorm), T. pseudomacrochele, T. klinkeria- 
nus en T. lophophoroides.
Waar in mijn cactushobby mijn belang
stelling ook naar uit mocht gaan, altijd 
bleef het enthousiasme voor turbinicarpus- 
sen behouden. Die planten bloeien dan ook 
jaarlijks met veel overgave. Dat consta
teerde ik ook weer toen ik afgelopen herfst 
de kas winterklaar maakte. In de kop van 
veel turbinicarpussen staat een kluster 
uitgebloeide en verdroogde bloemen die 
het zicht op de overvloedige witte wol- 
haren ontneemt.
Ik vind die bloemen mooi. Op zich is het 
enthousiasme voor de turbinicarpusbloe- 
men misschien niet voor ieder direct te 
begrijpen. De bloemen zijn meestal niet 
opvallend van kleur en ook niet groot. 
Toch weet ik exact te omschrijven waarom 
ik ze zo bijzonder vind. Het komt in de 
eerste plaats door de stempels en de 
daaromheen gerangschikte meeldraden. De 
stempellobben zijn vrij stevig van uitvoer
ing, veelal lichtroze en van een vachtje 
haren voorzien, waardoor ze het uiterlijk 
krijgen van velours. Dat ligt dan ingebed 
in een massa van helmhokjes met helgele 
stuifmeelkorrels. Een krans van brede

bloemkroonbladen omringt dit geheel. 
Turbinicarpussen hebben die stem- 
pellobstructuur onder meer gemeen met de 
stempellobben van bijvoorbeeld Strom- 
bocactus disciformis en de lophophora’s, 
waardoor ik een niet te bedwingen neiging 
heb om deze planten systematisch samen te 
voegen met turbini’s tot één geslacht. Ze 
staan in de kas dan ook naast elkaar. 
Om te onderzoeken of er gemakkelijk 
kruisingen te verwezenlijken zijn heb ik al 
meerdere malen kruisbestuivingen uitge
voerd. Aangezien ik aan de andere kant 
niet zo’n voorstander ben van het oneindig 
hybridiseren van cactussen, laat ik het 
vervolgtraject versloffen. Al een paar jaar 
ben ik te slordig om de planten na kruis
bestuiving goed te merken. De uitgebloeide 
bloemen trekken zich terug in de wolharen 
in de kop en ik vergeet er een gekleurd 
draadje aan te knopen. Daarna weet ik dus 
niet meer welke van de geproduceerde 
zaadbessen de gehybridiseerde zaden bevat 
en verdwijnen de zaadbessen in de afval
container vóór ze in de winterperiode 
schimmelvorming in de kop van de plant 
veroorzaken. Wellicht zijn er echter enige 
cactusliefhebbers in de vereniging die deze 
experimenten met wat meer doorzet
tingsvermogen hebben uitgevoerd. Graag

100



Succulenta 75 (3) 1996

zou ik van hun successen lezen of horen. 
Een tweede kenmerk dat me boeit is de 
doornvorm. Geen priemende naalden en 
woeste verdedigingspantsers, maar een 
bosje van platte papierachtige of draadvor
mige doorns. Dit hebben ze weer gemeen 
met planten als Sclerocactus peeblesianus 
(Navajoa peeblesiana), Sclerocactus 
papyracanthus (Toumeya papyracantha) en 
diverse andere Sclerocactussen.
De vorm van de planten is binnen dit 
geslacht nogal variabel, er zijn platte 
bolletjes, maar ook meer langwerpige 
soorten. Een aantal soorten heeft stevige, 
weinig verhoogde tuberkels, dit zijn de 
knobbels waarop de doorns staan inge
plant. T. lophophoroides is hiervan een 
voorbeeld. Andere soorten hebben knob
bels die qua vorm al aardig in de richting 
gaan van de tepels van coryphantha’s en 
mammillaria’s. Een heel uitgesproken soort 
met tepelvormige knobbels is T. schmie- 
deckianus var. gracilis. Met zijn papier
achtige doorns lijkt de plant op een mini- 
vorm van Leuchtenbergia principis.
De soorten hebben gemeenschappelijk dat 
de planten klein blijven. Na 25 jaar is mijn 
T.schwarzii nog niet groter dan 6 cm in 
diameter. Een aparte vorm heeft T.krain- 
zianus var.minimus. Schraal opgekweekte

zaailingen hebben een vrijwel luciferdunne 
basis van een paar centimeter lengte, 
waarop dan een bol kopje zit met lange 
doorns. T. flaviflorus doet dit ook enigs
zins. Aangezien laatstgenoemde planten 
veel groter worden dan T. krainzianus var. 
minimus, wordt hun kop topzwaar en gaat 
de plant op zijn zij leunen.
Een regelrecht gevaar voor de planten is 
een stevige watergift in het voorjaar of 
veel water ineens tijdens de groeiperiode. 
De planten kunnen zich in korte tijd zo 
volzuigen met water dat ze aan de zij
kanten gewoon openscheuren. Dit is 
desastreus voor hun toonbaarheid, hoewel 
ze het vaak wel overleven.
Wat voor mij als een verrassing kwam, en 
naar ik gemerkt heb bij vele andere lief
hebbers ook, was de CITES Cactaceae 
Checklist van David Hunt. Ik was in een 
klap een aanzienlijke hoeveelheid turbini- 
carpussen rijker dan ik ooit vermoedde. 
Alle door mij gezaaide en reeds jarenlang 
vertroetelde Gymnocactussen werden in 
een klap tot turbini’s omgedoopt. Eveneens 
waren de door mij gekoesterde pelecypho- 
ra’s toegetreden. Ik kan daar geen systema
tisch overwegende bezwaren tegen hebben, 
vooruit maar Hunt. Alleen snap ik niet 
waarom Strombocactus en Lophophora dan

Het inwendige van de Tur- 
binicarpusbloem met zijn 
behaarde stempel
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aan de aandacht van CITES zijn ontsnapt. 
De hallucinogene stoffen in Lophophora 
williamsii komen ook voor in de turbini- 
carpusgroep en maakt de eerstgenoemde 
plant niet tot iets zeer aparts.
Er is voor de liefhebber ook wel wat 
ergernis bij het verzamelen van turbinis. 
Een aantal nieuwbeschreven soorten komt 
maar uiterst langzaam op de markt. Dat is 
jammer want er zitten mooie vormen bij. 
Vergeefs is het zoeken tot nu toe naar 
T. jauemigii en T. bonatzii. Van T. hoferi 
en T. swobodae is er wel al een paar jaar

zaad in de zaadlijsten. De ergernis over 
T.hoferi zit hem bij mij in de uiterst lang
zame groei en het verlies van zaailingen. 
Na 5 jaar hebben de zaailingen nog maar 
een diameter van 1 cm en van bloei is nog 
lang geen sprake. Maar ergernisjes zijn bij 
mij tevens een prikkel om meer aandacht 
te geven aan deze soorten. Juist door de 
tegenslag verdubbel ik mijn energie om 
uiteindelijk een aantal volwassen bloeiende 
exemplaren in de collectie te hebben.

Koningin Emmalaan 23 2264 SH Leidschendam

*****

MESEMBRYANTHEMUMS
3. DINTERANTHUS

Jan Enderink

Deze keer beginnen we met het geslacht 
Dinteranthus, waarvan ik er enkele aan u 
voor wil stellen. Deze mimicry-planten 
komen voor in de Kaapprovincie van 
Zuid-Afrika. Zij zijn ultra-succulent en in 
de cultuur vaak iets langer gesteeld dan in 
de natuur omdat hier de lichtintensiteit 
meestal te gering is om ze compact te laten 
groeien. In de zomer verlangen ze veel 
licht, het is dan ook belangrijk om ze op 
een lichte plaats in de kas te zetten, liefst 
zo dicht mogelijk onder het glas. Ze kun
nen bovendien slecht tegen een hoge 
luchtvochtigheid, dat betekent dus alleen 
water geven bij een droge lucht en niet te 
vaak, wil men de planten het juiste uiter
lijk laten behouden. Immers, uit elkaar 
gegroeide planten zijn niet aantrekkelijk 
voor liefhebbers. De kweek is niet altijd 
even gemakkelijk, maar het is zeker de

moeite waard om het eens te proberen, 
met een beetje aandacht lukt het zeker. 
De zaden zijn vrijwel het kleinste van alle 
mesems, maar het gaat om de kiemkracht. 
Enkele jaren na het zaaien zijn de goud
gele, vrij grote bloemen te verwachten. 
De planten geven één tot drie bladparen, 
die tot ongeveer de helft vergroeid zijn. 
Elke soort heeft zijn eigen kenmerken in 
groeivorm en kleur.
Dinteranthus wilmotianus is licht violet 
met donkerder puntjes (blauw-achtig), 
met een lichtbruine kiel en bladrand. 
Het geheel geeft een fraai contrast.
D. puberulus daarentegen heeft een lich
tgroene kleur met puntjes en een 
geelachtige bladrand en kiel, welke scheef 
en onduidelijk verloopt en het blad ver
deelt in twee ongelijke helften.
D. microspermus is een grijze plant met
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blauwachtige waas en lichtbeige bladrand 
en kielpunt. D. pole-evansii heeft een veel 
rondere vorm met vrijwel volledig ver
groeide bladparen met iets verhoogde 
vrijwel niet waarneembare kiel. De kleur 
is lichtgrijs met een neiging tot blauwe 
waas. Het geslacht geeft fraaie planten die 
zeker de aandacht verdienen, maar de 
grondregels voor de verzorging dienen wel 
in acht genomen te worden.
Op dezelfde wijze als Dinteranthus kan 
men Lapidaria verzorgen. Van dit geslacht 
is slechts één soort bekend onder de naam 
Lapidaria margaretae. Het is een fraai 
gevormde, gedrongen plant met enkele 
tegenovergestelde, driehoekige bladparen 
met platte bovenkant en een diepe rond
achtige kiel. In de volle zon wordt de plant 
prachtig beige gekleurd met een fluweel
achtig oppervlak. De grote gele bloem 
verschijnt in de herfst en trekt de aandacht 
met zijn smalle bloembladen. Het geheel 
blijft laag gesteeld en door uitstoeling 
wordt de plant op den duur zodevormend. 
Met de watergift is uiteraard wel 
voorzichtigheid geboden.

Dinteranthus microspermus.
Foto's van de schrijver

Lange Wal 28, 7271 AN Borculo

Dinteranthus pole-evansii

103



Succulenta 75 (3) 1996

GRENZELOZE BELANGSTELLING EN 
BEWONDERING VOOR MIJN HOBBY

Gerard de Lange

Elk jaar zo tegen juli breekt er bij ons thuis 
een lichte paniek uit. Mijn verjaardag 
nadert en dus dienen er passende kadootjes 
te worden aangeschaft door vrouw en 
kinderen om mij te verrassen. Dat nu, 
blijkt ellendig moeilijk te zijn. Met bloe
men durven ze niet aan te komen, mijn 
tuin èn volkstuin zijn er vol mee. After
shave en douchegel koop ikzelf, gereed
schap heb ik genoeg en een boek heb ik 
óók al. Na lang aandringen heb ik ooit 
eens een verlanglijstje samengesteld van 
(voor mij) zeer nuttige en begerenswaar- 
dige zaken zoals: een pergolapaal van 
7x7x280 cm, vijf zakken bemeste tuinaar
de, een kruiwagen grote lavabrokken en 
een flinke zak patentkali voor de moestuin. 
U weet wel, écht van die dingen waar je 
wat aan hèbt. De lijst werd echter in z’n 
geheel smalend afgekeurd. Dergelijke 
door mij begeerde attributen schijnen 
uiterst ongeschikt te zijn om fraai verpakt, 
tijdens een party na een omhelzing 
onopvallend en elegant aan het feestvarken 
te overhandigen.
Goed, voor de zoveelste keer werd ik dus 
verrast met de gebruikelijke hebbedingetjes 
die hun grootste nut bewijzen om de 
broodnodige variatie op de eerstvolgende 
rommelmarkt te verhogen.
Een zéér gunstige uitzondering hierop 
vormde een geschenk waar mijn schoon
dochter mee kwam aandraven. Zij had het 
lumineuze idee gekregen om háár hobby 
met de mijne te combineren en het re
sultaat was echt ultimo bingo! Een zéér 
artistiek borduurwerk, voorstellende een 
hele rij bedrieglijk levensechte cactussen in 
een zéér fijne kruissteek, gevat in een

keurige lijst. Ik prees uitbundig de manier 
van uitvoering, de gebruikte kleuren en 
uiteraard vooral de originele keuze van het 
onderwerp. Heb het geval dan ook daad
werkelijk opgehangen op een prominente 
plaats in de huiskamer, pal tegenover de 
visite-bank. Heimelijk verheugde ik mij op 
de “toegevoegde waarde” van dit kunstge
wrocht. Immers, het vormde voor mij een 
prachtige aanleiding om voortaan argeloze 
bezoekers op slinkse wijze te attenderen op 
mijn hobby, de cactuskas. Ik hoef dan niet 
meer quasi-nonchalant her en der “Succu
lenta’ s” te laten rondslingeren, om het 
gesprek in de door mij gewenste richting 
(kas) te dwingen.
Mijn vrouw, onkundig van mijn boze 
bijbedoelingen, was aangenaam verrast dat 
ik blijkbaar óók ontvankelijk was voor de 
schone naaldkunst, schafte zichzelf ook 
een flink borduurpakket aan.
Ondertussen keek ik vaker dan normaal en 
zwijmelend naar het cactustafereeltje, 
mezelf afvragend of het inderdaad het door 
mij gewenste effect zou veroorzaken. Het 
wachten was dus op onschuldige, liefst 
vreemde, proefpersonen. Die kwamen 
eerder dan ik dacht. Mijn vrouw had zich 
via haar werk, in het kader van de een of 
andere uitwisselingsregeling, een paar 
Poolse logé’s laten opdringen; twee ver
pleegsters uit een Pools verzorgingstehuis 
voor bejaarden. Ze vertelde me dit heel 
voorzichtig, alsof ze iets doms had gedaan, 
maar ik glimlachte breed. Och, dacht ze, 
wat is het toch een goeie lobbes. Ik wist 
toen nog niet eens dat het twee knappe, 
jonge gezellige vrouwen waren! Lucyna en 
Halina. Mijn veronderstelling dat ze wel
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een paar woordjes Engels of Duits zouden 
spreken of verstaan bleek al gauw een 
misvatting. De communicatie werd der 
halve een complete ramp. Mijn kennis van 
de Poolse grammatica is niet veel beter dan 
van Swahili of Sanskriet. We waren dan 
ook volledig aangewezen op gebarentaal en 
het boekje “Pools voor vakantiegangers”. 
Na de gebruikelijke moeizame plichtple
gingen viel er dan ook een akelige stilte 
die bijna een kwartier aanhield. Zó kon het 
niet langer! Bovendien wilde ik deze kans 
niet laten glippen. Met brede gebaren wees 
ik eerst naar mezelf en vervolgens naar de 
cactusafbeelding aan de wand en riep luid, 
alsof ze doof waren: My Hobby! Blijkbaar 
hadden ze het begrepen. Lucyna sprong 
verrast op, haalde het geval van de wand 
en bekeek het aandachtig. Toen ze begon
nen de steken te tellen, waagde ik een 
hernieuwde poging en zei met één Pools en 
twee Engelse woorden: Kaktusi...follow 
me..! Mijn overdreven wenkende handge
baren durfden ze niet te weerstaan, ze 
volgden me naar de kas waar hun ver
baasde uitroepen mij als muziek in de oren 
klonken. Mijn list was gelukt. Want hier 
ging het toch om! Van pure verwondering 
riepen ze een hele reeks Poolse heiligen 
aan waarvan ene “Stanislav” mij vagelijk 
bekend voorkwam.
Minzaam glimlachend leunde ik tegen de 
deur, volop genietend van hun verbaasde 
belangstelling. Heerlijk is dat toch! Halina 
stelde met veel moeite de vraag: “Waarom 
verkoopt u de hele boel niet, u bent dan 
rijk!” Waarop ik met nóg meer moeite

antwoordde. “Ik hoef ze niet te verkopen, 
dát maakt me rijk”. Ik vond dat knap 
gezegd van mezelf, maar of ze het begre
pen heeft weet ik niet, ze schudde 
peinzend haar hoofd en we gingen weer 
naar binnen, naar de wodka.
Na afloop van de vierdaagse logeerpartij 
was er een avond georganiseerd, waarop de 
gasten aan een tolk mochten vertellen, wat 
hen hier in Holland het meest was opgeval
len en wat hun eerste indrukken waren.
Toen Lucyna en Halina aan de beurt waren 
zag ik ze naar mij wijzen en heftig gesti
culeren. Zij gaven met hun handen 
bepaalde afmetingen aan, waarin ik mijn 
Grusonii meende te herkennen. Ha! dacht 
ik. Dit wordt bij de vertaling straks nog 
even nagenieten, het gaat over mijn cactus
sen, natuurlijk! Ik was razend nieuwsgierig 
wat ze nu eigenlijk van mijn, toch flinke, 
verzameling hadden gevonden. Eindelijk 
waren Lucyna en Halina uitgepraat en de 
tolk nam het woord: Onze gasten hadden 
het prima naar de zin gehad en wat hen het 
meest was opgevallen was dat de Neder
landse mannen er opmerkelijke hobby’s op 
nahielden.... . (de tolk keek nu naar mij en 
ik dacht: ha, nu komt het), zo hadden, 
volgens de tolk, Poolse vrouwen nooit 
kunnen denken dat Hollandse mannen zo 
prachtig hun zelf gekweekte plantjes 
kunnen borduren.... ! Honderd paar ogen 
keken mij meewarig aan en mijn vrouw 
lachte en lachte. Stilletjes ben ik de zaal 
uitgeslopen.

Op de Bouwen 27 8501 GP Joure
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HET KWEKEN VAN MOEILIJKE EN
ZELDZAME SOORTEN
ENCEPHALOCARPUS (PELECYPHORA) STROBILIFORMIS

Wïm Alsemgeest

Naar aanleiding van het artikel over 

het kweken van moeilijke soorten in 

Succulenta 3 1995, in dit geval over 

Aztekium ritteri, werden een aantal 

leuke reacties ontvangen.

E. strobiliformis al na 4 jaar in bloei. 
Foto's van de schrijver

Hieruit heb ik begrepen, dat er naast de 
algemene kweekervaringen ook veel 
interesse is in ervaringen met de voor veel 
succulentenliefhebbers zo begerenswaar- 
dige, zeldzame en vaak ook bijzonder 
fraaie soorten.
Zijn Aztekium ritteri en Blossfeldia zéér 
moeilijk uit zaad op te kweken en daarom 
zeldzaam, vele andere succulenten zijn 
veel makkelijker te kweken maar blijven 
om de een of andere reden vele tientallen 
jaren achtereen sporadisch verkrijgbaar. 
Ik heb de titel van dit artikel dus maar 
aangepast.
Ik vermoed dat voor die maar jaren voort
durende zeldzaamheid van planten twee 
hoofdoorzaken zijn aan te wijzen. Die 
soorten zijn door handelskwekers niet 
rendabel te kweken en er wordt nauwelijks 
zaad van deze soorten aangeboden.
Hier ligt dus een uitdaging voor de wat 
gevorderde liefhebber.
Juist het kweken of bezitten van zeldzame 
pronkstukken is ook in andere liefhebbe
rijen vaak een basis voor die liefhebberij. 
Dit hoeft niet zoals dat zo vaak in het 
verleden gebeurd is ten koste te gaan van 
de natuur. Het is wel degelijk mogelijk om 
met bestaand materiaal of uit zaad deze 
soorten door te kweken.
Encephalocarpus strobiliformis (Werder- 
mann) Berger is een van de soorten waar 
bovenstaande inleiding zeker voor opgaat. 
We hanteren hier nog de oude naam die bij 
vele liefhebbers nog volop in gebruik is. 
De plant is door A.Viereck bij Jamauve in 
de staat Tamaulipas in Mexico ontdekt en
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in 1927 door Klissing & Sohn voor het 
eerst in Europa ingevoerd. Erich Werder- 
mann beschreef vervolgens de plant toen 
als Ariocarpus strobiliformis in het Duitse 
tijdschrift “Zeitschrift fur Sukkulenten- 
kunde”. Later is gebleken dat deze soort 
ook voorkomt in de staat Nuevo Leon. 
Tegenwoordig heet deze soort Pelecyphora 
strobiliformis. De laatste jaren zijn er 
echter zoveel naamswijzigingen, dat veel 
plantenliefhebbers het spoor zijn kwijtge
raakt en weer terug vallen op de oude 
vertrouwde, en de voor velen meer begrij
pelijke indeling uit het standaardwerk van 
Backeberg. Ook door de vele publikaties 
van Backeberg, inclusief de grote oplage is 
zijn systeem het succesvolst gebleven. 
Waar die vele naamswijzigingen toe leiden 
is aardig te illustreren aan de hand van 
deze soort.
Pelecyphora betekent bijlendragend, een 
prachtige naam die zo uitstekend past bij 
Pelecyphora aselliformis. Aselliformis 
betekent “met de vorm van een pissebed”. 
Encephalocarpus betekent “met vruchten in 
de kop” en strobiliformis betekent 
“dennekegelvormig”. Wat Pelecyphora 
strobiliformis betekent hoeven we u niet 
meer te vertellen maar het slaat dus ner
gens meer op.
Daarnaast heeft deze soort een zeer bijzon
dere bloeiwijze met een lange zeer smalle 
bloembuis. Het lijkt wel of de bloemen op 
een steeltje staan (zie foto). Deze bloei
wijze zie je ook bij Aztekium ritteri (zie 
Succulenta 1995 pag.100).
Een verwantschap tussen deze twee soorten 
lijkt niet uitgesloten, zodat we in de toe
komst mogelijk nog meer naamswijzigin
gen kunnen verwachten.
Nu wil ik u graag kennis laten maken met 
dit juweeltje uit Mexico dat tot de leeftijd 
van 8 jaar inderdaad sprekend op een 
dennekegel lijkt. Als het plantje wat ouder 
wordt, begint het zuilvormig uit te groeien

Hier vind u de zaden

en vind ik ze persoonlijk wat minder mooi 
worden. Als de plantjes voor het eerst gaan 
bloeien zijn zij vaak niet groter dan één 
centimeter.
Ik heb zo’n 10 à 15 jaar geleden, vele 
jaren achtereen, zaad van deze soort be
steld en uitgezaaid, maar voortdurend 
bleek later dat dit zaad afkomstig was van 
Gymnocactus beguinii, Turbinicarpus 
valdezianus, of andere ondefinieerbare 
soorten.
Heerste er, bij het überhaupt al kunnen 
bestellen van zaad van deze soort en 
vervolgens ook nog ontvangen een 
juichstemming, bij de kieming en het 
verdere opgroeien van de zaailingen sloeg 
deze stemming om in teleurstelling en na 
enkele jaren zelfs in achterdocht.
Henk van Dijk was bij onze afdeling 
Utrecht in die tijd de Grote Stimulator om 
“zeldzame” soorten te gaan kweken. Hij 
had het dan ook echt, zoals dat heet, in zijn 
vingers.
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Zo kwam hij eens op bezoek om “kasje” te 
kijken waarbij ik direct mijn teleurstelling 
uitte. Namelijk, dat we nu alweer voor de 
“zoveelste” keer door die ... kweker van 
verkeerd zaad waren voorzien. Ik toonde 
het bewijs met twee zaaipotjes met zaailin
gen van 1 jaar oud. Het ene potje met het 
etiket Encephalocarpus strobiliformis, en 
het andere potje met het etiket Turbi
nicarpus valdezianus. De plantjes leken 
sprekend op elkaar.
Maar Henk “de kenner” zag het direct. 
Nee, nu heb je eindelijk de echte Encepha
locarpus strobiliformis en met een loep 
werd het verschil tussen beide soorten 
aangetoond. Dat verschil is waarneembaar 
doordat bij E. strobiliformis de tuberkels al 
spoedig zo typisch dakpansgewijs schuin 
omhoog beginnen te groeien terwijl dat bij 
Turbinicarpus valdezianus niet het geval 
is. Voor de rest lijken de jonge zaailingen 
van deze soorten sprekend op elkaar. 
Door in de opvolgende jaren deze soort 
steeds opnieuw uit te zaaien, viel het me 
op dat van het weinige zaad dat al ver
krijgbaar was ook nog eens de kiemkracht 
veel te wensen overliet. Hoe kom je nu aan 
voldoende kiemkrachtige zaden?
De plantjes van het eerste succesjaar 
groeiden voorspoedig en bloeiden zelfs al

na slechts vier jaar met schitterende vio
lette bloemen. Bovendien bloeit deze soort 
niet, zoals nogal wat cactussen, slechts één 
maal per jaar, maar de hele zomer door. Er 
werd volop aan kruisbestuiving gedaan, 
maar waar bleven de zaadbessen?
Ik heb overal geïnformeerd maar ik kwam 
niet verder dan een niet bevredigend 
verhaal. De zaden zullen wel tussen de 
tuberkels zitten en ééns op de grond terecht 
komen!
Dit verhaal moest wel kloppen want ik had 
eens oude planten gezien van Pelecyphora 
aselliformis met rondom jonge zaailingen, 
terwijl er nooit gezaaid was.
Op een zonnige voorjaarsdag, een aantal 
dagen nadat ik voor het eerst weer eens de 
boel flink had besproeid, viel het me op 
dat de tuberkels van Encephalocarpus 
strobiliformis, die normaal strak tegen het 
plantenlichaam zijn gebogen, wat wijd uit 
gingen staan. Ik besloot om met een pincet 
tussen de tuberkels (je zou bijna kunnen 
spreken van schubben) te gaan zoeken naar 
de bessen of zaden. Omdat ik op deze 
manier bij Pelecyphora aselliformis zo’n 
groot succes had, hanteerde ik ook bij deze 
soort dezelfde methode. Dat wil zeggen, de 
planten die in potjes staan omwikkel ik 
eerst met papier om te voorkomen dat,

Jonge zaailingen lijken 
sprekend op Turbinicarpus 
valdezianus
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zodra ik het potje op z’n kant houd, de 
aarde uit het potje rolt.
Vervolgens gebruikte ik een deksel van 
een schoenendoos, met de opstaande 
randen omhoog. Hierna pakte ik het potje 
met het plantje en begon tussen de tuber- 
kels te peuteren en spoedig vielen de eerste 
zaadjes in het deksel.
Het is belangrijk dat dit werkje op een 
zonnige en droge dag gebeurt om infec
tieziekten door de eventuele beschadigin
gen van het plantelichaam door het gepeu
ter met het pincet te voorkomen. Die kans 
is bij vochtig weer vele malen groter.
Nu had ik dus zelfgekweekt zaad dat zoals 
altijd veel kiemkrachtiger is. Curieus 
hierbij is te vermelden dat door deze 
onwetendheid in het verleden vele dode 
natuurplanten met zaad en al in de vuilnis
bak zijn verdwenen.
Nu u weet hoe u de zaden kunt oogsten is 
het uitzaaien geen enkel probleem. Dit kan 
op de gebruikelijke manier gebeuren, 
welke methode in praktisch alle cactus 
boeken staat vermeld.

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort

Let op de typische lange, smalle bloembuis. Een verwantsc
hap met Aztekium ritteri.

Literatuur:
Werdermann, E. (1927) - Ariocarpus strobiliformis, 

Zeischr. f. Sukk.-K.III (7) : 126.
Berger, A. (1929) - Encephalocarpus strobiliformis 

(Werdermann), Kakteen 332.

Dia gemaakt van 
een stanplaats- 
opname van A.Lau
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EEN MAATJE TE GROOT ... ?
13. CYCAS REVOLUTA

Ton Pullen

Deze plant, die in het Nederlands 

spraakgebruik ook wel Cycaspalm, 

Palmvaren, Varenpalm, Sagopalm 

of Vredespalm genoemd wordt, is 

een echt buitenbeentje in onze 

liefhebberij.

Waarom ik dan toch de aandacht vraag 
voor deze soort? Wel, in de eerste plaats is 
deze soort een zeer decoratieve plant, die 
qua verzorging goed past in een succulen
tenverzameling. Ten tweede brengt een 
dergelijke soort wat afwisseling in het 
patroon van zuiltjes en bolletjes, dat in de 
meeste kasjes te bewonderen is. In de 
derde plaats is deze soort een ‘namaak- 
succulent’, dat wil zeggen, dat de bladeren 
bij droogte en grote hitte nauwelijks 
verdrogen, niet vanwege sapsparende 
weefsels, maar vanwege de bijzondere 
ligging van de huidmondjes en enkele 
andere aanpassingen. In de vierde plaats is 
deze soort tegenwoordig alom verkrijgbaar 
bij bloemist en tuincentrum.
Deze Cycaspalm, zoals ik hem verder maar 
zal noemen, behoort tot de familie van de 
Cycadaceae en is dus niet direct verwant 
aan de Palmen, hoewel de naam dat zou

doen vermoeden. [Zo is ook de Madagas- 
carpalm (Pachypodium) geen palm en de 
inktvis geen vis!]. Hij behoort tot de 
naaktzadigen en is derhalve nauwer ver
want met coniferen en Ginkgo, dan met 
onze bloemplanten, die allemaal tot de 
bedektzadigen gerekend worden. 
Cycadaceae zijn, evolutionair gesproken, 
zeer oude planten. Fossielen zijn al bekend 
uit het Boven-Carboon. Cycas maakt 
houtige, meestal onvertakte stammen, die 
bedekt zijn met de littekens van afgevallen 
bladeren. Alleen aan het uiteinde van de 
stam staan de lange geveerde bladeren, 
die de plant op een palm doen lijken. De 
planten zijn tweehuizig, dat betekent dat er 
mannelijke en vrouwelijke exemplaren 
zijn. Op bloemen, in de bekende betekenis 
van het woord, hoeft U niet te rekenen. Bij 
vrouwelijke planten komen speciale bruin
fluwelen bladeren tot ontwikkeling die de 
eicellen bevatten. De mannelijke exem
plaren ontwikkelen een soort kegels, die 
de mannelijke voortplantingscellen pro
duceren. Vruchten worden na bestuiving 
wel gevormd, maar de zaden doen er zo 
lang over om te kiemen en de opkweek 
van jonge zaailingen tot een behoorlijk 
plant duurt zolang, dat dit voor ons verder 
geen belang heeft.
C. revoluta Thunb. is oorspronkelijk 
afkomstig uit Oost-Azië [Japan, China]. 
Het beste lijkt mij om jonge exemplaren 
van deze soort als kuipplant te kweken. 
Dat wil zeggen, dat U in het voorjaar, na 
de laatste nachtvorst, de plant buiten kunt 
zetten. Kies daarvoor, zeker de eerste 
dagen, wanneer de plant nog wennen moet 
aan het directe zonlicht, geen plekje in de
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brandende zon. Schaduw of halfschaduw is 
dan beter. Wanneer sommige auteurs 
beweren, dat deze plant geen volle zon kan 
verdragen, denk ik dat zij daarin ongelijk 
hebben. De plant op de foto, die in de 
cactustuin Costa i Llobera op de Montjuïch 
in Barcelona staat, groeit daar in de volle 
zon. Onder zulke omstandigheden kan 
deze soort een hoogte van enkele meters 
bereiken.
In een pot of kuip zal de plant wat minder 
hard groeien, vooral wanneer U niet elk 
jaar verpot, maar dat is geen bezwaar. 
Integendeel, bij een langzame cultuur kunt

U langer van Uw plant genieten en wordt 
hij niet gauw een maatje te groot. Overi
gens, ook Cycas heeft graag een doorlatend 
grondmengsel, bijvoorbeeld potgrond, klei 
en zand, in gelijke porties, aangevuld met 
wat gedroogde koemest.
In september zet men de plant weer in kas 
of serre, waarbij de watergift aanmerkelijk 
gereduceerd wordt. In de winter moet U er 
voor zorgen dat de wortels niet helemaal 
uitdrogen. Twee of driemaal per winter een 
beetje water van onder af volstaat.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen

Cycas revoluta. Costa i Llobera, Barcelona, Spanje, mei 1993. Foto's van de 
schrijver
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ZEG NIET ZO MAAR POTLOODPLANT
TEGEN EUPHORBIA TIRUCALLI - 1

Patrick Van Damme

Een reis rond de wereld met 

Euphorbia tirucalli (elke gelijkenis 

met gekende filmfiguren is puur 

toevallig...).

Nogal wat suculentistos (of hoe zou je dit 
verschijnsel in “mooi Nederlands” noe
men) interesseren zich voor Euphorbia- 
soorten. De enorme vormenrijkdom trekt 
veel verzamelaars aan, en bovendien is het 
helemaal niet zo moeilijk om vanuit een 
klein stekje te vertrekken en hier binnen de 
kortste keren een mooie plant uit te verkrij
gen. Mits een beetje geluk en/of kunde kan 
men de plant nadien ook in bloei krijgen. 
De nieuwsgierige liefhebber-kweker zal 
dan al vlug zien dat Euphorbia’s aller
prachtigste bloeiwijzen produceren die 
dikwijls heel kleurrijk zijn.
Op het eerste gezicht hoort Euphorbia 
tirucalli niet thuis in deze groep. De 
zogenaamde potloodplant lijkt niks anders 
dan een warrige verzameling groene 
stokjes, kriskras door en op en over en aan 
elkaar gelast door een niet erg 
geïnspireerde leerling-ingenieur. In het 
beste geval (zo zeggen positivos mij) krijgt 
men een plant die in een modern interieur

E. tirucalli kan op grote 
schaal worden aangeplant 
en in cultuur gebracht.
Foto's van de schrijver
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Een boom van E. tirucalli in 
collectie

niet misstaat. De donkergroene, jonge 
takken contrasteren mooi met een witte 
achtergrond. En de plantarchitectuur oogt 
inderdaad eerder futuristisch. Nu, de 
Romeinen wisten het al: de gustibus et 
coloribus non (kraak noch smaak, red.) en 
ik zal dus verder ook niet meer over de 
esthetische aspecten van Euphorbia tiru
calli uitweiden. Wat ik wel wil en zal 
doen, is iets meer zeggen over de eigen
schappen en het gebruik van deze euphor
bia. Maar eerst had ik hem graag iets beter 
voorgesteld.
E. tirucalli lijkt afkomstig te zijn uit 
Oost-Afrika. Ik zeg lijkt, vermits sommige 
bronnen menen te kunnen bewijzen dat het 
oorsprongsgebied zich rond Angola-Zaïre 
zou situeren. Tegenwoordig heeft Oost- 
Afrika echter de voorkeur. Men denkt aan 
een zone die gaat van Zuid-Kenia over 
Tanzania tot wellicht Mozambique. In dit 
gebied komen verschillende vormen van 
dezelfde soort voor, en dit is meestal een 
goede aanwijzing voor het feit dat de 
desbetreffende soort uit dat gebied afkom
stig is. Vanuit dit oorsprongsgebied heeft 
Euphorbia tirucalli zich over de ganse 
tropen en subtropen verspreid.
Het soortepitheton tirucalli is afgeleid van

de lokale benaming voor de plant die 
gebruikt werd/wordt op de Malabarkust in 
India. Dit geeft meteen aan dat de plant, 
toen hij voor het eerst beschreven werd in 
de 17e eeuw, vanuit Afrika al goed inge- 
burgerd was in India, en dus wellicht ook 
in andere delen van Azië. De Nieuwe 
Wereld kwam wellicht pas later aan bod 
toen ontdekkingsreizigers en/of (neger)- 
slaven hem al of niet bewust meenamen op 
hun tochten naar Amerika. Tegenwoordig 
vindt men Euphorbia tirucalli doorheen 
het ganse Afrikaanse continent, en in heel 
wat Zuidoostaziatische en Latijnsameri- 
kaanse landen. In een aantal landen staan 
er echte Euphorbia tirucalli-bestanden: 
schier ondoordringbare bossen bedekken er 
ganser oppervlakten. Dit is onder andere 
het geval in bepaalde delen van Zuid- 
Afrika, maar ook in Kenia of Senegal zijn 
er plaatsen waar E. tirucalli hoog en dicht 
uitgroeit. In heel wat landen wordt hij in 
hagen aangeplant (maar daarover later 
meer).
Euphorbia tirucalli blijkt zich bijzonder 
goed thuis te voelen in “moeilijke groeige- 
bieden”. Men vindt hem terug op plaatsen 
waar de meeste andere plantensoorten 
amper tot niet (kunnen) gedijen. Wanneer

113



Succulenta 75 (3) 1996

Detail van de mannelijke E. tirucalli bloeiwijze

men in economische termen zou spreken, 
kan men stellen dat E. tirucalli een com
paratief voordeel heeft ten opzichte van 
andere planten in droge gebieden en ook in 
gronden die te lijden hebben van zout. 
Vandaar dat men hem dikwijls terugvindt 
in kustvegetaties en aan de randen van 
woestijnen of op andere droge, marginale 
(dit wil zeggen weinig vruchtbare) 
gronden.
In omgevingen waar E. tirucalli zich thuis 
voelt, groeit hij gemakkelijk uit tot een 
boom die gerust 7 meter of meer groot kan 
worden. In gebieden waar het klimaat niet 
zo voorspoedig is of wanneer andere 
planten zich vlotter ontwikkelen en dus 
agressiever zijn, groeit hij uit tot een 
stevige struik. De hoofdstengel en de 
voornaamste zijstengels ontwikkelen zich 
tot houtige, maar niet zo’n stevige plant
edelen. Houtanatomisch gezien hebben we 
hier te maken met wat een auteur paedo- 
morfosis noemt. Men zou dit nog het best 
kunnen omschrijven als een onvolmaakte, 
secundaire diktegroei. De verhouting gaat

dus met andere woorden niet door zoals ze 
zou moeten. Dit is een typische eigenschap 
van cactussen en succulenten in het alge
meen. Voor mensen die al eens de wegge
teerde stam van een gestorven exemplaar 
van een volwassen (boom)cactus hebben 
gezien, zal het duidelijk zijn wat hiermee 
bedoeld wordt. Cactushout is een ijle 
structuur die precies bestaat uit netvormig 
aan elkaar gevlochten vezelbundels. Het 
hout van E. tirucalli verschilt hier wel van, 
is compact maar zeker niet te vergelijken 
met het harde hout dat we kennen van de 
bomen en struiken uit onze flora.
De houtige stengeldelen zijn na verloop 
van tijd wittig-bruin van kleur. Zij dragen 
een wirwar van dunne, algengroene sten
gels die heel sterk vertakt en vertwijnd 
zijn. Enkel de jongste delen dragen, mees
tal slechts gedurende een korte tijd, kleine 
blaadjes. Telkens er nieuwe takjes 
gevormd worden, staan er blaadjes op. De 
groei gaat meestal enkel door gedurende 
het regenseizoen (of tenminste die tijd van 
het jaar dat de groeiomstandigheden “gun-
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stig” zijn). Wanneer het weer droger 
wordt, stopt de groei, en vallen de blaadjes 
ook meestal vrij vlug nadien af. Vermits 
E. tirucalli vooral in drogere zones 
voorkomt, zullen de planten gedurende het 
grootste gedeelte van het jaar bladerloos 
zijn. Dit verklaart waarom vele botanische 
beschrijvingen, zelfs van eminente bot
anici, E. tirucalli voorstellen als een 
bladerloze plant.
E. tirucalli is wellicht een tweehuizige 
plantesoort. Wellicht, vermits dit aspect 
van zijn biologie nooit degelijk bestudeerd 
is geweest. Ikzelf heb tot nog toe enkel 
nog maar éénslachtige bloeiwijzen gezien 
die bovendien met hun sexegenoten telkens 
op éénzelfde plant tezamen voorkomen. 
Men heeft dus ofwel vrouwelijke, ofwel 
mannelijke planten. Het is niet echt 
duidelijk wat de bloei op gang brengt. In 
de warme kas, in Gent, bloeit E. tirucalli 
typisch gedurende de maand juni en later 
in het jaar nog eens in oktober. De vrou
welijke bloemen ontwikkelen zich, na 
bevruchting, tot kleine vruchten met tot 
drie zaden erin. Het is ook weer niet 
duidelijk of die zaden heel kiemkrachtig 
zijn. Vegetatieve vermeerdering is in ieder 
geval de regel, zodat het voor de versprei
ding van de plant eigenlijk niet echt nodig

is om te weten hoe het gesteld is met de 
kiemkracht van de zaden...
De potloodplant is typisch een soort die 
zijn verspreiding voor een groot gedeelte 
aan de mens te danken heeft. Vooral het 
feit dat hij zich zo gemakkelijk vegetatief 
laat vermeerderen, heeft hier zeker altijd al 
een grote rol in gespeeld. Zelfs heel kleine, 
jonge takdelen bewortelen enorm ge
makkelijk. Men heeft dus niet veel materi
aal nodig om een teelt of aanplant op te 
starten. Voor de liefhebber is het 
aangewezen om het afgesneden/te stekken 
materiaal eerst een dag te laten indrogen, 
en dan in een lichtvochtig, zandrijk sub
straat te zetten. In de (sub)tropen zijn de 
omgevingsomstandigheden sowieso beter 
aangepast aan de vereisten van E. tirucalli 
en zal de vermenigvuldiging vlotter kunnen 
doorgaan.
Over de vele eigenschappen en doeleinden 
waartoe de potloodplant in talloze streken 
van deze wereld werd en nog steeds wordt 
aangeplant, zal ik in een volgend artikeltje 
uitweiden.
F.L.T.B.W.-Vakgr. Plantaardige Productie 
Lab. Trop. Subtrop. Landbouw en Etno- 
botanie

Coupure Links 653, B 9000 Gent België

Detail van pollenkorrels in 
belknop (opname electro- 
nenmicroscoop
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Afbeelding van E. turincalli met (1) jong vegetatief materiaal, bestaande uit c- en d-takken 
(2), b-takken met bloeiwijzen, (3) mannelijke en vrouwelijke bloem met (4) een vrucht. 
Overgenomen uit Reynders (1984)
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HET GESLACHT DISCOCACTUS
PFEIFFER
1. EEN OVERZICHT EN NIEUWE INZICHTEN, 20 JAAR NA BUINING

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

Alhoewel waarschijnlijk reeds in de 

18de eeuw de eerste Discocactus- 

planten vanuit Brazilië naar Europa 

kwamen, is de kennis van dit 

geslacht toch tot in de tweede helft 

van onze eeuw volkomen ontoe

reikend gebleven.

Tot in de jaren zestig waren slechts bekend 
D. placentiformis (Lehmann) Buining & 
Brederoo uit Minas Gerais, D. heptacan- 
thus (Rodriguez) Britton & Rose uit Mato 
Grosso, D. zehntneri Britton & Rose en 
D. bahiensis Britton & Rose uit Bahia, 
D. boliviensis Backeberg uit Bolivia en 
D. hartmannii (K. Schumann) Britton & 
Rose uit Paraguay. Daarbij kwam dan nog 
dat met betrekking tot de identiteit van 
deze vijf soorten tot op dat moment 
enorme misverstanden bestonden. Zo 
kwam D. placentiformis meestal onder de 
naam D. tricornis voor. Bij planten onder 
de naam D. heptacanthus betrof het in ‘t 
algemeen planten verzameld door Lau en 
Knize, die echter tot D. ferricola Buining 
& Brederoo behoren; deze laatste soort 
werd echter pas veel later beschreven. 
D. zehntneri en D. bahiensis waren vol
ledig onbekend en sedert de jaren twintig 
spoorloos.

Discocactus placentiformis 
(Lehmann) Buining & Brede
roo, bloemen met kenmer
kende roodachtige zweem. 
Foto: Braun
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Discocactus spec. (Esteves 
67), met bloemen op stand
plaats; kenmerkende bloe
men uit het “Heptacanthus- 
complex". Foto: Esteves

Pas door de reizen van Leopoldo Horst en 
Albert Buining in de jaren 1966 tot en met 
1974 konden de genoemde soorten weer op 
de typevindplaatsen teruggevonden 
worden. Daarnaast kwamen diverse nieuwe 
vondsten, die door Buining in samenwer
king met Brederoo in de jaren 1974 tot 
1977 werden beschreven. Na de dood van 
Buining in 1976 verschenen in enkele 
cactustijdschriften overzichten van het 
geslacht Discocactus (Braun, 1978-1979; 
Königs, 1977-1978; Riha, 1983; Taylor, 
1981). In 1980 verscheen uit de nalaten
schap van Buining een monografie van het 
geslacht, gebaseerd op zijn kennis van het 
geslacht tot en met zijn laatste reis in 1974 
(Buining, 1980).
Vanaf het midden van de jaren zeventig is 
de kennis van het geslacht beduidend 
toegenomen (Braun, 1990; Braun & Este
ves, 1993-1995). Dit artikel geeft een 
terugblik op de laatste twintig jaar en is 
daarmee min of meer een aanvulling op 
Buinings monografie.

Verspreiding
De Nederlander Albert Buining, zijn 
Braziliaanse vriend van Duitse afkomst 
Leopoldo Horst en de Zwitserse cactus
handelaar Werner Uebelmann onder

zochten het voorkomen van het geslacht 
vooral in de bondsstaten Minas Gerais, 
Bahia en Mato Grosso do Sul, deels ook in 
Mato Grosso en Goias. Sedert het midden 
van de jaren zeventig werden - in ‘t bij
zonder door Eddie Esteves Pereira - an
dere, toendertijd nog volledig onbekende 
delen van Brazilië bereisd en daarbij 
werden verschillende nieuwe soorten 
gevonden. Uit Goias werden bekend 
D. estevesii L. Diers, D. cangaensis Diers 
& Esteves, D. diersianus Esteves, D. 
diersianus ssp. goianus (Diers & Esteves) 
P.J. Braun & Esteves, D. crassispinus P.J. 
Braun & Esteves, D. lindanus Diers & 
Esteves en D. hartmannii ssp. setosiflorus 
P.J. Braun & Esteves. Afkomstig uit de pas 
in 1988 gevormde bondsstaat Tocantins 
zijn D. prominentigibbus Diers & Esteves 
en D. cephaliaciculosus ssp. nudicephalus 
P.J. Braun & Esteves. De eerste Discocac
tus uit Piaui is D. piauiensis P.J. Braun & 
Esteves. In het noorden van Bahia werden 
de kleinblijvende D. zehntneri ssp. horstio- 
rum (P.J. Braun) P.J. Braun & Esteves en 
ssp. buenekeri (Abraham) P.J. Braun & 
Esteves gevonden. Vele nieuwe, tot dan 
toe onbekende populaties werden ontdekt 
in Maranhao, Rondonia, Para, Mato Grosso 
en Mato Grosso do Sul. Daaraan toe-
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gevoegd kunnen worden nieuwe groei
plaatsen in Paraguay en Bolivia; in het 
laatstgenoemde land werd een populatie 
van D. ferricola gevonden, zodat naast 
D. boliviensis nog een tweede soort in 
Bolivia voorkomt.
Deze twee Boliviaanse vertegenwoordigers 
vormen met hun groeiplaatsen bij Puerto 
Suarez tevens het meest westelijke ver
spreidingsgebied van het geslacht. De 
meest zuidelijke vertegenwoordigers zijn 
D. crystallophilus Diers & Esteves in 
Oost-Brazilië (Cordisburgo/Corinto) en 
D. hartmannii in Paraguay (Amambay). 
De meest oostelijke vertegenwoordiger 
vindt men in Minas Gerais met D. placen- 
tiformis ssp. pugionacanthus (Buining & 
Brederoo) P.J. Braun & Esteves. Het meest 
noordoostelijke verspreidingsgebied ligt in 
het noorden van de staat Bahia aan de 
grens met Pernambuco. Meer naar het 
westen verschuift de noordgrens tot in de

omgeving van Floriano (Piaui) en verder 
naar Maranhao en Para.

Substraat en begeleidende vegetatie 
Voorzover we thans weten groeien Disco- 
cactussen op hun natuurlijke groeiplaatsen 
in vijf verschillende substraattypen. Bij elk 
van de substraatgroepen zijn ter voorbeeld 
enkele taxa genoemd.
1. Padra Canga (concreties van ijzererts); 
vegetatie meestal Campo Cerrado: 
cangaensis, crassispinus, crassispinus ssp. 
araguaiensis, cephaliaciculosus ssp. nudi- 
cephalus, estevesii, ferricola, hartmannii 
ssp. giganteus, heptacanthus, piauiensis, 
prominentigibbus, squamibaccatus.
2. Zuur, kristallijn gesteente; vegetatie 
Campo Cerrado, bos, Campo Rupestre, 
Caatinga:
cephaliaciculosus ssp. cephaliaciculosus, 
lindanus, diersianus, diersianus ssp. goi- 
anus, latispinus, latispinus ssp. pulvini-
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Discocactus cangaensis 
Diers & Esteves (Goiés, Juli 
1986) op standplaats.
Foto: Braun

Zeer vaste Pedra Canga in 
Campo Cerrado, Typestand- 
plaats van Discocactus 
cangaensis Diers & Esteves 
(Goiés, Juli 1986).
Foto: Braun

Discocactus crassispinus 
P.J.Braun & Esteves (Goiés) 
in losse, gruisachtige Pedra 
Canga. Foto: Esteves
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Eerste kwartaal 1996
NIEUWE LEDEN

nederland
westerborg a a j van der leeuwstraat 28 9602te 
hoogezand
leeuwen i van postbus 1039 2430aa noorden 
mrosek s terschurenweg 53 6432js hoensbroek 
marks j j kerkhofweg 4 723 Iri warnsveld 
visser f m vogelstraat 14 4927bl hooge zwaluwe 
vossen jos cunegondisstraat 10 6017ed thorn 
tutten a h w merseloseweg 87 5801cc venray 
steyn p groot dorregeest 2 b 191 Ind uitgeest 
oosting a p krommeland 83 1981bs velsen-zuid 
lubbi y drostenhof 6 945 Ikg rolde 
engelman-schaperkotter e mw dwingeloostraat 49 
5043 hd tilburg
jong e de narcisstraat 40 2252xg voorschoten 
dirksen e zonnedauwstraat 22 5143cm waalwijk 
hulst h j h perim 40 1503ga zaandam 
aberkrom j j budelhoff 10 1474ka oosthuizen 
griekspoor j d herenweg 408 221 Ivj noordwijker- 
hout
koopman t kelloggplaats 180 3068jg rotterdam 
otto g heiveen 4 9475ph midlaren
broeze d haarlebrink 4 7544wp enschede
hamel h h r van laan van meerdervoort 1116 d 
2564az den haag
verschoor-van ginneken j a singel 1 3237as vier- 
polders
andree w h vonderstraat 121 7419bn deventer 
verhagen m prins mauritssingel 66 b 3043ph 
rotterdam
willems m h nassaustraat 9 6166bd geleen 
halling m nieuwlandse kade 31 2935cg ouderkerk 
a d ijssel
heuver h de ruyterstraat 28 767Ixk vriezenveen 
jorna m weth elhorststraat 25 7543tc enschede 
helfferich a borculolaan 99 5043 zr tilburg neder
land
dijk d j f van prins bernhardstraat 5 3214cn zuid- 
land
ijssennagger-spaan mw r m vivaldistraat 9 7391st 
twello
timmermans g h j nieuweweg 31 7001db doet- 
inchem
sonnenborn j c 2e vooruitgangstraat 35 2032nh 
haarlem
scipio mevr m m iemstukken 108 9407kp assen 
gorp j a van tilburgseweg 19 5133ba riel 
lalau d terweyerweg 101 6413pd heerlen 
lenskens h r schaffelstraat 42 c 3014tj rotterdam 
tiemes w kolhagen 124 3078sg rotterdam 
koole w anderegglaan 5 5673al nuenen

weide h conventsland 2 794311 meppel
kremer c haverstraat 50 7025ak walle
dunnen m w j den de schans 37 4223nt hoornaar
meerts e de schoener 13 3742hd baam
clement b schiedamseweg 66 3134bp vlaardingen
driesen mevr a broekstraat 9 703 let wehl
driesen mevr 1 kruidenlaan 124 7006vk doet-
inchem
smit b rondostraat 53 7534gj enschede
bressers w p h tweeberg 28 5246xm hintham 
nederland
brink a j z heer vrankestraat 56 b 30361h rotter- 
dam
vries m de muggenlaan 27 244 lel nieuwveen 
korecnic rado onder de linden 69 6822kj arnhem 
duits j r oost-indischekade 11 1521 ar wormerveer 
hoekstra r g boelensstraat 116 9203 rs drachten

belgie
j lauw francois de roggeveldenstraat 50 b-2223 
schriek
buhler f j pauwelsstraat 12 b-2660 hoboken 
ketelslegers jean marie rue du croupet 24 b-4690 
(boirs) bassenge
van damme prof dr ir patrick univ v gent coupure 
links 653 b-9000 gent
brandt wim scheersel 84 b-2160 wommelgem 
bogaert f a troonstraat 258 bus 309 b-8400 Oost
ende

frankrijk
batigne p aiaps-sud-ouest 9 rue de la briqueterie 
f-81400 carmaux

korea
shin mr j j hyun-mar cotp rm bl-na-2 youngde- 
unpo yutong center 30-2,2ka dangsan-dong,young- 
deunpo-ku seoul

ierland
gore john prospect downs South carrickf 7 bt36 8sd 
co antrim n

oostenrijk
nagl helmuth mittendorf 58 a-4801 traunkirchen
jantschgi gerhard rieding 67 a-9431 st stefan
kitz josef lind 1 a-9121 tainach

u s a
botan res inst of texas 509 pecan Street fort worth 
texas 76102-4060
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VERENIGINGSNIEUWS

Nominaties voor de Gouden Pen

De jury, bestaande uit mevr. Caria Teune, Hortula
nus van de Hortus Botanicus in Leiden, de heer 
J.J.de Morree, redacteur Succulenta en de heer 
A.v.d. Snee, Gouden Pen winnaar van het vorig 
jaar hebben hun nominatie-lijst alsvolgt sa
mengesteld:

Wetenschap:

B. Ursum, Zuid Afrika en Namibië.
Succulenta nr. 6.

H. ‘t Hart, Evolutie en Systematiek inzake Azia
tische Crassulaceae, Succulenta nr. 5.

W. Alsemgeest, R. Bregman, R.v. Veldhuisen, Het 
geslacht Thelocactus. Succulenta nr. 1.

A. de Vries, Lithops leslei en zijn nichten.

Reizen:

F. Vandenbroeck, El Guanillo. Succulenta nr. 2.
F. Vandenbroeck, Bolivia-herinneringen. Succulenta 

nr. 4.
M. Desender-Bruneel, Melocactus Holguinensis. 

Succulenta nr. 6.

Hobby:

R.Mayer, Talinum. Succulenta nr. 1.
J. Huizer, Zes jaar cactussen kweken in een onver

warmde kas. Succulenta nr. 2.
R.Bregman, Een witbloeiende vorm van Matucana 

madisoniorum. Succulenta nr.1.
W.Alsemgeest, Het kweken van moeilijke soorten.

Succulenta nr. 3.

Wij verzoeken de leden, die deel willen nemen aan de beoordelingen voor de Gouden Pen, hun reacties vóór 
1 augustus as. schriftelijk te doen toekomen aan mevr. J.M.Smit-Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom. (De beste volgens hen uit alle groepen afzonderlijk)

AFDELINGSACTIVITEITEN - 1

Achterhoek
13 juni Gastspreker, dhr Linssen.
11 juli Dia’s uit eigen diatheek
12 sept. Lezing door G. Ubink
E.N.O. gebouw.Woerdseweg Groenlo.

Amsterdam
21 juni De heer Jamin over Mexico
16 aug. Bijpraten over de vakantie
20 sept. Paul Shirley over reis door Engeland 
Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum- 
Plantage Middenlaan 2e(bellen). Amsterdam.20.00 
uur.

Arnhem
5 juni avondbezoek aan kwekerij van

Workum.
13 juni Gastspreker.
11 juli Zomeravondbijeenkomst met plan-

tenverkoop bij H. Mol.
Zaaltje van de speeltuinvereniging 'Tuindorp'.
achter het pand Floralaan 18. Wagemngen. 20.00

Brabant-België
29/30 juni Opendeurdagen Tuinbouwschool
30 aug. Ruildag onder eigen leden
27 sept. Zuid Afrika en Orchideeën plantentuin 

Meise door Jan Van Den Eynden.
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw.de Bavaylei 
116.1800 Vilvoorde.20.00 uur.

Delfzijl e.o.
1 juni excursie naar Duitsland
6 juni Bijeenkomst in de kassen van Bron- 

sema van Aarle, de Akkers 9 te Zuid- 
broek

13 juni ‘Kasje kijken’
27 juni 'Kasje kijken’
7 juli Groenbeurs in Winschoten
21 sept. Cactusbeurs van het Noorden .
Groene Weide.Snelgersmastraat 15.Appingedam.
19.30 uur.

uur.

J.J.de
Tuinbouw.de


AFDELINSACTIVITEITEN - 2

Dordrecht e.o.
13 juni Lezing door F. Noltee over zijn reis 

in Okt 95 naar Ethiopië
11 juli Kasje kijken bij Hany Bosman
8 aug. Kasje kijken bij Hans van de

Kerkhof
Rode Kruisgebouw.Dubbelsteynlaan west 43.Dor
drecht. 19.30 uur.

Drenthe.
5 juni kasbezoek Koert Olde
4 sept. Kasbezoek Piet Ende
Hotel Koopman.de Palz 7.Beilen..

Eindhoven.
10 juni E. van Hoofstadt over: ‘Waarom 

andere Succulenten?’
Wijkgebouw 't Slot.Kastelenplein 167.Eind- 
hoven.20.00 uur

Flevozoom.
17 juni Kasje kijken bij leden in Lelystad
16 sept. Eigen Avond .
Groen van Prinstererschool.Verkeersweg 51.Har
derwijk. 19.30 uur.

Gooi- en Eemland.
11 juni Henk Krijnen met dia's van Mexico..
10 sept. Paul Laney met dia’s van zijn 

planten
Buurthuis Noord.Lopez Diazlaan 85.Hilversum.
20.00 uur.

Gouda e.o..
19 juni Ludwig Bercht over Paraquay .
’t Brandpunt‘Turfmarkt 58.Gouda.20.00 uur

Groningen.
1 juni Duitsland Reis
15 juni Kasje kijken in Friesland
XX juli Kasje kijken bij enkele leden
19 sept. Lezing door Henk Krijnen over 

Copiapoa’s en andere Chileense 
bolcactussen

21 sept. Ruil- en verkoopbeurs Zuidlaren 
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD.Elzenlaan 72.Groningen. .19.30 uur

Den Helder e.o.
14 sept. Wiebe Bosma Een retourtje 

van A tot Z.
Centrum voor Natuuronderwijs ‘De Groene Pool
ster’ Pasteurstraat 6.Den Helder.13.45 uur

Hoeksche Waard.
13 juni Bingoavond
Natuur Bezoekers Centrum Hoekse Waard aan de
Rijkshaven.Numansdorp

Nijmegen.
4 juni kasbezoek bij Theo
2 juli Kasbezoek bij Johanna
3 sept. Ludwig Bercht
7 sept Cactusmarkt
Opleidingscentrum ‘t Vanck.Energieweg 19.
Nijmegen. 19.30 uur

Tilburg.
10 juni Thema-avond
9 sept. Eric Piens: mijn verzameling behalve

Parodia's
Kasteelhoeve.Hasseltstr 256.Tilburg.20.00 uur

Utrecht e.o..
13 juni Kas- en tuinbezoek bij Gerard

Wammes en Cor van ‘t Pad (Agaves)
12 sept. Praatavond
Buurthuis Ravelijn.H.Graaflandstraat 2a.Utrecht.
20.00 uur

Voorne-Putten en Rozenburg.
??juni Excursie ....
Het Trefpunt.Burg. v.d. Blinklaan 5.(Vierpolders
GemBrielle). 19.30 uur

West-Brabant.
15 juni Diaserie over excursie en planten Kees 

Goorden..
18 aug. Ruilbeurs op Zondag.
Café marktzicht.Markt 50.Etten-Leur

West Friesland.
8 juni Reisje naar de Herdt/van Donkelaar, 
20 juni kasje kijken bij een drietal leden.
20 sept. Bijpraatavond bij de fam. Fallaux te 

Hoogkarspel
Wijkcentrum Risdam te Hoorn.

Zaanstreek.
7 juni Kasbezoek bij leden
kantine van de sporthal De Springplank. Saenre- 
damstraat 34.Assendelft.20.00 uur
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AFDELINGACTIVITEITEN - 3 NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Zeeland.
8 juni Excursie naar België,
28 juni Plant van de maand: Winterharde 

Opuntia’s.
30 aug. Hoe begon ik mijn hobby en succu

lente nkwis
27 sept. Voordracht door de hr Linssen over 

de opbouw van een verzameling
Thomaskapel.aan de Vrijlandstraat.Middelburg.
19.30 uur

Zuid Limburg.
4 juni Wim Alsemgeest: Meer dan 25 jaar 

hobby tussen Cactussen en Vet
planten ...

3 sept. Praatavond en ....
Gemeenschapshuis.Hoofdstraat 12.Schimmert.
19.30 uur

Zwolle.
8 juni excursie...
Gebouw de Groene Welle, v/h Centrum voor 
Tuinbouwonderwijs.Prinses Margrietstraat 2.
Zwolle. 19.30 uur

EVENEMENTENKALENDER

1996

25 mei/2 juni

Tentoonstelling “Wezigtpark”. Negendaagse 
show van planten van de leden van afdeling 
Dordrecht e.o. in het teken van haar 40 jang 
jubileum. Hoofdthema: Cristaten, daarnaast ook 
andere succulenten. Tevens plantverkoop uitslui
tend door de afdeling. Open van 11 tot 16 uur. In 
het centrum van Dordrecht. Bereikbaar: direct aan 
de achteruitgang van Centraalstation. Buslijn 4, 
halte Krispijnseweg. Auto: ingang Krispijnseweg/ 
Nassauweg of parkeren bij CS. Toegang gratis. 
Info P. Kaptein, tel 0184-691940.

2 juni
Landelijke Open Dag

Cactussen en Vetplanten.
15 juni Leo van de Wijngaert met’Conophy- 

tum Study’.
Zaal Don Bosco.St Cordullaplein.Schoten-Centrum 
bij Antwerpen. 14.00 uur

Cactusvrienden
Limburg. 17 juni Matucana Robert van Averbeke
19 aug. Van Anza Borrego naar canyonland 

Freddy Lampo.
16 sept. Cultuurtips voor beginners en 

gevorderden Luc Vandecaveye
Cultureel Centrum.Dekenstraat 40.Heusden
Zolder.20.00 uur

Grusonia.
14 juni Cuba en zijn Cactussen door Walter 

Dams
9 aug. Astrophytum en Turbinicarpus door 

Alfons Beuckelaers .
13 sept. Copiapoa’s door Henk Krijnen (zaal 

Vijverhof Tielt).
Zaal Don Bosco te Torhout.tenzij anders is aange
geven

Leuchtenbergia.
14 juni Braziliaanse geslachten door kamiel 

Nyrinck .
19 juli Flora van en in Tenerife door Eric Piens
23 aug. Mammillaria door F. Vermeir en F. 

Vergouwen
15 sept. Succulentenbeurs.
20 sept. Cactustuinen door Fernand Gruwez
Dienstencentrum.Schoolstraat 44 Schilde.20 uur.

8 juni
Op 8 juni houdt de afdeling Leiden haar negende 
Cactus en Vetplantenbeurs in de Hortus Botanicus, 
Rapenburg 73 te Leiden. Op deze dag kunt U 
naast de cactus- en vetplantenbeurs ook de bijen- 
markt een bezoek brengen. Verder kunt U gratis 
de Hortus bezoeken.
De Hortus is uitstekend te bereiken vanaf het 
treinstation met buslijn 43. Uitstappen op het 
Witte Singel/Doelencomplex. De ingang van de 
Hortus is is op ± 150 m. van de halte. Parkeergele
genheid voor auto’s is er op de Maliebaan en in de 
Groenhovensteeg. Voor verdere inlichtingen kunt 
U contact opnemen met J. Huizer, tel.: 0252-2302 
55 of metT. Hoekstra, tel.: 071-5131072.
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EVENEMENTEN -2

22 juni
Ruilbeurs Grusonia-Belgiëvanaf 10 uur

30 juni
Open Deur Grusonia vanaf 9 uur

18 augustus
De afdeling West Brabant houdt op deze Zondag 
haar jaarlijkse cactusbeurs in de zaal van café 
’Marktzicht', Markt 50 te Etten Leur, aanvang 10 
uur, einde 15 uur. U kunt plaats bespreken bij C. 
Goorden tel. 0165-552404.

25 augustus
De Cactus en Vetplantenbcurs van het Oosten 
georganiseerd door de afd. IJsselstreek in de Brug, 
Thoibeckesingel 2 te Zutphen. Open van 10 tot 16 
uur; toegang ƒ 1,50. Wie een groot aantal planten 
wil verkopenkan tafelruimte huren a ƒ 6,= p/m. 
(max. 4 m. Meer ruimte en kramen op aanvraag). 
Reserveren door storten van het verschuldigde op 
bankrekening 38.67.96.319 t.n.v. F.J.H. Hilge te 
Zutphen. (Tel. 0575-529610) Standhouders dienen 
de wet Budep na te leven. Niet toegestaan is de 
verkoop van artikelen , die niets met Succulenten 
uitstaande hebben.

14/15 september
E.L.K. te Blankenberge, België. Dit zijn dé 
ontmoetingsdagen en de Europese beurs voor 
cactus- en succulentenliefhebbers. Kosten voor dit 
weekend ƒ 122,- p p. Inlichtingen en opgave vóór 
1 augustus: J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 
LC Hoensbroek, tel. 0455220966, girorekening 
1505984. Deelname Beurs: G. Cools: tel. 0032 
33210018.

15 september
Succulentenbeurs van Leuchtenbergia School
straat 44 te Schilde België;van 9 tot 14 uur.

21 september
Cactussen- en vetplantenbeurs van het Noorden, 
werderom in “De Ludinge” Ludinge 4 te Zuid- 
laren. De beurs van 1995 was een groot succes. 
Maar voor een grotere en nog gezelliger- en betere 
beurs zullen alle deelnemers in één ruimte een 
plaats krijgen, nl. in de sportzaal. Informatie en 
reservering bij Anton Duizendstraal, Oosterham- 
rikkade 43B, Groningen. Tel. 050-5715764. Na
dere informatie over kosten tafelhuur, openings
tijden en route volgen in het juninummer.

7 september
19e Internationale cactus en Vetplantenmarkt 
Nijmegen in het Kolpinghuis. ca 5 minuten lopen 
van het centraal station. Ter gelegenheid van het 
60 jarig jubileum van de afdeling extra activ
iteiten. Zaal open voor deelnemers vanaf 9 uur, 
open voor bezoek 10 - 16 uur. Standhouders 
dienen de wet Budep na te leven. Tafelreservering 
ad f 5,= p/m (max. 4m.) door storting op post
bankrekening 1914156 t.n.v. Succulenta - Herpen. 
Grotere - en buitenlandse reserveringenen telefo
nisch bij Th. Heijndijk, +31 (0)487-542704 of bij 
P Giepmans tel. +31 (0)24-6414269.

28-29 september
Beurs tc Osnabrück(D) in het Bcrufsschulencen- 
trum Natruperstrasse 50 (Za 12/18 uur, Zo 10/18 
uur). Toegenswegen duidelijk bewijzerd.
De vermelding in deze kalender is beperkt tot 80 
woorden t.b.v. een afdeling en 40 woorden voor 
andere (groen) verenigingen

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.
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OPEN DAGEN

2 juni LANDELIJKE OPEN DAG

9/17 uur C. Tuijn, Genieweg 11, Assendelft gemengd.
(plm 3500 st)

10/17 uur P. Berkhout, Hoogertstraat 11. Someren gemengd
W. van Brussel, Kommerstraat 56, Someren gemengd

9 juni 10/17 uur H. Knapen, Kortestraat 1. Asten gemengd
M. Manders, Vorstermansplein 16. Heusden gemengd

22/23 juni 10/19 uur Maurits Huygaerts. Stw Oosthoven 39, Turnhout - België gemengd
J. Verhaegen, Schoolstraat 26, Turnhout - België Gemengd

23 juni 10/17 uur M. Janssen, Hennepstraat 2, Grashoek gemengd
A. Kurvers, Patersstraat 14, Panningen gemengd

30 juni 10/17 uur J. v.d. Sterren, Industriestraat 70, Reuver gemengd
Bruneel Myriam, Kamiel barbierlaan 9, Loppum-België 
Neyerinck Camiel, Rietmeers 19, Loppum-België
Rommel georges, Wilgenlaan 37, Zedelgem-België
Vanheevel-Lisabeth Lies, Magerhillestraat 15,Zedelgem-België
De Langhe Rony, Molenstede 4, Westkapelle-België .
Liephout Robert, Oude brugweg 22, Varsenare-België
Snauwaert jenny, Asterstraat 16. Knokke-Heist-België

7 juli 10/17 uur A. Dorssers, Snelkensstraat 28a, Sevenum gemengd
T. Nabben, Laarweg 7, Sevenum gemengd

13/21 juli 10/18 uur A.&L. Lenaerts-Wijgers, Leiseinde 46, Turnhout - Belgiëgemengd
21 juli 10/17 uur M. Bicshaar, Kast. Verdynenstr.9, Roermond gemengd

P. Verstappen, Bosscherven 46, Hom gemengd
4 aug. 10/17 uur J Schraets, Geuldersedijk 2, Arcen gemengd

T. Gommans, St. Jozeflaan 8, Smakt gemengd
11 aug. 10/17 uur G. Linssen, Jac. Catsstr. 61. Blerick gemengd

J. Vorstermans, Schoolweg 55, Venlo gemengd
1 sept. 10/17 uur J. van Rooy, Wolfsberg 29, Asten gemengd

H. v.d. Broek, Hooghoef 21, Someren gemengd

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 succu
lente- en aanverwante planten, prijs fl 15,50.
-Gids voor het verzorgen van cactussen en andere succulenten, prijs fl 10,-.
-Discoboek Buining (duitse uitgave), prijs f 7,70.

Verenigingsartikelen:
-de bewaarband voor het tijdschrift fl 16 per stuk
-correspondentiekaarten uitgave 1992, prijs f 8,--.

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 Sant
poort.
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VRAAG 
EN 

AANBOD

Opgaven voor nr 4/96 moeten voor 15 
juni 1995 worden opgestuurd aan Mevr. 
JM. Smit-Reesink, Pr Willem Alexander- 
laan 104, 6721 AE Bennekom. Alleen 
advertenties de hobby betreffende worden 
opgenomen.

Gevraagd: zaden of plantjes, 2 stuks 
Mammillaria albiflora. Te ruilen tegen 
theresae, wortelecht of Strombocactus of 
zaden. Te koop boek Alles über Kakteen 
van Dieter Herbel, nieuw! 800 Bfr.+ porto 
of ruilen tegen Haworthia’s van Bayer. 
Couvreur Mario, Dudenhofenlaan 1-A, 
8620 Nieuwpoort, België.

Wie weet wie de schrijver is van het 
boekje Kakteen Zimmer Kultur, illustnerter 
Ratgeber, ca. 1925. D.Veel, Frieseweg 88, 
1823 CG Alkmaar. Tel. 072-5128581.

Te koop aangeboden: 17 jaargangen van 
het tijdschrift Succulenta, nl. de jaargangen 
1978/’79 en ‘80 in band en 1981 t/m 1994 
zonder band. G.Schonewille, Pr. Beatrix- 
laan 144 2286 LD Rijswijk. Tel. 070-3941 
745.

Aangeboden: Britton & Rosé in 2 delen 
The Cactaceae descriptions and illustra
ti ons of plants of the cactus family. Dover 
Publications New York (1963). N b. 
zwart/wit reprint van uitgave uit 1920. 
Prijs in overleg. A.Juten, le Sweelinck- 
straat 64, 2517 GG Den Haag. Tel. 070-34 
54152.

Gevraagd: Muurkas voor beginner. 3m 
breed x ongeveer 2 m diep.
v.d.Burg, Weth. Rebellaan 120, Bameveld 
Tel. 0342-492660.

DIATHEEK.

Er zijn in de diatheek in totaal 8000 dia's aanwezig, waarvan er alzo'n 3000 geïnventariseerd zijn.
Om één en ander voor de gebruiker en beheerder hanteerbaar en overzichtelijk te houden worden er series samengesteld. 

Het streven is om van alle geslachten een serie op te zetten, maar er zijn niet van alle geslachten voldoende dia’s aanwezig. 
Indien U dia's dubbel of over heeft neemt U dan eens kontakt op met de diathecaris, hij kan U dan zeggen of uw dia's een 

aanvulling kunnen 
zijn.

Op dit moment zijn de volgende series beschikbaar:
100 mooie vetplanten, 
100 mooie cactussen, 

200 mammillaria's, 
200 echinocereï

100 caudex vormende planten 
66 euphorbia’s,

100 gymnocalyciums.
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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 toegezonden krijgen, waarin 
ongeveer 12 soorten plantjes. (1 pakje per jaar, maximaal 3 
jaar lang).

Toezending volgt na ontvangst van f 7,50 op postbankreken
ing nr 3960475 ten name van Succulenta Plantencentrale te 
Lunteren, onder vermelding van byv. "beginner 1996"

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 beginnerspa
kketjes, 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

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
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 verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

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

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 bijeenkomsten, 
toegang tot de diensten van onze instellingen: zaadfonds, bibliotheek, diatheek, boekenmarkt, verenigingsartikelen en planten
centrale.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...........................................................................................................................................................

BIBLIOTHEEK.

Hier slaagt men er ieder jaar weer in om een aantal nieuwe boeken en tijdschriften 
aan de bibliotheek toe te voegen.

Op dit moment zijn er meer dan 250 titels en enkele tientallen tijdschriften, waarvan 
een enkele al vanaf 1901.

Ook zijn een aantal wetenschappelijke boeken aanwezig.
Aarzel dus niet om regelmatig om een nieuwe catalogus 

te vragen, de lijst is zowel in gedrukte vorm als per floppydisk beschikbaar.
Katalogus a fl 1,50/Bfrs 30, 

voor floppydisk overleggen met Hr Bervoets.

W.P.C.H Bervoets, Mozartstraat 108,7391 XM Twello
tel.: 0571-272841
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OPEN DAG

ZATERDAG 8 JUNI VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
BEZOEK ONZE KWEKERIJ MET MEER DAN 10.000 M2 AAN CACTUSSEN EN 

VETPLANTEN VAN 4 CM TOT 4 METER

HANDELSKWEKERIJ

UBINK B.V.
Gespecialiseerd in cactussen 
Mijnshereweg 18-20, 1433 AS Kudelstarrt 
tel. 0297-326880 fax. 0297-343089

Tevens plantenbeurs op de kwekerij. Inlichtingen en reserveringen bij G. Ubink 
tel.: 0297 - 326880
Op deze dag ook verkoop van potten - grond - kunstmest tegen 'kwekers 
inkoop prijzen!!'
De kwekerij is te bereiken door vanaf de provinciale weg N221 bij AALSMEER 
in de richting KUDELSTAART te rijden. Tweede zijstraat rechts is de 
Mijnsherenweg _____________________________

Plantentuin van Donkelaar organiseert 
op zaterdag 22 juni: HOYA themadag !

programma
110 uur: ontvangst met koffie op de kwekerij
11 uur: lezing David Kleyn 'Ecologie van Hoya's in Irian Jaya' 
13.30 uur: lezing Art Vogel over zijn recentste reis door Malaysia 
met natuurlijk veel Orchideeën, Hoya's en Nephentes.

Aanwezig zijn verschillende verkoopstands met bijzondere planten. 
In onze verruimde verkoopkassen en onze nieuwe plantenwinkel 
hebben we vele interessante aanbiedingen.
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Van der Hoff boeken 
postbus 49 

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin- en plantenboeken. Naast 
een grote collrctie boeken over tropische- en subtropis
che planten hebben wij ook veel boeken over vaste 
planten, rotsplanten, winterharde tuinorchideeën en 
vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan 
een kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens. U kunt 
aangeven, waarin U het meeste bent geïnteresseerd. 
Regelmatig hebben wij actieaanbiedingen.

CLICHÉFONDS.

Het clichéfonds voegt ieder jaar weer andere, meer gevarieerde

zeldzame zaden aan de Hijst toe .
Het jaarlijkse aangebodene ligt meestal ruim boven de 1000 

soorten, 
vaak 1100-1200 soorten en is zeer concurrerend in prijs.

Niet alleen in December, ook gedurende het jaar en voor b.v. 
zaad pakketjes

voor verkoop op beurzen of zaaiwedstrijden verleent het fonds 
alle medewerking.

Hr J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. tel.: 
04703-2913

Cactus kwekerij LAKERVELD, Lakerveld 89 Lexmond 
tel. 0347-341718. Geopend maandag èn vrijdag 13-17 uur 
zaterdag van 8-17 uur.

WU BIEDEN AAN: 
Ariocarpus furfuracereu...................... ...........................20,-
Turbinicarpus spec. Rio 3..................
Navajoa maia.......................................

........................... 10,-
9,-/12,-

Copiapoa chaniaralensis.................... .......................5,-/7,-
" spec. Totoralito......................... ....................... 5,-/7,-

Blossfeldia minima............................... ....................8,-/12,-
cyathiformis.................. ....................8,-/12,-

Mammillaria theresae.......................... ....................7,-/11,-
Obreqonia deneqrii.............................. .................. 10,-/15,-
Pelecyphora asselliformis................... .................. 10,-/15,-

SELECTA SUCCULENTS CC.
Haworthia-Gasteria-Aloe-Mesems-Crassula 

Euphorbia-Stapelia en vele anderen 
Professionele verzending wereldwijd 

Schrijf of fax voor gratis plantenlijst naar 
P.O.Box 278 

KLAPMUTS 7625 
ZUID AFRIKA 

Correspondentie in het Nederlands van harte 
welkom.

Tel.00.27.021.8741604 Fax.00.27.021.8741249

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

meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 soorten 
zeldzame planten en zaden

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

Cactus- en Vetplanten Kwekerij Kramer 
Hegedijk 120-8404 GE Langezwaag

Tel.Fax.0513-688140 
(tussen Heereveen en Gorredijk) 

Geopend: ma. t/m za. 10.00 -18.00

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,

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst met 
succulente literatuur aan.

BLADKAKTUS

NATUUR EN BOEK 
Bankastraat 10 
2585 EN 's Gravenhage 
tel. 070-3505648
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Succulenta 75 (3) 1996

capitatus, pachythele, silvaticus, zehntneri 
ssp. albispinus.
3. Kwartgruis; vegetatie Campo Cerrado, 
Campo Rupestre, Caatinga: 
crystallophilus, horstii, placentiformis, 
piauiensis, silicicola, zehntneri.
4. Wit kwartzand, ijzerhoudend zand; 
vege-atie Campo Cerrado, Campo 
Rupestre:
catingicola, hartmannii, insignis, subter- 
raneo-proliferans, zehntneri ssp. buenekeri. 
5. Kalksteen, lemige bodem met brokken 
kalksteen:
bahiensis (Caatinga), boliviensis (tropisch 
regenwoud).
Zeer typisch voor de centraal- en westbra- 
ziliaanse Campo Cerrado’s is de Pedra 
Canga. Het betreft hier secundair afgezette 
en verschoven ijzerconcreties. Een Pedra 
Canga-monster van de vindplaats van 
Discocactus spec. Braun 295 (noordoost 
Mato Grosso, zuidelijke Serra do Ronca- 
dor, verzameld door Braun, 1983) gaf de 
volgende samenstelling: totaalanalyse van 
monster opgelost in 40% fluorwaterstof- 
zuur en 40% salpeterzuur (5 N): 
55,32% Fe, 6,44% Al, 0,0165% Mn en 
0,0545% Mg (met atoomabsorptiespectro- 
metrie) en 0,68% Ca, 0,41% K en 0,048% 
Na (vlamfotometrisch) en 35,7% SiO2.

Standplaats van Discocactus ferricola Buining & Brederoo 
(Mato Grosso do Sul, Oktober 1988). De planten groeien in 
de volle zon op ijzererts. Op de voorgrond een cristaat met 
cephalium. Foto: Beate Braun

Tabel 1:
Kleinblij vende taxa van de verschillende Discocactus-verwantschapsgroepen

Verwantschapsgroep

Heptacanthus-groep 
Boliviensis-groep 
Estevesii-groep 
Cephaliaciculosus-groep 
Latispinus-groep 
Placentiformis-groep 
Bahiensis-groep 
Zehntneri-groep

Miniatuurvorm/dwergvorm

heptacanthus ssp. melanochlorus 
ferricola
crassispinus ssp. araguaiensis
cephaliaciculosus ssp. nudicephalus 
crystallophilus
horstii
bahiensis ssp. gracilis
zehntneri ssp. horstiorum
zehntneri ssp. buenekeri
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Tabel 2

Taxonomische wijzigingen van enkele Discocactus-soorten sensu Buining (1980)

Soorten volgens
Buining (1980)

Taxonomische Status 1996

albispinus zehntneri ssp. albispinus Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

alteolens placentiformis ssp. alteolens (Lemaire) P.J.Braun & Esteves

araneispinus zehntneri ssp. araneispinus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

boomianus zehntneri ssp.boomianus (Buin. & Bred.) N.P.Taylor & Zappi

cephaliaciculosus cephaliaciculosus Buin. & Bred. ex P.J.Braun & Esteves

flavi spinus heptacanthus (Rodriguez) Britton Rose

griseus catingicola ssp. griseus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

insignis ? pseudinsignis N.P.Taylor & Zappi

magni mammus hartmannii ssp.magnimammus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

magnimammus ssp. 
bonitoensis

hartmannii ssp.magnimammus var. bonitoensis 
(Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

mamillosus hartmannii ssp. patulifolius var. mamillosus 
(Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

melanochlorus heptacanthus ssp. melanochlorus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & 
Esteves

nigrisaetosus catingicola var. nigrisaetosus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

patulifolius hartmannii ssp. patulifolius (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

pulvinicapitatus latispinus ssp. pulvinicapitatus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

pugionacanthus placentiformis ssp. pugionacanthus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & 
Esteves

rapirhizus catingicola ssp. rapirhizus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

semicampaniflorus heptacanthus var. semicampaniflorus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves

spinosior catingicola Buining & Brederoo

subviridigriseus bahiensis ssp. subviridigriseus (Buin. & Bred.) P.J.Braun & Esteves
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Discocactus terricola 
Buining & Brederoo op de 
natuurlijke groeiplaats 
Foto: Braun

Rotsplateau in het regenwoud 
van Mato Grosso do Sul.
Een nieuwe standplaats van 
de lang verdwenen, in 1988 
weergevonden Discocactus 
pachythele Buining & Bre
deroo. Op de voorgrond een 
plantengroep met cephalium 
Foto: Braun

Bloemen uit verschillende 
Discocactus-groepen, niet 
allen getypeerd Foto: Este
ves
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SUKKELEN MET SUCCULENTEN
P. v.d.Puyl

Twee maanden met het wel en wee 

uit het succulentenleven van een 

liefhebber.

Januari 1996.
Het vriest zo’n 5°C overdag en ’s nachts 
10°C onder nul. In de kas is het nu 18°C 
door de zonnewarmte. Er staan wat 
crassula’s in bloei zoals C. sedifolia, 
C. ausana.C. namaquensis en C. tecta. 
Verder begint Lithops optica var. rubra 
zijn witte bloemen te openen, nooit zo laat 
een lithops zien bloeien. Ook de roze 
knoppen van de Crassula hybriden ‘Spring 
Time’, ‘Morgans Beauty’ en ‘Jade Tower’ 
ontwikkelen zich goed. Mijn twee 
C. columnaris hebben al een hoogte van 
10 cm, hoop er zaad van te winnen want 
anders ben ik ze kwijt.
Aloë bakery bloeit ook met een lange 
stengel van 17 cm met gele neerhangende 
klokjes. Euphorbia spiralis is ook al 
knoppen aan het vormen. Verder nog een

Sansevieria met lange aar en witte bloe
men, zijn naam is spec. ‘Bally 12681’, je 
zal maar zo heten !
Diverse mesems bloeien ook zoals 
Aloinopsis schoonesii, ik heb hem (of 
haar?) zo’n 25 jaar geleden gezaaid met 
zaad uit ons Clichefonds (1979) en hij 
heeft al een grote caudex van zo’n 5 cm, 
ook bloeien A. malherbei (met gele 
bloem), Titanopsis calcarea en Gibbaeum 
dispar met paarse bloemen met een wit 
hart. Ook Cotyledon ladysmithensis heeft 
nog vele gele klokken.
Over winterrust gesproken! Andere succu
lenten zijn wel in absolute rust zoals de 
meeste planten met caudex, deze krijgen 
nu geen water. De haworthia’s zijn behoor
lijk aan de groei en moeten een ietsje 
pietsje vocht hebben.
De aloë’s die ik vorig jaar gezaaid heb 
blijven ook aan de groei en krijgen dus 
ook wat water.
De jaarvergadering van de afdeling Den 
Helder is weer geweest en nu ben ik 
daarvan de nieuwe secretaris, lijkt me leuk 
om je contacten bij te houden, ook via 
Internet heb en krijg ik veel contacten over 
mijn hobby.

Februari 1996.
Gisteren een lezing gehouden voor de 
Helderse club over onze vakantie op La 
Palma van de Canarische eilanden in 1994 
(toevallig ook in Succulenta daar een 
verslag van). De voorzitster en zij niet 
alleen zaten te kwijlen over het heerlijk 
warme klimaat daar en daarom zaten er 
ook wat sfeerplaatjes bij van palmen, 
zonsondergang e.d. Was wel goed gevallen 
geloof ik, kwam alleen tijd te kort. Zou zo
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Aeonium goochiae.
Foto van de schrijver

weer in het vliegtuig weg willen, het dooit 
en het vriest weer, op en neer met de 
temperatuur en het regent pijpestelen, geef 
mij maar de (sub) tropen, enfin in septem
ber hoop ik Succulenta 1996 te bezoeken 
in Johannesburg, Zuid-Afrika dus! Nog 
even volhouden dus, daarom in april eerst 
naar Engeland met een groep "succels". 
Bij Welkoop een klein elektrisch ver
warmde zaaikas gekocht en aan het zaaien 
gegaan, even kalm aan dus gezaaid van 
Kohres: Plumbago capensis (bepaald geen 
succulent, nou en?). Verder Agave victo
ria reginea, Bulbine weisei en Aloë 
peglerae, alles keurig elk 100 zaden en in 
rijtjes, net zoals groentezaden. In de kas bij 
10°C en de verwarming zorgt ervoor dat 
het "bakkie" zo’n 20-25°C wordt. Zaai- 
grond in de magnetron verhit en toen 
Superol erover gesproeid. Nu begint weer 
een van de spannendste dingen van onze 
hobby, doet ie het of doet ie het niet? 
Crassula "Spring Time" staat schitterend te 
bloeien met zijn roze korfjes, ook op de 
club willen ze graag stekjes er van hebben, 
ik heb zelf jaren geleden deze als stekje 
van wijlen W.Sterk gekregen, dus ik vind 
het prachtig dit door te geven.
Trouwens met de lezing liet ik ook wat 
planten, stenen en dergelijke, zien, anders

is het zo’n plantenloos gedoe op de 
vergadering.
Mijn pachypodiums in de huiskamer, 
(toestemming van de vrouw hiervoor 
vereist, want de gordijnen haken erin en 
het ramen wassen is ook niet gemakke
lijker op geworden, goeie smoes voor haar 
om het zo weinig mogelijk te doen, als ze 
dit maar niet leest), o ja mijn pachypodi
ums staan te bakken boven de verwarming 
en vooral P. saundersii schiet weer volop 
in blad na een rustperiode. P. baronii krijgt 
ook weer zijn zachtgroene bladeren en 
gaan nu hoop ik eens bloeien, ze hebben 
wat beendermeel gekregen dus kom op 
dames!
Nog steeds bloeien er weer meer planten, 
nu Echeveria "Silver on red" met rode 
bladeren met een blauwe waas, 
Ook E. pallida en E. lauii met oranje 
bloemen. Zelfs Coleus glaucescens heeft 
paarse trosjes, deze heb ik van Bulthuis in 
1990 en is niet zo’n rijke bloeier.
Uit de USA een mooi boek ontvangen over 
Sansevieria’s nl.: The Sansevieria. Book 
door Hermine Stover, door haar geschre
ven en uitgegeven, alles in zwart/wit met 
schitterende pentekeningen en z/w foto’s.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 HJ Ten Burg
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IMPRESSIES UIT HET CENTRAAL
CHILEENSE KUSTGEBIED

Frank Vandenbroeck

Het onderstaande reisverslag ver

haalt over een fascinerend deel van 

het langerekte Zuid-Amerikaanse 

land Chili. Het geeft naast een be

schrijving van de landschappelijke 

kenmerken ook informatie over het 

voorkomen van, onder meer, 

Neoporteria’s en Pyrrhocactussen.

Herhaalde malen vertoefden we in de 
nabijheid van Valparaiso, in het kustgebied 
van centraal Chili. De lente in dit gedeelte 
van Chili heeft iets opwekkends; pittig en 
fris. Zon en zachte zeelucht met een over
daad aan bloemen maken het gebied tot 
een paradijselijk oord. Deze kustzone kent 
niet de dorheid van de noordelijke woes
tijngebieden of de koude en vochtigheid 
van het zuiden. De naam van de intussen 
tot metropool uitgegroeide havenstad 
Valparaiso blijkt dan ook niet zo slecht 
gekozen. Valparaiso betekent immers 
“paradijselijke vallei”. Wanneer de Bea- 
gle op 23 juli 1834, na een ruige tocht in 
de zuidelijke wateren, het anker uitgooit in 
de baai van Valparaiso is Darwin verrukt 
en geeft in zijn reisverslag een lyrische 
beschrijving van de aanblik van de haven 
van Valparaiso en zijn natuurlijke omkade
ring met op de verre achtergrond de 
wazige contouren van het Andesgebergte 
(cfr. Charles Darwin, the Voyage of the

De baai van Pichidangui 
Foto's van de schrijver
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Pyrrhocactus horridus in het kustgebied nabij Pichidangui

Beagle, hfdst. 12).
Als we het gebied vanuit Santiago bena
deren zijn de meeste exemplaren van 
Trichocereus chilensis in bloei. Het sil
houet van deze planten is in centraal Chili 
alom tegenwoordig, doch naar de kust toe 
verdwijnen ze en worden ze vervangen 
door een kleinere verwante soort: Tri
chocereus litoralis. Ook de reusachtige 
Puya chilensis (een bromeliacee) heeft zijn 
imposante bloeiassen ontwikkeld met de 
merkwaardig groenig gele bloemen. De 
door ons destijds zo vaak vervloekte 
acaciastruiken geuren nu heerlijk met hun 
gele mimosabolletjes. Op bepaalde tra
jecten vertonen de wegbermen een nau
welijks voorstelbare kleurenpracht van 
ganzebloemen, oranje en gele papavers, 
acanthus, lupines, duivekervel. Tussen de 
talrijk bloeiende knol- en bolgewassen 
herkennen we Alstroemeria en Calceolaria.

Noordelijk van Viña del Mar (de Chileense 
badstad met standing) vinden we grote 
stukken van de duinengordel bedekt met 
een paarsbloeiende mesembryanthemum: 
vermoedelijk Carpobrotus acinaciforme, 
een uit Zuid-Afrika afkomstige sukkulent, 
maar zoals in zuidelijk Europa ook hier 
verwilderd. We vinden ze samen met 
blauw-witte lelies en een kleine euphorbia. 
Op de voor de kust liggende rotsen zien 
we groepen jan-van-genten, pelikanen en 
aalscholvers. De dominikaner-meeuwen 
zijn verdiept in hun baltsritueel. Voorbij 
het plaatsje Concón duiken meer cactussen 
op. Neoporteria subgibbosa en Trichocer
eus litoralis. Beide soorten komen hier 
meestal samen voor en groeien gewoonlijk 
op steile rotsige wanden in de onmiddel
lijke nabijheid van de zee. Men kan soms 
op prachtige bestanden stuiten. Zo in de 
buurt van het plaatsje Zapallar waar we 
talrijke Trichocereus litoralis in bloei 
aantreffen en de meeste neoporteria- 
planten getooid zijn met rode vruchten 
(Neoporteria sensu strictu is zoals bekend 
winterbloeiend). De cactussen groeien er 
vergezeld van allerlei andere sukkulenten 
(o.a. een kleine sukkulente Oxalis), knolge
wassen zoals Alstroemeria en Amaryllis, 
verder ook Puya-soorten. Zuidelijk van 
Valparaiso, voorbij Pichilému, volgen we 
een aanduiding naar Punta de Lobos, in de 
hoop hier zeeleeuwen te zien (Spaans 
“lobo” betekent zeeleeuw). We stuiten er 
op een schitterende plek. Tegenover twee 
reusachtige witbescheten vogelrotsen vol 
met dominikaner-meeuwen en aalscholvers 
vinden we hele rotswanden volledig bedekt 
met Neoporteria subgibbosa en Trichocer
eus litoralis.
Neoporteria subgibbosa is wat men zou 
kunnen noemen een * ‘karakterplant’ ’ van 
het centraal Chileense kustgebied. Van
wege zijn zeer toegankelijk groeigebied 
werd de plant reeds vroeg bekend. Ze werd
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Massabestand van Neoporteria subgibbosa (met vruchten) en Trichocereus litoralis nabij Punta de Lobos.

reeds in de vorige eeuw door Haworth 
beschreven. We kunnen deze soort 
waarnemen vanaf Coquimbo, Noord-Chili, 
tot zuidelijk van Constitución, Zuid-Chili, 
d.w.z. over een afstand van 850 km. In de 
meer extreem noordelijke en zuidelijke 
groeigebieden blijven de planten veel 
kleiner terwijl ze in het centrale kustgebied 
zeer robuust kunnen uitgroeien.Ze kunnen 
hier soms meterlang van de rotsen omlaag 
hangen met de kop, als een pijpekop, 
opwaarts gericht. De kleinere meer 
noordelijke vormen werden door Ritter als 
Neoporteria litoralis beschreven en de 
tussenvormen als Neoporteria litoralis var. 
intermedia. Tegenwoordig wordt Neoporte
ria litoralis niet langer als aparte soort 
beschouwd maar eerder als een ecotype 
van N. subgibbosa.
Het gebied rond Pichidangui is aantrek
kelijk mooi. Dit stadje ligt een honderdtal 
kilometer noordelijk van Valparaiso en 
heeft een prachtige baai met een breed

zandstrand. Er komen enkele interessante 
cactussoorten voor zoals Pyrrhocactus 
horridus en Eulychnia castanea. Deze 
Eulychnia-soort is de meest zuidelijk 
voorkomende van het geslacht dat in zijn 
geheel in de meer noordelijk gelegen 
kustgebieden thuishoort. Deze species 
heeft een halfliggende struikvormige 
groeiwijze en komt soms voor in de on
middellijke omgeving van de branding. 
Merkwaardig is wel dat Backeberg op 
grond van deze groeivorm en een enigszins 
afwijkende bloem en vrucht, voor deze 
soort een apart geslacht opstelde dat mono- 
typisch bleef : hij noemde de plant Philip- 
picereus castaneus. Pyrrhocactus horridus 
moet men vaak zoeken op hellingen die 
overvloedig begroeid zijn met bromelia- 
ceeën. Op kustrotsen nabij Pichidangui 
komt ook Pyrrhocactus chilensis voor. 
Deze planten zijn echter moeilijk te vinden 
of te herkennen daar hun habitus sprekend 
op deze van Neoporteria subgibbosa lijkt.
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Slechts in bloeiende toestand kan men ze 
met zekerheid identificeren. Als men over 
planten spreekt moet men ze een naam 
geven, anders is communicatie niet meer 
mogelijk. Voor de Chileense cactussen is 
het niet meer zo voor de hand liggend 
welk taxonomisch systeem men zal volgen 
daar er in de naamgeving van deze planten 
nogal werd “gerommeld”.
Om alle verwarring te vermijden: boven
staande plantennamen zijn gebaseerd op 
het systeem van Ritter.
Het hele centrale Chileense kustgebied is 
helaas in aftakeling. Zoals overal ter 
wereld vallen economisch interessante 
kustgebieden ten prooi aan niets ontziende 
grondspeculanten en onroerend goed- 
maatschappijen. Door de nabijheid van de 
grote bevolkingscentra van Santiago en 
Valparaiso zijn deze kustgebieden zeer 
begeerd. Grote stukken van het kustgebied 
zijn reeds privébezit en met prikkeldraad 
afgezet. Met de zich thans snel ontwikke
lende Chileense economie valt te vrezen 
dat deze trend zich sterker zal doorzetten. 
Rijke Chilenen trekken er hun wansmake

lijke bouwsels op en verwijderen alle 
oorspronkelijke plantengroei om deze te 
vervangen door Australische eucalyptussen 
of naaldbomen van Noordamerikaanse of 
Europese origine. De eertijds overvloedig 
voorkomende typische plantengroei van 
deze kustgebieden zal spoedig tot de 
zeldzaamheden behoren. Onwillekeurig 
komt dan de bedenking op dat wij in 
Europa hetzelfde doen: we verwijderen in 
onze tuinen alle natuurlijke inheemse 
(on)kruiden en vervangen ze door liefst 
dure en moeilijk te kweken uitheemse 
(on)kruiden. Wie zei ook weer: “Geen sant 
in eigen land ?” 
Cultuurpessimisme laat een wrange 
nasmaak achter. Daarom wil ik eindigen 
met een zeer aangenaam aspect van dit 
Chileense kustgebied: de heerlijke keuken. 
Men vindt er de lekkerste vissoorten en, 
voor de liefhebbers, een schier onoverzien
baar assortiment van allerlei “mariscos” 
(zeevruchten). En hierbij hoort natuurlijk 
een fruitige Chileense wijn.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen

BOEKBESPREKING
Joop van Alten

Na zeven en een half jaar heeft de Studie
club Discocactus haar werk afgesloten met 
de uitgave van deel 4; een supplement 
bestaande uit 35 werkbladen (nr. 46/80) en 
10 pagina’s tekst pag. (4.15/4.24). Het is 
een bijzonder verzorgde uitgave geworden 
met ingeplakte kleurenfoto’s van hoge 
kwaliteit.
Jammer is dat pag. 4.24 en 1.46 op één 
blad gedrukt zijn. Ook de nieuwe inhouds

opgave en aangepaste veldnummerlijst 
ontbraken. Afgezien van deze kleine 
oneffenheden is het een imposant werk 
geworden, dat gezien de totaalprijs van ƒ 
160, haar lezers-kring geheel zoekt onder 
de fervente liefhebbers, voor wie dit werk 
een ‘must’ is.
Informatie over waar en hoe dit boek is 
aan te komen, kunt u krijgen bij de heer 
Piet van der Laken (ledenadministratie).
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BEKENDE EN ONBEKENDE
SANSEVIERIA’S - 2

B. Juan Chahinian

Sansevieria trifasciata is de enige 

soort die veel in cultuur is. 

Soorten met rolronde bladeren 

vinden we alleen in gespecialiseerde 

collecties, het kweken ervan is de 

moeite meer dan waard.

In het eerste artikel (februari 1996, er ging 
nogal wat tijd voorbij voordat het artikel 
publikatierijp was) was er sprake van 
enkele sansevieria’s met een kwekersnaam 
(cultivar). Inmiddels heb ik een tweetal 
hiervan beschreven en gepubliceerd, zodat 
zij nu bij hun volledige Latijnse naam 
genoemd kunnen worden. De ene is Sanse
vieria hallii Chahinian en de andere Sanse
vieria francisii Chahinian. Laatstgenoemde

is verzameld als FKH 432. De afkorting 
FKH staat voor de initialen van de Engelse 
kweker Francis K. Horwoord, die woont en 
werkt in Santa Barbara, Californië. Tijdens 
zijn verblijf in de Verenigde Staten ging 
hij met andere verzamelaars naar Afrika en 
verzamelde in Kenia beide planten. Een 
andere soort gevonden door Horwoord, S. 
spec. ’FKH 424’, is ook bekend als de 
cultivar S. ’Horwood’. Deze plant is nauw 
verwant met S. raffillii maar de bladeren 
zijn veel korter en dikker.
Uit Kenia komt ook S. robusta N.E.
Brown. Dit is een van de grootste sanse
vieria’s, langzaam groeiend en erg statig. 
Zoals alle sansevieria’s met ronde blade
ren, is om goed te groeien zeer veel licht 
nodig. De halfcilindervormige bladeren 
hebben een brede gleuf met scherpe 
randen, gemarkeerd door een dunne rode 
lijn. De bladeren hebben geen dwarsstre- 
pen en zijn daar daardoor egaal van kleur, 
maar hebben op de rugzijde zwarte lijnen 
in de lengte in groepjes van twee of vier. 
De kleur varieert van donkergroen in de 
schaduw tot geelgroen in het felle licht. 
Deze sansevieria staat bovenaan de lijst 
van lichtbehoeftige soorten. Zij kan ver
ward worden met S. ehrenbergii Schweinf., 
maar de laatste heeft dikkere, rondere 
bladeren met een smallere gleuf. De bloei- 
wijze van beide planten is in de vorm van 
een pluim, dat wil zeggen dat de bloei wij
ze vertakt is.

Ook uit Kenia komt S. powellii N.E. 
Brown. Deze plant heeft een lange stam 
en een grote bloeiwijze. Hij lijkt veel 
dichter dan S. robusta en is veel decora-
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Sansevieria powellii N.E Brown 
bij Voi, Kenia.
Foto's van de schrijver.

Sansevieria aethiopica Thunb

Sansevieria deserti N.E.
Brown bij Harare, Zimbabwe
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tiever. De kleur van de bladeren verschilt 
niet. H. Pfennig uit Duitsland achtte de 
plant een natuurlijke hybride van S. arbo- 
rescens en S. robusta. Zijn veronderstelling 
was gebaseerd op het uiterlijk van de plant, 
dat tussen beide planten in lag en het feit, 
dat S. powellii ook geografisch tussen de 
groeigebieden van de andere twee voor
komt. Hij overleed echter zonder iets over 
zijn bevindingen gepubliceerd te hebben. 
Alle drie planten komen in grote delen van 
Kenia voor waarbij S. robusta de overhand 
heeft. In cultuur groeit S. powellii beter 
dan 5. robusta, maar naar het schijnt niet 
sneller dan S. arborescens. De drie soorten 
hebben scherpe, stijve bladpunten en 
pluimvormige bloeiwijzen. Niet te ver van 
het groeigebied van deze planten kan men 
S. intermedia N.E.Brown vinden. Het is 
een van de meest variabele soorten en 
wordt meestal in het veld gevonden als 
jonge plant, die eerder veel teruggebogen 
dunne, in plaats enkele stevige bladeren 
laat zien. Deze soort is volkomen grijs- 
kleurig, erg vezelig met alleen bij de jonge 
planten wat dwarsbanden. Veel ingedrukte 
strepen zijn er in de lengterichting, deze 
veranderen in gleuven als de plant dood
gaat. Gelijk aan andere sansevieria’s 
verdwijnen de lijnen als de plant weer 
zwelt. E. intermedia is een compacte plant, 
niet hoger dan 1 meter en is geschikt als 
kamerplant, hoewel ook deze plant net als 
alle andere planten met cilindervormige 
bladeren erg veel licht nodig heeft om te 
groeien. De bloeiwijze is aarvormig.
Een nog compactere plant is S. aethiopica 
Thunb. uit Zimbabwe, Botswana en Zuid- 
Afrika. Dit is de sansevieria met als regel 
het grootste aantal bladeren, vaak veel 
meer dan 20. Zoals de meeste sansevieria’s 
in het wild, verschillen de diverse klonen 
aanzienlijk en hebben vaak slechts drie of 
vier bladeren. De bladeren zijn vlak en 
smal met zeer duidelijke dwarsstrepen en

een mooie rode rand. De bladeren buigen 
terug, zijn vezelig en ruw met een ver
droogde punt. Ook hier is de bloeiwijze 
aarvormig.
Ook afkomstig uit Zimbabwe en Zuid- 
Afrika is S. deserti N.E. Brown, twee- 
bladerig, die tot 1,50 meter hoog wordt. 
De bladeren hebben een lichtgroene kleur, 
vertonen overlangs ingedrukt verschillende 
strepen en hebben een scherpe geul, die 
over het gehele binnenste deel loopt. De 
geul heeft scherpe randen en een dunne 
rode lijn. De bladvoeten hebben een rode 
zweem wanneer zij in het volle licht 
groeien. Deze plant komt ook voor onder 
de naam S. pearsonii. De plant is, net als 
andere rondbladerige sansevieria’s een 
langzame groeier, die veel licht nodig 
heeft. De bloeiwijze is aarvormig.
Een erg populaire plant met grote bladeren, 
tot een meter lang en erg breed, is 5. spec. 
’Mason Congo’. Deze plant werd ver
zameld door M. Mason uit Engeland in 
wat nu Zaïre heet. De scheuten hebben 
gewoonlijk twee tot drie spaanvormige 
bladeren met een smalle bladvoet. Zij zijn 
eerder gespikkeld dan met dwarsbanden en 
hebben rode randen. De bladvoet is van 
onderen bedekt door een donker-kastanje- 
bruine schede. Deze soort is een van de 
kleurigste sansevieria’s en heeft niet zoveel 
licht nodig als de voorgaanden. daardoor is 
het een mooie kamerplant. De bloeiwijze is 
aarvormig. Deze soort is nauw verwant aan 
5. grandis Hooker f. Deze laatste soort 
heeft feitelijk zeer kleine dwarsstrepen is 
glanzend donkergroen van kleur een heeft 
minder stijve bladeren, die meestal neer
hangen. De herkomst van de plant is 
onbekend doch zij wordt geacht uit Zuid- 
Afrika afkomstig te zijn. Ook dit is een 
aardige plant.
Een plant met een voor dit geslacht wel 
heel ongewone vorm is S. concinna N.E. 
Brown. uit Mozambique. Het is een ge-
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Sansevieria spec. 'Mason Congo’ Sansevieria schweinfurthii TSck. & Drar n.n.

drongen plant van minder dan 60 cm 
hoogte met lange bladvoeten en smalle 
lepelvormige, platte bladeren die aanvan
kelijk glanzend lichtgroen van kleur zijn 
met erg weinig dwarsstrepen en dunne 
rode randen. De basis van de bladvoeten 
zijn meestal voorzien van een rode gloed. 
Ook hier is de bloeiwijze aarvormig. 
Hieraan verwante planten zijn eveneens in 
Mozambique gevonden. Het zijn S. spec. 
’Lav. 5949’ en de kleinere S. spec. ’Lav. 
5933’. Deze soorten hebben bredere bla
deren, die ze meer een lepelvorm geven 
met opvallende dwarsstrepen en een mat, 
niet glanzend oppervlak. Deze niet be
schreven soorten zijn aantrekkelijker dan 
S. concinna, maar allen zijn bijzonder 
geschikt als kamerplanten vanwege de 
geringe behoefte aan licht.
Een van de aantrekkelijkste sansevieria’s 
komt waarschijnlijk uit Noordoost Afrika

en is jarenlang verward met S. cylindrica. 
Deze plant is S. schweinfurthii Täck & 
Drar. n.n. Het heeft een erg donkergroene 
kleur, dat de meeste mensen groen-zwart 
voorkomt, een glanzend oppervlak en 
volledig cilindervormige bladeren. Er zijn 
hoegenaamd geen dwarsbanden De bla
deren tot vijf stuks of meer staan naast 
elkaar in de vorm van een letter ’S’. Dit is 
één van de kenmerken, waardoor de plant 
eenvoudig te identificeren is. De blad- 
punten zijn zacht en droog en de bloeiwi
jze is aarvormig. Het is een gedrongen 
sansevieria, zeer geschikt daardoor als 
kamerplant want zelfs met ronde bladeren 
vraagt zij niet echt veel licht.
Een andere aparte sansevieria, S. patens 
N.E. Brown, komt waarschijnlijk uit 
Kenia. Deze plant heeft cilindervormige 
bladeren en een middengroene kleur met 
een ruw oppervlakte. Het heeft een gleuf
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Sansevieria spec. ’Lav.
5949"en S. spec. ’Lav. 5933'

aan de binnenzijde van het blad en bolle 
groene randen. De bladen buigen terug en 
hebben diepe groeven, die ook in de meest 
gezwollen toestand aanwezig blijven. De 
bladpunten zijn absoluut niet hard. De 
plant vraagt niet om erg helder licht, maar 
evenals de vorige plant groeit zij beter 
onder betere lichtomstandigheden.
De plant is alleen aantrekkelijk als jonge 
plant, maar het duurt een hele tijd voordat 
de plant volwassen is en daardoor blijft 
het een lange tijd een begeerde kamer
plant. De plant kan een hoogte van meer 
dan een meter bereiken. De bloeiwijze is 
aarvormig.
Nog een laatste plant. S. pinguicula Bally 
van Noordoost Kenia is een van de meest 
gezochte sansevieria’s. Het heeft erg dikke, 
half-cilindervormige bladeren in een licht 
grijsgroene kleur zonder een enkele teke
ning. De bladeren wijzen in alle richtingen, 
zijn van onderen breed en worden naar de 
top snel smal, uitmondend in een zeer 
harde punt. Zeer bijzonder aan deze plant 
is het ontstaan van bovengrondse uitlopers, 
waarbij aan het eind een nieuwe plant 
ontspruit. Vanuit de nieuwe plant schiet 
een dikke wortel de grond in, waardoor de 
plant schijnbaar op stelten staat. De in

heemse mensen noemen deze plant dan 
ook de 'wandelende sansevieria’. De plant 
heeft veel licht nodig om goed te kunnen 
groeien en in noordelijker streken de volle 
zon. Zoals alle rondbladerige sansevieria’s 
groeit zij slechts langzaam. Het is opmer
kelijk, hoe groot de plant wel kan worden 
en het blijft een aantrekkelijke plant in alle 
groeifasen. Zij kan een hoogte van 60 cm 
bereiken, maar bereikt dat gewoonlijk niet 
in cultuur. De bloeiwijze is pluimvormig 
met zeer kleine bloemen. De plant lijkt wat 
op een agave en dat is wellicht de oorzaak 
ervan, dat het geslacht Sansevieria tot de 
Agavaceae werd gerekend. Nu beschouwt 
men de sansevieria’s als behorend tot de 
Dracaenaceae.
Alle hier genoemde sansevieria’s hebben 
dwarsstrepen, die kunnen verdwijnen, als 
de planten in onvoldoende licht gekweekt 
worden. De dwarsstrepen kunnen, maar 
niet altijd, opnieuw verschijnen wanneer de 
verlichting verbetert.
De informatie omtrent het benodigde licht 
is gegeven als handleiding. Wilt U de plant 
kweken in een omgeving, waarin de nacht 
temperatuur het grootste gedeelte van het 
jaar boven de 16 tot 18 graden uitkomt, 
dan zal de plant in lichtarme situaties
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Sansevieria pinguicula Bally

tekenen van etioleren (versterkte, chlo- 
rofielarme lengtegroei) geven. Door de 
planten in de winter rust te gunnen met 
gelijke of zelfs lagere nachttemperaturen 
en alleen in de zomer bij goede lichtom
standigheden aan de groei te brengen krijgt 
U een goed resultaat. Om de plant in rust 
te brengen is het nodig de watergift te 
beëindigen. De tere wortels zullen dit niet 
overleven, maar de dikkere wortels, die 
evenals de plant zelf succulent zijn, 
overleven dit wel. Na hervatten van de 
watergift worden nieuwe wortels aange
maakt en de plant zal als gevolg van de 
doorgemaakte rustperiode en het betere 
licht snel aan de groei komen om de 
verloren tijd weer in te halen.
Ik hoop dat deze beschrijvingen de lezer 
zullen aanmoedigen om naast de andere 
succulenten een paar sansevieria’s te 
proberen. Zij kunnen de verzameling 
versterken of met succes voor decoratie 
binnenshuis gebruikt worden. Hun ge
woonte langzaam te groeien, hun duur
zaamheid en hun geringe eisen zijn slechts 
een paar voordelen maar het belangrijkste, 
hun sier en schoonheid doen ze uitsteken 
boven de andere planten.

118618 Erwin St., Reseda, 
Californië 91335, U S A.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
8. DE THELOCACTUS RINCONENSIS-GROEP (VERVOLG)

Wïm Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

In de vorige aflevering is deze soorten- 
groep geïntroduceerd. Ons verhaal 
daarover was echter dermate lang dat we 
dat in twee stukken hebben moeten knip
pen. Na de vele vormen van T. rinconensis 
zijn we nu toe aan de overige soorten 
binnen deze groep, namelijk T. matudae en 
T. buekii.
Deze twee soorten zijn in habitus duidelijk 
verschillend van T. rinconensis. Zelfs de 
zaden zijn iets anders; ze neigen enigszins 
naar het T. bicolor-type, met name wat 
betreft het oppervlak. De papilvormige 
testacellen die bij T. bicolor-zaden zo 
duidelijk aanwezig zijn, bevinden zich, zo 
lijkt het, bij T. matudae en T. buekii in een 
beginnend stadium van ontwikkeling. 
Omdat deze planten in hun uiterlijk meer 
aan T. rinconensis doen denken dan aan T. 
bicolor, hebben we ze in de rinconensis- 
groep geplaatst.

A. Thelocactus matudae Sanchez- 
Mejorada & Lau.
Deze soort, beschreven in 1978, is afkom
stig uit het inmiddels befaamde Rayones- 
dal, ongeveer in het midden van de staat 
Nuevo León. Deze standplaats ligt ten 
zuid-oosten van het gebied waar T. rincon
ensis groeit. Het Rayones-dal is bijzonder 
door zijn geïsoleerde ligging, waardoor de 
planten geen contact met populaties daar
buiten hebben; een klassiek voorbeeld van 
een situatie gunstig voor het ontstaan van 
nieuwe soorten.
T. matudae valt direct op door de zeer 
smalle tuberkels. De bloemen zijn prachtig 
violet. Anderson heeft deze soort in zijn 
revisie van het geslacht Thelocactus als

Theleocactus matudae. Een plant uit de verzameling van 
/Molendijk. Het etiket is foutief.
Dia W. Alsemgeest

variëteit bij T. tulensis ondergebracht. 
Ons inziens past T. matudae echter beter 
in de verwantschapsgroep van T. rinco- 
nensis, niet alleen vanwege de typische 
tuberkel-vorm maar ook op grond van de 
zaadstructuur.
Eenzelfde verhaal gaat op voor T. buekii. 
Ook deze soort is door Anderson onder T. 
tulensis geplaatst. Ter verduidelijking 
zullen we de zaadkenmerken van T. tulen
sis, T. matudae en T. buekii op een rijtje 
zetten (zie ook de hierbij afgedrukte 
SEM-foto’s).
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T. buekii vorm met naar boven versmallende tuberculs. 
Dia H.Rubingh

T.tulense
- cel plat
- micropyle buiten hylum
- grote basale holte, breder dan het reste

rend deel
- restant naveldtreng groot en uitstekend

(mierebroodje)
T. rinconensis, T. buekii en T. matudae 
- zwak gebobbelde cel 
- micropyle op de hilumrand 
- basale holte kleiner, even groot als het 

resterende deel
- restant navelstreng klein, niet uitstekend

B. Thelocactus buekii (Klein) Br.& R. 
T. buekii is al heel lang bekend; de eerste 
beschrijving dateert uit 1859. Zoals al 
eerder gezegd, werd deze soort door 
Anderson tot variteit teruggebracht onder 
T. tulensis. Ook Schumann en Klein 
bespeurden een overeenkomst met 
T. tulensis en speciaal met de geel- 
bloeiende tulensis-vorm afkomstig van 
Huizache. Britton en Rose vonden echter 
dat T. buekii meer verwant zou zijn met 
T. rinconensis. De zaden daarentegen 
wijzen in de richting van enige verwant
schap met T. bicolor. Hier is dus nog wel 
enig onderzoek te doen! Op grond van de 
habitus-, bloem- en zaadkenmerken hebben 
wij T. buekii in de soortengroep van 
T. rinconensis geplaatst.
De meest opvallende eigenschap van 
T. buekii is de roodbruine tot donkerrode 
kleur van het plantenlichaam. De tuberkels 
zijn bij jonge planten vrij vlak, maar bij

T. buekii, nieuwe vorm met 
gele bloemen.
Archief Theloclub
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oudere exemplaren beginnen ze langer en 
krommer te worden. De planten lijken dan 
sterk op T. rinconensis. In de eerste be
schrijving wordt gesproken van één mid- 
dendoorn maar het kunnen er ook 4 zijn, 
zoals uit latere beschrijvingen blijkt. Deze 
soort komt nog weer verder zuidelijk in 
Mexico voor, in het zuiden van de staat 
Nuevo León en in het noorden van de staat 
San Luis Potosí. In het grensgebied van 
beide staten, ten noorden van Matehuala, 
hebben wij de soort kunnen bestuderen en 
fotograferen. Het is ons daarbij opgevallen 
dat de planten voorzien waren van (tot 4) 
zeer lange middendoorns die maximaal 10 
cm lang waren. Ook de tuberkels vielen op 
doordat ze veel ronder van vorm waren 
dan wat we van T. buekii gewend waren. 
De bloemen van deze planten waren violet. 
In dat gebied kwam overigens ook 
T. conothelos voor.
Ongeveer 50 km meer naar het oosten, in 
de staat Nuevo León, ligt het plaatsje Dr. 
Arroyo. Een van daar afkomstige plant 
hebben wij in de verzameling van de heer 
Rubingh gefotografeerd. De bedoorning 
van deze plant is veel korter maar het 
meest opvallend zijn de tuberkels. Deze 
zijn zeer hoekig van vorm als waren het 
stukjes kandijsuiker! Ook deze plant bloeit 
violet.
Wat verder naar het noorden, bij de 
plaatsjes La Bolsa, El Desierto en La Bufa, 
komen planten met soortgelijke tuberkels 
voor. Op deze groeiplaatsen bloeien de 
planten echter ook wit en geel.
We hebben inmiddels ontdekt dat er ook 
vormen van T. buekii bestaan waarvan de 
tuberkels zich naar boven toe versmallen 
en krommen, zoals dat ook voorkomt bij 
T. matudae en T. rinconensis (zie foto). 
Deze soort ziet men weinig in verzamelin
gen. Dat komt waarschijnlijk doordat de

planten langzaam groeien en pas op latere 
leeftijd bloeien. Dit bleek o.a. bij twee 
planten in onze verzameling, die wij in 
1980 als jonge plantjes kregen. In 1991, 
toen ze nog steeds niet gebloeid hadden, 
werden ze verplaatst naar de nok van de 
kas. Dat gaf in 1994 eindelijk het gewenste 
resultaat. Na de eerste bloem konden ze er 
blijkbaar geen genoeg van krijgen en 
bleven ze de hele zomer doorbloeien. Deze 
exemplaren bloeiden dus pas na 14 jaar! 
Gezien deze ervaringen hebben we de 
indruk gekregen dat de planten extra 
voeding en warmte goed kunnen ge
bruiken. Inmiddels heeft zich ondergronds 
een dikke wortelknol gevormd.

Veldnummers
M 63 Thelocactus buekii La Ascension, N.L.
Lau 664 Thelocactus buekii Ascension-Sandia, N.L.

Lau 1457 Thelocactus buekii Dr. Arroyo, N.L. 
CSD 133 Thelocactus buekii Escondido, N.L. 
CSD 145 Thelocactus buekii Lampasitos, N.L. 
CSD 155 Thelocactus buekii Ascension, N.L. 
CH 195 Thelocactus buekii Aramberri, N.L.
SB 973 Thelocactus buekii Galeana, N.L.
REP 1069 Thelocactus buekii Ascension, 2400 m, 

N.L.
Lau 744 Thelocactus matudae Rayones, N.L. 
SB 1339 Thelocactus matudae Rayones, N.L. 
REP 1293 Thelocactus matudae Rayones, 1300m.

Literatuur
Klein. (1859) - Echinocactus buekii. Gartenflora 8: 

257-259.
Sanchez-Mejorada, A. & Lau, A. B. (1978) - 

Thelocactus matudae, una nueva especie de 
Nuevo Leon. Cact. Succ. Mex. 23: 51-52.

Voor algemene literatuur over Thelocactus 
zie deel 1 (Succulenta februari 1994).

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort.
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SEM-opnames van Thelocactus buekii en Thelocactus matudae

T. buekii (Köhres 1985), zaad in zij-aanzicht, vergroting 41 x T. buekii (Köhres 1985), basaal aanzicht, mycropyle links op 
de hilumrand, vergroting 35 x

T. buekii (Köhres 1985), detail van het zaadoppervlak; ver
groting 370 x

T. matudae (Köhres 1985), zaad in zij-aanzicht; vergroting 
32 x
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Verspreidingsgebied van T. buekii:

1 CH 195 Aramberri
2 CSD 133 Escondido
3 SB 973 Galeana

Typevindplaats van T. matudae:

X Rayones

*****

BOEKBESPREKING
Ludwig Bercht

The Genera Pediocactus - Navajoa - Tou- 
meya Revised, door F. Hochstatter, eigen 
uitgave, postbus 510201, D 68242 Mann- 
heim, 167 pag., geïllustreerd.
Dit boek, met als subtitel “In the shadow 
of the Rocky Mountains” maakt een 
kwartet vol. Eerder verschenen van de 
hand van Hochstatter de boeken An den 
Standorten von Pedio- und Sclerocactus, 
een herziene versie daarvan in de Engelse 
taal To the habitats of Pedio- and Sclero
cactus en The Genus Sclerocactus. 
Zoals de titel al aangeeft worden drie 
verwante geslachten doorgelicht en op een 
rijtje gezet. Het grootste gedeelte van het 
boek betreft natuurlijk de revisie van 
Pediocactus. Bij elke soort, ondersoort en 
variëteit wordt uitvoerig ingegaan op 
literatuurgegevens, wordt een beschrijving 
van de plant gegeven en gegevens over de 
groeiplaatsen en omstandigheden en andere 
feiten op de habitat. Van enkele taxa wordt 
een herziene rangorde beschreven.
Aan het einde van het boek wordt ook nog 
een overzicht gegeven van de stand van

zaken bij het geslacht Sclerocactus.
Uit de beschrijvingen blijkt zonneklaar de 
enorme veldkennis die de auteur bezit over 
deze planten. De moeilijkheid is echter 
deze kennis op een duidelijke wijze over te 
brengen aan de lezer. Zonder een wat 
nadere kennis van deze planten zijn ver
schillende beweringen moeilijk te begrij
pen. Het complex rond Pediocactus 
simpsonii is zeker nog niet uitgediscus
sieerd en de gevoerde taxonomie zal nog 
wel aangevochten worden. Uberhaupt is de 
taxonomische voering een moeizaam 
gebeuren.
Alle in het boek genoemde taxa worden 
uitvoerig met foto’s geïllustreerd hetgeen 
een heleboel verduidelijkt.
De auteur geeft ook de cultuur van deze 
planten. Met enig gevoel is de kweek niet 
al te ingewikkeld en kan een ieder genieten 
van deze planten en in het boek nalezen 
hoe ze in de natuur voorkomen.
De prijs van het boek bedraagt DM 84,50 
(verzendkosten DM 6,50) te bevragen bij 
de auteur.
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Aloe, het tijdschrift van de Zuidafrikaanse 
vetplantenvereniging, bevat onder andere 
een verslag van de in oktober 1994 ge
houden expeditie in het Richtersveld. Over 
dit gebied is in 1995 ook een boekje 
verschenen, van de hand van Graham 
Williamson, getiteld Richtersveld Na
tional Park. Het telt 48 pagina’s en kost 
23 Rand. Te bestellen bij Umdaus Press 
(Pty) Ltd., P.O.Box 11059, 0011 Brooklyn 
Pretoria RSA .
Wist U, dat er ook succulente orchideeën 
zijn? Een uitvoerig artikel, met soortenlijst, 
is in hetzelde nummer van Aloe te vinden. 
Verder wordt in dit nummer de herontdek
king en uitgebreide beschrijving van 
Brachystelma natalense gemeld. Tenslotte 
nog een nieuwbeschrijving, en wel van 
Khadia alticola (Aizoaceae), door P.
Chesselet & H. Hartmann. [Aloe 32 - 2, 
1995]
In het daaropvolgende dubbelnummer van 
Aloe [32 - 3 & 4, 1995] is een uitgebreid 
artikel te vinden over de begroeiing van de 
bekende Knersvlakte, met de nadruk op de 
insekten, die als bestuivers fungeren. 
Een ander onderhoudend artikel handelt 
over de collectie van de Botanische tuin 
van Johannesburg. R. Dixon behandelt de 
Didiereaceae van Madagascar. Alex Fick 
beschrijft een reis door Namibia. Tenslotte 
de onvermijdelijke nieuwbeschrijvingen: 
Brachystelma bikitaensis, een vertegen
woordiger van de Asclepiadaceae uit 
Zimbabwe, wordt als nieuwe soort be
schreven door Ralph Peckover, terwijl 
Graham Williamson Bulbine hallii en 
Bulbine caput-medusae als nieuwe soorten 
ten tonele voert.
In het Italiaanse blad Piante Grasse [15 -

2, 1995] is het eerste deel te vinden van 
een interessant artikel over succulente 
Pelargoniums. In het volgende nummer 
[15 - 3, 1995] is deel 2 van dit verhaal 
terecht gekomen. In hetzelfde nummer 
plegen Battaia & Zanovello een nieuwe 
combinatie in Turbinicarpus: T. jauernigii 
wordt nu T. lophophoroides subsp. jau
ernigii. Het geslacht Thelocactus staat 
momenteel volop in de belangstelling. 
Mosco verhaalt van zijn speurtocht naar 
Thelocactus hastifer in Mexico.
In het Tsjechische Kaktusy [XXXI - 4, 
1995] staat een aardig verhaal over de 
‘strijd om het bestaan’ van cactusplanten. 
Niet alleen de milieuomstandigheden, maar 
ook de herbivore belagers hebben ervoor 
gezorgd, dat de planten aanpassingen 
ontwikkeld hebben met betrekking tot de 
epidermis, de bedoorning en de samenstel
ling van het plantesap.

De belangstelling voor het geslacht Thelo
cactus, die mede blijkt uit de recent ver
schenen bijdragen in Succulenta, is ook 
terug te vinden in The Journal of the 
Mammillaria Society [35 - 4, 1995], in 
een bijdrage van Bili Maddams: T. hexae- 
drophorus, T. hastifer, T. matudae en T. 
rinconensis zijn bovendien afgebeeld. 
Het Duitstalige blad Kakteen und andere 
Sukkulenten heeft met ingang van de 
jaargang 47 [1996] een facelift ondergaan: 
De lay-out van het blad is ingrijpend 
gewijzigd. Het geheel maakt een keurige 
indruk, hoewel ik nog steeds van mening 
ben, dat het middenkatern een rommelige 
indruk achterlaat.
In dit eerste nummer [KuaS 47 - 1, 1996] 
stelt Werner Rauh een nieuwe soort voor
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uit de familie der Pedaliaceae: Uncarina 
roeoesliana, een plant van het grote eiland 
Madagascar. Wat mij verder opvalt in dit 
tijdschriftnummer is het verslag van het 
internationale IOS-congres 1995, dat in 
San Miguel de Allende, Mexico, gehouden 
is, op uitnodiging van Charles Glass en de 
organisatie Cante A.C.
Dat laatste is een non-profitorganisatie, die 
de laatste jaren nogal aan de weg getim
merd heeft en van cactusverenigingen en 
particulieren geld gevraagd en ontvangen 
heeft met het oogmerk de wilde cactus
populaties te beschermen, onder andere 
door aankoop en beheer van belangrijke 
terreinen. Merkwaardig is dan te moeten 
lezen dat de congresgangers meegenomen 
worden naar de groeiplaatsen van de 
zwaarbeschermde nieuwvondsten Aztekium 
hintonii en Geohintonia mexicana en 
aldaar de inheemse mexicaanse bevolking 
bezig zien met het bouwen van een kiosk 
om de cactuszoekers van de broodnodige 
versnaperingen te voorzien en bezoekers 
gevraagd wordt hoeveel zakken met 
planten men wenst mee te nemen. Blijk
baar is het onmogelijk zo’n groeiplaats 
lang geheim te houden en kent de hebzucht 
van de cactusliefhebbers geen grenzen. De 
grote vraag naar deze planten zal ook de 
organisatie Cante ten goede komen, indien 
men er in slaagt op commerciële schaal

grote hoeveelheden van deze planten te 
produceren. Is Cante A.C. dan toch wat 
minder non-profit dan ze zich voordoet? 
Of ben ik nu zo achterdochtig? 
Onlangs kreeg ik een tijdschrift onder 
ogen, het eerste nummer volgens het 
voorwoord, maar met No. 29 op de cover, 
dat International Cactus Adventures 
heet, uitgegeven wordt op Tenerife, en 
blijkbaar een éénmanszaakje is van een 
zekere Joël Lodé, die blijkens de inhoud 
ook zakelijke belangen heeft bij een 
kwekerij en een handel in zaden, tevens 
een losbladige cactusencyclopedie in het 
Frans uitgeeft. Het tijdschrift verschijnt in 
het Engels en in het Frans. Pretentie ge
noeg, volgens het ‘editorial’: “A new era is 
dawning....” [“Een nieuw tijdperk breekt 
aan....”], maar het is vooral gebakken 
lucht. Stukjes in het grootst denkbare 
lettertype vullen lekker, veel foto’s, de 
meeste van matige kwaliteit, en een vra- 
genrubriek met zelfverzonnen vragen. 
Zelfs de bijdrage, die zogenaamd van 
Alfred Lau komt, is niets anders dan één 
van zijn ‘rondschrijfbrieven’, waarin 
voornamelijk het wel en wee van de 
familie Lau c.s. aan de orde is. De prijs 
voor een jaargang van 4 nummers bedraagt 
200 FF/5000 Ptas. Niet doen dus!

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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De liefhebber van cactussen of vetplanten zal een groot deel 
van zijn hobbytijd doorbrengen met het waarnemen van de 
planten in de verzameling. Er zijn maar weinig liefhebbers 
die alleen verzamelen om te hebben en zodra de plant in de 
verzameling staat er niet meer naar omkijken. Mooie 
doorns, lekker afgeharde planten, kleurige bloemen, dat is 
wat we graag zien. Dit voorjaar was ik gedwongen om naar 
een deel van het plantenlichaam te kijken dat zich meesten
tijds volledig aan het oog onttrekt. Ik doel op het wortelstel
sel. Normaliter zit dat opgesloten in een zwarte of rode 
plastic pot, omgeven door een prima kwaliteit potgrond van 
eigen samenstelling.
Al vier jaar had ik deze situatie weten te handhaven en ik 
had gemerkt dat in een deel van het cactustablet de echte 
groei er vorig jaar wat uit was. Natuurlijk was er sprake van 
wortelluis. Bij het uitschudden van de grond van alle 
planten zag ik allerlei soorten wortelstelsels. Haarfijne 
sluiers van dunne draadjes, een lange vertakte penwortel of 
soms een zeer dikke basis onder een relatief klein plantenli
chaam. Lophophora williamsii klapt vaak al uit zijn pot als 
het plantenlichaam nog maar de helft van de potdiameter 
heeft bereikt. Dat had ik me niet zo gerealiseerd toen alles 
nog netjes opgepot stond. Wat ik verder waarnam betreft de 
wortelluizen. Op een vergadering zei iemand mij laatst dat 
wortelluizen weliswaar in de cactusgrond huizen, maar dat 
ze de plant niet eens zoveel kwaad doen. Ik nam waar dat 
zich juist bij de nieuwe dikke wortelpunten die zich direct 
na de winter vormen, grote concentraties beweeglijke witte 
luizen bevonden die daar blijkbaar naartoe waren getrokken. 
Op de rest van de wortelkluit zat dan niets. En die beestjes 
zitten daar vast niet te kijken hoe die wortels weer uitlopen. 
Hopelijk hebben ze mijn acties niet overleefd.

J.J. de Morree
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PERESKIOPSIS PORTERI
G.Eerkens

In het zeer lezenswaardige artikel over 
Gerard Uil worden namen genoemd van 
drie soorten Pereskiopsis, te weten 
P. spathulata, P. velutina en P. porteri. 
Uil zegt, dat de veelgebruikte onderstam in 
feite Pereskiopsis porteri (T.S.Brandegee) 
Br. & Rose is. De auteur geeft hierbij een 
aantal toevoegingen.
In Succulenta 1991 p. 46 werd ook reeds 
vermeld dat P. porteri de veelgebruikte 
onderstam is. Zo’n 15 jaar geleden bezocht 
ik Uil en wij bespraken toen deze onder
stam. Uil vroeg: ”Weet je wat dit is”?. 
Mijn antwoord was: "Tegelijk zeggen”. 
“Porteri”, zeiden we praktisch gelijktijdig. 
Indien men P. porteri niet zonnig genoeg 
kweekt, worden de blaadjes langgerekt en 
lijkt deze soort oppervlakkig bekeken zeer 
wel op P. velutina met de 2 6 cm lange 
blaadjes.
Goed zonnig gekweekt is het blad van 
P. porteri kort en rondbuikig eivormig, 
haast rond vierhoekig. Uil vertelde mij 
toen ook nog, dat hij Dr. Lau in Mexico

had geschreven om een stek van Pereski
opsis velutina, maar wat ik begrepen heb, 
heeft Uil nooit een stek ontvangen. Het is 
zeer wel mogelijk, dat deze beroemde 
cactusspeurneus deze soort toch ontgaan is. 
Uil wilde er wel over schrijven, maar als 
perfectionist wenste hij ter vergelijking en 
bestudering er de echte Pereskiopsis 
velutina bij.
Nu waag ik het erop om dat toch te doen 
met alleen maar de kennis van P. velutina 
en Perskiopsis spathulata uit de cactus
literatuur. Men zou denken dat Pereskia en 
Pereskiopsis praktisch gesproken twee
lingen zijn. Niets is minder waar. 
We kennen de familie Cactaceae. 
Onderfamilies daarin zijn:
1. Pereskioideae met als geslacht Pereskia 
2. Opuntioideae met als één van de 
geslachten Pereskiopsis. Pereskiopsis is 
dus een opuntia-achtige. De naam Peires- 
kiaopuntia kwam ik tegen! Bij alle drie 
soorten pereskiopsis komen glochiden 
voor! Ook de vruchten zijn opuntia-achtig.

Pereskiopsis porteri. 
Foto’s van de auteur
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Soort P. velutine P. porten P. spathulata

Lichaam Dichte struiken. Hoogte 
1,2 m of meer. Jonge 
takken loodrecht op oude 
stammen. Oude stammen 
met roodbruine bast

Flinke houtige stammen. 
Struiken tot 1,2 m hoog. 
Takken ca. 3 cm dik In 
eerste en tweede jaar vaak 
kort en onbedoornd of met 
1 of 2 bruine doorntjes

Tot 2 m hoge struik, 
weinig vertakt. Takken 
blauwgroenig gekleurd

Areolen Dragen lange witte haren, 
doorns en glochiden

Uit één areool 3 tot 8 
doorns van 3 à 5 cm lang, 
maar tevens met fijne 
glochiden

Ver van elkaar. Jonge 
areolen behaard. Doorns 1 
à 2 cm, onderste deel wit. 
Glochiden bruin

Bladeren Ovaalellips tot ellipsvor
mig, 2 tot 6 cm lang en 
1,5 tot 2,5 cm breed

Zittend, zonder steel, 
buikigrond, eivormig en 
puntig uitlopend, vlezig 
dik, 2 cm lang, in de 
schaduw langer

Dik en spatelvormig, 2,5 
à 3 cm lang

Bloemen Zittend op tweedejaars 
takken. Bloemknoppen 2 
1 à 3 cm lang, stomp. 
Dekblaadjes groen of rood 
met een geel waas.
Vruchtbeginsel eivormig 
tot langwerpig, behaard. 
Bloembladeren heldergeel

Bloem 4 cm groot, enkel
voudig (1 rij bloem
blaadjes dus). Geel

Bloemen worden als 
roodkleurig aangegeven

Vrucht Rood, van lange blaadjes 
voorzien en dicht bezet 
met buine glochiden

Vruchten langwerpig. 4 à 
8 cm lang, oranje met 
grote areolen en bezet met 
bruine glochiden

Vrucht wordt niet ge
noemd. Zaden wit.

Habitat Plateua's van Centraal 
Mexico, Queretaro.

Sinaloa, ook in het zuiden 
van het Californisch 
schiereiland

Vermoedelijk in het 
zuiden van Mexico, 
Gudelajara
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Het lijkt mij dan ook bijzonder interessant 
om deze genoemde drie soorten Peres
kiopsis eens naast elkaar te zien, het liefst 
natuurlijk in bloei. Pereskiopsis spathulata 
is wellicht te vinden bij een limburgse 
liefhebber, maar een echte P. velutina op te 
duiken zal wel moeilijker gaan.
Helia Bravo-Hollis zegt in haar boekwerk 
Las Cactaceas de Mexico, Deel I, 1978 
pagina 158, dat P. velutina hetzelfde is als 
P. diguetii (Weber) Br.& Rose. Deze 
Pereskiopsis wordt gebruikt door de boeren 
van Querétaro als levende hagen ter be
scherming van hun akkers. Dus dan kan 
men daar wel terecht voor een paar stekjes. 
Om deze Pereskiopsissoorten in bloei te 
krijgen, moet men er wel eerst flinke 
struiken van kweken. Ze zullen zeker goed 
groeien in elke vruchtbare tuingrond 
vermengd met een 60 à 70% lava (Mexico 
is vulkanisch) en een flinke schep oude 
koemest. Verder overdag zonnig en zo 
warm mogelijk. Des nachts zo koud moge
lijk, dus overdag in de kas en ‘s nachts in 
de koude buitenlucht. Minimumtempera
tuur zo’n 10°C. En dan maar hopen dat 
zo’n struik gaat bloeien.
Ondanks het kweken van een grote struik 
hier in Suriname is het in bloei krijgen van 
P. porteri mij niet gelukt. De nachttem-

peratuur is hier om en nabij 22° C.
De auteur van Pereskiopsis porteri is T.S. 
Brandegee, die deze soort in 1895 indeelde 
bij Opuntia. Britton & Rose maakten er in 
1907 Pereskiopsis van. Het is dus Pereski
opsis porteri (T.S. Brandegee) Britton & 
Rose.
Zullen we dan nu afspreken om onze 
veelgebruikte onderstam in het vervolg 
maar Pereskiopsis porteri te noemen?

Literatuur:
Britton & Rose, (1920) - The Cactaceae Volume I 
Backeberg, (1958) - Die Cactaceae Band I 
Helia Bravo-Hollis, (1978) - Las Cactaceas de

Mexico Vol. 1

Tamaredjo District Commewijne Suriname
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CARALLUMA’S IN EUROPA...?
JAZEKER!

Bert Jonkers en Wiebe Bosma

In het augustusnummer van Succulenta, 
jaargang 74, schreef de heer Piens iets over 
de Europese caralluma’s (Piens, 1995), 
maar vergat eigenlijk om iets over de twee 
soorten van het Europese vasteland te 
zeggen. Daarnaast vragen wij ons af of de 
in zijn verhaal genoemde Caralluma 
burchardii terecht als Europese soort kan 
worden beschouwd. Voorts heeft de op 
p. 170 afgebeelde Caralluma spec. geen 
enkele betrekking op het onderwerp want 
dit is C. speciosa, waarvan het verspreid
ingsgebied in noord-oost Afrika (Ethiopië, 
Somalië, Kenia en Tanzania) moet worden

C. burchardii, plant zonder vindplaatsgegevens. Foto's van 
Wiebe Bosma, tenzij anders vermeld

gezocht. Dat over de niet besproken Euro
pese soorten heus wel wat zinnigs valt te 
melden, proberen wij hieronder aan te 
tonen, waarbij we tevens het verhaal van 
Piens willen corrigeren. Ook citeren we 
een aantal relevante publicaties, voor 
liefhebbers die verder in deze materie 
willen duiken.
Een soort waar we eerst mee ‘af moeten 
rekenen’ is de door Piens besproken 
Caralluma burchardii. Al horen de Cana- 
rische Eilanden politiek gezien bij Spanje, 
geologisch en fytogeografisch hebben ze 
niets met Europa te maken. De planten van 
Curaçao rekenen we toch ook niet tot de 
Nederlandse flora? Ofschoon dicht bij 
Afrika gelegen, heeft de Canarische archi
pel ook niets met dát continent te maken; 
het zijn namelijk oceanische eilanden van 
vulkanische oorsprong, gescheiden van 
Afrika door zeer diep (meer dan 1000 m) 
water. Dat sommige auteurs C. burchardii 
als Europese soort hebben ‘verkocht’ (bijv. 
Bruyns, 1987a), is misschien om publici- 
teitsredenen gebeurd.
De planten van de Canarische Eilanden 
behoren, samen met die van de Madeira 
archipel, de Azoren, de Selvagens en de 
Kaap Verdische Eilanden, tot een geheel 
eigen floraprovincie, die Macaronesië 
wordt genoemd (zie Ellis, 1988). Deze is 
heel bijzonder omdat ze een groot aantal 
plantesoorten telt die nergens anders 
voorkomen (z.g. endemische soorten; zie 
Hansen & Sunding, 1993).
Wel is het zo dat er zich een Macarone- 
sische ‘enclave’ langs de Atlantische kust 
van Marokko bevindt, maar die heeft alles
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te maken met vergelijkbare klimatolo
gische omstandigheden en niets met de 
bodemgesteldheid, want die is volslagen 
anders. In deze enclave vinden we overi
gens ook C. burchardii, zij het in een 
afwijkende vorm met lange bloemstelen, 
die als var. maura is beschreven en nu als 
ondersoort wordt beschouwd (Meve,1995). 
Gelukkig is er een tweetal caralluma’s dat 
wel degelijk op het Europese vasteland 
voorkomt, bestaande uit C. europaea en de 
door Piens niet genoemde C. munbyana. 
Dat C. europaea uiteindelijk zo heet mag 
een klein wonder genoemd worden gezien 
de ingewikkelde taxonomische ge
schiedenis, waarvan we hier slechts een 
samenvatting geven. Het eerste exemplaar 
dat Europese botanici tegen het eind van 
de 18e eeuw onder ogen kwam, was 
afkomstig van een piepklein eilandje langs 
de Marokkaanse westkust. Ze werd aan
vankelijk voor Caralluma quadrangula 
(een Arabische soort, toentertijd tot Stape- 
lia gerekend) aangezien en pas veel later, 
in 1874, beschreven als Boucerosia maroc- 
cana. (Boucerosia wordt tegenwoordig als 
ondergeslacht van Caralluma beschouwd - 
of zelfs weer als zelfstandig geslacht -, 
voornamelijk voor planten van het Indiase 
subcontinent)
Weinige jaren na de Marokkaanse ontdek
king werd de plant in 1822 - of iets daar
voor - in Spanje aangetroffen, maar dit feit 
werd pas gepubliceerd nadat Giovanni 
Gussone (1787-1866, arts en botanicus uit 
Napels die veel over de Siciliaanse flora 
heeft geschreven) de soort in 1828 op het 
Middellandse Zee-eilandje Lampedusa had 
gevonden. Vier jaar later beschreef deze 
zijn vondst als Stapelia europaea.
Er was echter ook ene Johann C. Mikan 
(1769-1844, professor in de botanie te 
Praag) in het spel die wat van het door 
Gussone verzamelde materiaal had weten 
te bemachtigen en dit in 1835 beschreef als

Apteranthes gussoneana. Hij was hiermee 
dus drie jaar te laat om zijn naam blijvend 
in de geschiedenis van de Stapelieae te 
laten bijschrijven. Toen in 1838 ruchtbaar
heid werd gegeven aan de Spaanse vondst, 
werd aanvankelijk de naam Stapelia gusso
neana gebruikt, waarschijnlijk uit onweten- 
heid over Gussone’s werk.
In 1892 plaatste Nicholas E. Brown (1849- 
1934, botanicus te Kew, Engeland) alle tot 
dan toe gepubliceerde namen die nu geacht 
worden betrekking te hebben op C. euro
paea in het door Robert Brown (1773-1858 
Brits botanicus, geen familie van N.E.
Brown) al in 1811 opgestelde geslacht 
Caralluma, in het leven geroepen voor de 
Indiase C. adscendens (met de synoniemen 
C. dalzielii uit West-Afrika en de Ara
bische C. subulata, één van wijdst ver
spreide stapelia-achtigen). Dit waren 
Boucerosia aaronis, in 1885 beschreven 
van nabij de historische stad Petra in 
Jordanië, B. maroccana en Stapelia euro
paea (zie Rowley, 1990), waarbij Caral
luma europaea als oudste geldige naam 
voorrang heeft.
Om de verwarring compleet te maken is 
later voor de Spaanse planten nog eens de 
zinloze naam Caralluma confusa voorge
steld, die we tot op heden nog wel eens in 
de variëteitsrang tegenkomen.
De soortaanduiding europaea dankt ze aan 
het feit dat Lampedusa ten tijde van haar 
‘ontdekking’ Italiaans territorium was (en 
nog steeds is), ofschoon het eigenlijk deel 
van Afrika uitmaakt. Dit is niet het gevolg 
van de geringe afstand tot dat continent, 
maar van het gegeven dat het eiland op het 
Tunesische continentaal plat (ondieper dan 
200 m) ligt.
Onlangs is door Plowes (1995) de genus- 
naam Apteranthes weer van zolder gehaald 
(voor de Marokkaanse C. joannis, 
C. burchardii en C. europaea met haar 
synoniemen), maar een argumentatie
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Variatie in de bloemen van C. 
europaea, van west naar oost 
door het verspreidingsgebied. 
HAJ 221 van Tafraoute, 
Marokko
(Foto: Bert Jonkers)

PB 2399 van Almerla, 
Spanje
(Foto: Peter Bruyns);

PB 2475 van een heuveltop 
ten zuiden van Givat Ram, 
Israël
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waarom deze de voorkeur zou verdienen 
ontbreekt, zodat we hier de vertrouwde 
naam Caralluma handhaven.
Het Noordafrikaanse en Aziatische areaal 
van C. europaea, van Marokko tot 
Jordanië, valt vrijwel geheel binnen de 
mediterrane floraprovincie. Hiermee 
vergeleken is het belangrijkste Europese 
groeigebied maar klein. Dit ligt in de 
Spaanse provincies Murcia en Almería en 
behoort tot de droogste streken van Eu
ropa: winterregens brengen er jaarlijks 
gemiddeld slechts 150-300 mm neerslag 
(vgl. Nederlands jaargemiddelde: 750 mm). 
Deze caralluma groeit er altijd beneden 
500 m hoogte, òfwel op kalksteen, 
vergezeld van o.a. tijm en zonneroosje, of 
op zandsteen, als begeleiding van Chamae- 
rops humilis (dwergpalm), grote Stipa- 
graspollen en Launaea spinosa (een com
posiet waarmee ze ook in Marokko wordt 
gevonden; zie Jonkers & Walker, 1993). 
Een andere asclepiadacee die hier deel van 
de vegetatie uitmaakt is de struikvormige 
Periploca laevigata (ook wel P. laevigata 
subsp. angustifolia of P. angustifolia 
genoemd), eveneens een plant die in 
Marokko met C. europaea is geassocieerd. 
Degenen die ooit eens de gelegenheid 
hebben om de andere ‘Europese’ groei
plaatsen van P. laevigata te bezoeken 
zouden eens goed moeten speuren naar 
caralluma’s. Volgens Turland e.a. (1993) 
zijn dit Sicilië, Malta - beide niet ver van 
Lampedusa! - en de veel minder ge
makkelijk te bereiken, ten zuiden van 
Kreta gelegen eilandjes Gavdos en Gai- 
douronisi, te vinden in een goede atlas. 
Ofschoon de flora’s hiervan redelijk goed 
bekend zijn, zijn verrassingen zeker niet 
uitgesloten. Blamey & Grey-Wilson (1993) 
maken reeds gewag van het voorkomen 
van C. europaea op eerstgenoemd eiland, 
maar dit is enigszins voorbarig omdat de 
Siciliaanse verspreiding is gebaseerd op

een foutieve melding in de Flora Europaea 
(pers. med. C. Grey-Wilson). Het 
voorkomen op Linosa, gelegen tussen 
Lampedusa en Malta, vanwaar ook 
P. laevigata is gerapporteerd, wordt door 
Bruyns (1987a) in twijfel getrokken. 
Wel moet bij het zoeken rekening worden 
gehouden dat de Europese caralluma’s 
door hun lage en verscholen, deels onder
grondse groei weinig opvallend zijn. Zo 
noemen Polunin & Smythies, in de in 1991 
uitgegeven herdruk van hun veldgids voor 
de flora van zuidwest Europa, ze niet eens 
in het overzicht van karakteristieke plante- 
soorten in het Spaanse groeigebied nabij 
Cabo de Gata. Hun aantekening dat 
C. europaea in zoutrijke milieu’s groeit 
(waarschijnlijk klakkeloos uit dezelfde 
bron overgenomen door Blamey & Grey- 
Wilson) is misleidend: Bruyns (1987a) 
stelde op Lampedusa vast dat dicht bij zee, 
waar het zoutminnende lamsoorgeslacht 
Limonium groeit, Caralluma het opgeeft. 
Over de Noordafrikaanse C. europaea is 
tot dusver weinig lezenswaardig geschre
ven. Tussen 1935 en 1943 beschreef René 
C.J.E. Maire, (1878-1949, Algerijns pro
fessor in de botanie) een groot aantal 
variëteiten uit Marokko (zie Gilbert, 1990), 
maar of deze bestaansrecht hebben zal een 
uitgebreide studie moeten uitwijzen. De in 
Israël groeiende var. judaica is goed 
gedocumenteerd (Bruyns, 1987b; 1988). 
Uit het gepubliceerde blijkt dat er bij deze 
soort sprake is van een grote variatie in 
diameter, vorm, kleur en tekening van de 
bloem. Een constant kenmerk van alle 
vormen, zoals te zien op de bij dit artikel 
geplaatste foto’s, is de gele kleur van de 
buitenste corona. De onaangename geur 
van de bloemen duidt op pollenoverdracht 
door vliegen.
De andere Europese soort, waarover in 
vrijwel alle talen wordt gezwegen, is 
Caralluma munbyana', zelfs in Polunin &
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C. munbyana van Alicante, 
Spanje, verzameld door 
H.H. Kunzmann en ver
spreid onder DP 7689.
(Foto: Cyril Harp)

Smythies’ gids staat ze niet vermeld. 
Gelukkig noemen Blamey & Grey-Wilson 
(1993) de soort wel, maar geven helaas 
geen afbeelding. Oorspronkelijk is ze als 
Boucerosia munbyana beschreven, na 
ontdekking van de plant door Giles Munby 
(1813-1876, onderzoeker van de Noordaf- 
rikaanse flora) in Algerije omstreeks 1840. 
Pas zo’n vijftig jaar later werd ze in Zuid- 
Spanje gevonden door een zekere A. de 
Coincy, die eerst dacht met C. europaea te 
maken te hebben, maar nadat een 
geïnteresseerde buurman de plant in bloei 
had gekregen (een goede tip voor onwillige 
stapelia-achtigen?) besefte hij dat het een 
totaal andere soort betrof.
In de vorige eeuw (maar ook nu nog!) 
werden vaak op triviale gronden variëteiten 
en soorten benoemd en bij de Spaanse 
C. munbyana was dat niet anders: de 
Coincy dichtte haar in 1898 de naam C. 
munbyana var. hispanica toe, waaronder ze 
ook te vinden is in het monumentale 
overzichtswerk van White & Sloane 
(1937). Hierbij moet wel worden opge
merkt dat deze auteurs vaak voetstoots 
aannamen hetgeen er door anderen over de 
Stapelieae werd geschreven; aan een eigen 
visie ontbrak het in veel gevallen. De naam 
voor de ‘Spaanse variëteit’ is zelfs door

Maire (1954) in de nog niet zo oude, maar 
inmiddels achterhaalde Flora van Marokko 
gebruikt voor planten in Afrika!
Inmiddels is C. munbyana het vaakst in 
Spanje verzameld, alwaar ze in vrijwel 
hetzelfde gebied als C. europaea groeit, 
hoewel ogenschijnlijk iets noordelijker, in 
de provincies Murcia, Albacete en Alicante 
(Bruyns, 1987a). Met voorkomens boven 
38°30’ noorderbreedte is deze soort de 
meest noordelijke van alle stapelia-achti
gen. De standplaatsen bevinden zich altijd 
boven 500 m hoogte en zijn doorgaans te 
vinden op zuidhellingen, die erg droog 
zijn. Deze worden gedeeld met Juniperus, 
Stipa-gras en diverse Sedum-soorten.
Zonder bloemen lijkt de plant oppervlakkig 
wel wat op C. europaea, maar de stengels 
zijn - zelfs bij planten die in de volle zon 
groeien - ongevlekt en bij nadere bestude
ring blijken de blaadjes meer omhoog 
gericht, in plaats van opzij of naar 
beneden. De bloemen zijn niet erg spec
taculair: de corolla-slippen wekken een 
zeer smalle indruk, omdat de randen sterk 
zijn teruggeslagen. Ook deze bloemen 
stinken.
Ten opzichte van het verspreidingsgebied 
van C. europaea is dat van C. munbyana 
erg klein: naast zuidoost Spanje kennen we
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haar verder alleen uit het Afrikaanse 
kustgebied van de Middellandse Zee tussen 
het Massief van Bokkoyas, ten westen van 
Al Hoceima in Marokko (“Bocoya” in 
Maire, 1954) en Oran in Algerije (White 
& Sloane, 1937).
Mogen we deze soorten nu wel of niet tot 
de Europese flora rekenen? Wanneer we 
alle Caralluma-soorten in kaart brengen 
(voor een overzicht zie Boele e.a., 1987 
& 1990) blijkt dat er twee concentratie
gebieden zijn, één in noordoost Afrika/ 
zuidelijk Arabië en het andere in India. 
Misschien waren deze gebieden ook de 
ontwikkelingscentra van het verzamel- 
geslacht Caralluma, dat volgens sommigen 
een vergaarbak is van niet zeer nauw 
verwante soorten die eigenlijk in aparte 
geslachten thuishoren. Of het recente 
voorstel van Plowes (1995) in dit opzicht 
realistisch is, laten we hier buiten 
beschouwing.
Die nauwere verwantschappen zijn overi
gens niet altijd even duidelijk. Zo zijn de 
meningen verdeeld over die van C. euro
paea, waarvoor Gilbert (1990) affiniteit 
zoekt bij C. burchardii (beide groeien 
tesamen in West-Marokko), C. hexagona 
(uit zuidelijk Arabië) en C. joannis (ook 
uit Marokko). De eerste twee hebben een 
overeenkomstige kruipende groeiwijze, de 
laatste is een hangplant. Bruyns (1987a) 
ziet voor C. burchardii echter geen nauwe 
verwanten in Noord-Afrika vanwege de 
unieke bloemen, terwijl hij de in bloem- 
bouw sterk variabele C. hexagona door 
haar aparte corona en geheel andere 
blaadjes eerder geliëerd vindt met de 
Arabische C. arabica en C. awdeliana 
die, ofschoon een duo met rechtop groei
ende stengels, eveneens gekenmerkt 
worden door schijnbaar eindstandige 
bloeiwijzen.
Over de naaste verwanten van C.munbyana 
bestaat meer overeenstemming: de effen

C. hexagona GF 1 uit Jemen

groene takken, het verschijnen van bloei
wijzen tussen de ribben en overeenkomsten 
in bepaalde bloemdetails duiden op een 
verbinding met C. tuberculata (synoniem 
C. plicatiloba), wederom uit Arabië, maar 
ook bekend uit Afghanistan en Pakistan, en 
C. staintonii uit Nepal. Dat nauw verwante 
soorten op het oog toch sterk kunnen 
verschillen wordt gedemonstreerd door dit 
drietal, waarvoor Gilbert (1990) het onder
geslacht Urmalcala bedacht en Plowes 
(1995) zelfs het nieuwe genus Borealluma: 
de eerste is een lage, gedeeltelijk onder
gronds groeiende kruiper, de tweede vormt 
rechtop groeiende struikjes en de derde is 
een hanger.
Hoe één en ander ook zij, Caralluma is 
van oorsprong vrijwel zeker niet Europees 
en ‘onze’ soorten zijn waarschijnlijk in de 
vorm van zaad, dat voorzien van een pluis 
(de z.g. coma) uitstekend voor windtrans-
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port is uitgerust, overgewaaid uit Noord- 
Afrika*. Of hun introduktie het resultaat 
was van een toevallig (voor ons) gunstige 
windrichting staat te bezien, want er zijn 
ook tal van plantesoorten naar Europa 
gemigreerd waarvan het zaad helemaal niet 
door de wind wordt verspreid, zoals de 
eerder genoemde dwergpalm. Daarnaast 
maken ook veel Afrikaanse diersoorten 
deel uit van de fauna van het Iberisch 
schiereiland, om enkele te noemen: een 
kameleon, twee soorten koeten, een kwar
telachtige (behorend tot een familie uit 
tropisch Afrika), de mangoeste, de genetkat 
en de magot (hoewel de laatste, de 
beroemde aap van Gibraltar, misschien niet 
op eigen kracht Europa heeft bereikt). Het 
grote aantal dergelijke plante- en dier
soorten kan nauwelijks het resultaat zijn 
van toevallige, soort-voor-soort introduktie 
en vraagt om een andere verklaring. 
Tijdens de laatste IJstijd, die zo’n 10.000 
jaar geleden eindigde, was het in Europa 
zéker te koud voor al deze organismen; de 
‘oversteek’ dateert dus van later datum. Nu 
was er tussen 7700 en 5000 jaar geleden 
een periode (die Atlanticum wordt ge
noemd) waarin het Europese klimaat 
warmer was dan het huidige. Zuidelijke 
soorten kregen de kans hun areaal uit te

breiden en migreerden naar het noorden, 
sommige aanzienlijk noordelijker dan waar 
ze nu voorkomen. Als gevolg hiervan 
vinden we in Midden-Europa nu nog 
enkele geïsoleerde voorkomens van zulke 
warmteminnende soorten (z.g. thermofiele 
relicten) op plaatsen met een geschikt 
microklimaat.
Het lijkt aannemelijk dat ook ‘onze’ caral
luma’s tijdens déze periode hun intrede in 
Europa maakten, waardoor ze van alle 
Stapelieae het verst van de evenaar groei
en. Gezien het feit dat de planten zonder 
tussenkomst van de mens Europa hebben 
bereikt, waarna ze zich reeds geruime tijd 
op dit continent in stand hebben weten te 
houden, mogen we ze gerust als Europese 
soorten beschouwen. Dus... Europese 
caralluma’s? Jazeker!
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*Noot van de schrijvers: Uit recent onderzoek van 
Meve is gebleken dat de Marokkaanse Caralluma 
burchardii hexaplo'ïd is (d.w.z. met driemaal het 
bij stapelia-achtigen normale dubble set van 22 
chromosomen). De populaties van de Canarische 
eilanden hebben een veel hogere ploïdie, waarbij 
het hoogste chromosomenaantal wordt gevonden 
op Gran Canaria, een geologisch gezien zeer jong 
eiland (oudste gesteenten 13,5 miljoen jaar oud). 
Dit zou erop kunnen wijzen dat veranderingen in 
ploïdie in betrekkelijk korte tijd kunnen plaats
vinden en dat C. burchardii inderdaad een Afri
kaanse oorsprong heeft.
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ROND ECHINOCEREUS VIRIDIFLORUS
Joop van Alten

Uw neus bedriegt U niet. Bloemen 

van Echinocereus viridiflorus 

geuren. Alleen als het aantal 

doornen per areool toeneemt en 

daardoor de soort wat warriger is, 

zit er geen luchtje meer aan.

Echinocactus vindiflorus var. davisii in bloei.
Foto's van de schrijver, tenzij anders aangegeven

Echinocereus viridiflorus (Engelmann) is 
ongeveer 150 jaar geleden beschreven en is 
dus ongeveer twee maal zo oud als onze 
vereniging en dit tijdschrift. Wellicht vond 
men deze plant toentertijd reeds zo bekend, 
dat er in Succulenta niet of nauwelijks 
aandacht aan werd geschonken. Genoeg 
reden om er eens in te duiken.
Het geslacht Echinocereus bevindt zich op 
de grens tussen zuil- en bolcactussen. Geen 
vlees en geen vis? De vraag is natuurlijk of 
zo’n grens wel bestaat. En zo ja, of deze 
wel zo scherp kan worden getrokken. Men 
laat tegenwoordig vaak dit onderscheid 
vallen en houdt de zuilen en bollen samen 
in de onderfamilie Cacteae. Wat anderen er 
ook van vinden, een Echinocereus is een 
zuilcactus (kaars) zoals de naam al zegt. 
Met een knipoog naar een bekende rubriek 
in dit blad, misschien een maatje te klein. 
In ieder geval niet te groot voor welke 
verzameling dan ook.
Het geslacht Echinocereus is door G. 
Engelmann (1848) beschreven zonder een 
type-soort (holotype) voor het geslacht. 
Daarom benoemden Britton & Rose (1922) 
Echinocereus viridiflorus Engelm. als 
vervanger (Lectotype).
In de tweede helft van de 19e eeuw heeft 
men steeds (ook Engelmann) getwijfeld of 
Echinocereus nu een zelfstandig geslacht 
was, dan wel een ondergeslacht van het 
geslacht Cereus. De oudste naam van ons 
onderwerp is Cereus viridiflorus en nu 
Echinocereus viridiflorus. Andere planten 
(en ook variëteiten van E. viridiflorus) 
hebben vaak verschillende namen gehad.

Groeigebied
Echinocereus viridiflorus en verwanten
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groeien op de grote vlakten (Great Plains) 
aan de oostzijde van de Rocky Mountains 
in de Verenigde Staten van Amerika. Het 
groeigebied is boomloos en strekt zich uit 
van de Rio Grande (Big Bend - Texas) tot 
aan de Canadese grens. Deze vlakten 
zouden grote bossen zijn geweest als niet 
het vuur, veroorzaakt door blikseminslagen 
en later wellicht door de indianen, de 
volwassen bomen vernietigde en ook de 
zaailingen hiervan geen kans meer gaf. 
Struiken dringen nu weer in het zuiden het 
gebied binnen.
’s Winters is de grond erg koud en door de 
zeer hoge luchtdruk ontstaat er grondwind, 
waardoor er nauwelijks neerslag valt.
’s Zomers is de grond zeer heet en brengt 
vochtige lucht afkomstig uit de golf van 
Mexico onweer en regen. Toch is de totale 
neerslag gering.
Aanvankelijk waren alleen Nieuw Mexico 
en westelijk Texas bekend als groeigebied. 
Vijftig jaar later werd door Schumann in 
1898 voor het eerst melding gemaakt van 
een groeigebied, dat zich uitstrekte van 
zuid Wyoming tot aan west Texas. Tegen
woordig rekent men Zuid Dakota tot het 
noordelijkste deel van het groeigebied.

Kleinbloemige echinocerei.
De laatste (?) opsplitsing van het geslacht 
Echinocereus heeft een sectie Echinocereus 
opgeleverd met de soorten E. russanthus, 
E. viridiflorus en E. knippelianus. De 
eerste twee soorten vallen onder de klein- 
bloemigen. De bloem van E. knippelianus 
is groter en de plant is zo verschillend dat 
er daarom in een ander artikel aandacht 
aan zal worden geschonken. Er zijn nog 
wel andere kleinbloemigen onder de 
echinocerei, bijvoorbeeld E. polyacanthus 
var. pacificus en (volgens Britton en Rose) 
E. barthelowanus. (Van deze laatste wordt 
dit trouwens in twijfel getrokken).
De ‘andere kleinbloemigen’ staan niet op 
zichzelf, maar zijn duidelijk verwant met

E. viridiflorus var. correllii

E. viridiflorus var. cylindricus (chloranthus), Carlsbad Nieuw 
Mexico 1989. Foto W. Alsemgeest
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E viridiflorus var. cylindricus 
Quadeloupe Mountains 
Texas 1995

grootbloemige soorten.
De planten rond E. viridiflorus zijn als 
goede echinocerei weekvlezig, spruiten aan 
de basis (wel minder dan vele andere leden 
van het geslacht), hebben bloemen met 
groene (groengele) stampers en bedoornde

vruchten. Kenmerkend is de kleine bloem 
met de afwijkende geelgroene (over groen 
en chocoladebruin tot roodachtige toe) 
bloemen. Het aantal bloemen op één 
stammetje is als regel veel groter dan bij 
de andere soorten in het geslacht.

Sleutel Echinocereus

In dit artikel wordt de indeling in soorten van Taylor (1993) gevolgd. Deze is in ieder geval voor ons 
leken gemakkelijk hanteerbaar bij het determineren van de planten en volgt daarbij de meest recente 
opvattingen.

SECTIE ECHINOCEREUS
Planten zonder luchtwortels, bloemen ’s nachts gesloten, bloemblaadjes dicht opeen zonder ‘vlezige’ basis 
en vrijwel geen wol op bloembuis en vruchtbeginsel.
Bloemen trechtervormig en klein. Helmdraden in bloem zonder roodtinten.

Bloemen wit/roze/purper, 4 tot 6 cm doorsnee, 1-4 doornen per aureool, 
plantenlichaam grotendeels in de grond E. knippelianus

Bloemen groen/geel, bruin, rood tot 3 cm doorsnede
Middendoornen 0-3, vruchten ovaal, bloemen geurend naar limoen

Ribben 6-9, geen wol op vruchtbeginsel, 
tot 3 cm hoog E. viridiflorus var. davisii

Ribben 13-15, korte wol op vruchtbeginsel
Hoogte 2,5-5 (12,5)cm, doornkleur 
rood/roodbruin/wit of grijs E. viridiflorus var. viridiflorus
Hoogte 7,5/12,5 cm; doornkleur
groen/geel/asgrijs E. viridiflorus var. correllii

Middendoornen 3-12, vruchten rond, tot 25 cm hoog
Randdoornen 14-24

Middendoornen rood/rood en wit/bruin E. viridiflorus var. cylindricus 
Jonge planten met lang wit haar, geel/witte 
middendoornen. De plant heeft een bleek, 
geelgroen epidermis E. viridiflorus var. neocapillus

Randdoornen 30-45 E. russanthus
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Echinocereus viridiflorus var. davisii 
(Houghton) Krainz
Dit plantje is een echte dreumes en niet 
zo’n makkelijke ook. Dit is de reden, dat 
deze variëteit in cultuur vaak geënt wordt. 
Door het enten deformeert de plant echter 
en wordt dan groter dan wortelechte exem
plaren. Toch leeft de plant ook op eigen 
wortels langer, dan velen denken, als je er 
maar goed voor zorgt. Ook deze plant 
wordt door sommigen als een aparte soort 
gezien. Zo meldt Weniger (1970) dat de 
petalen van de bloemen puntiger zijn dan 
die bij E. viridiflorus en op het vruchtbe
ginsel er ook geen wol op de areolen te 
vinden is.
De groeiplaats van deze planten ligt in 
Texas, tussen Fort Stockton (Pecos Co) en 
Marathon (Brewster Co). Het miniatuur- 
plantje, nog geen 4 cm hoog, groeit vaak 
half onder de grond en is dikwijls bedekt 
met andere laagblijvende planten zoals 
Selaginella, een mossoort. Op dezelfde 
heuvels komt ook Mammillaria nellieae 
(nu Escobaria minima) voor. E. viridi
florus var. davisii heeft geen midden- 
doornen op de areolen en de randdoornen 
zijn wat teruggebogen en 0.5 tot 1,5 cm 
lang en dus in verhouding tot het plan- 
telichaam erg groot.

Echinocereus viridiflorus var. viridi
florus (Engelmann)
E. viridiflorus is beschreven door Engel
mann (1848) als een mooie plant. Dit niet 
zozeer vanwege de bloemen, maar om de 
schoonheid van de purperen en witte 
doornen, die vooral in de lente in de 
nieuwgroei schitteren als ware het bloe
men. De bloemen zelf behoren tot de 
kleinste in het geslacht Echinocereus en 
zoals de soortnaam al aangeeft, zijn ze 
groen-geel van kleur. Talrijke bloemen 
verschijnen op de oudere areolen en daar
door bloeit de plant dus langer dan de 
gemiddelde echinocereus. Vermeldens
waard is tevens, dat de bloemen naar 
citroen ruiken en dat is bijzonder, want 
geurende bloemen zijn niet kenmerkend 
voor het geslacht Echinocereus en andere 
dagbloeiende cactussen.
De planten zijn klein, 2,5 tot 7,5 cm hoog, 
maar in cultuur willen ze nog wel eens 
hoger worden. Volgens Britton & Rose 
(1922) leven de planten in cultuur niet 
lang. Mijn oudste E. viridiflorus dateert uit 
1978 en werd als klein plantje gekocht bij 
Mien van Brussel uit Someren. Een schat
ting van 20 jaar oud zal dan ook niet ver 
naast de waarheid zijn. Het valt met de 
houdbaarheid dus nogal mee. E. viridi-

E. viridiflorus var. cylindricus 
El Paso Texas 1989.
Foto W. Alsemgeest
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E.viridiflorus var. neocapillus 
SB 395, twee jaar oude 
zaailingen.
Foto J.Essers 1994

florus komt voor van Zuid Dakota tot en 
met Nieuw Mexico, waarbij de noordelijk
ste vormen kleiner zijn en vaker een 
middendoorn dragen, wat bij de zuidelijke 
vormen zelden voorkomt.

Echinocereus viridiflorus var. correl- 
lii L. Benson
Een opvallende variëteit. Zij mist het rood 
in de doornen die groen/geel zijn (op de 
foto toch met een vleugje purper) en 
daaraan is deze plant goed te herkennen. 
De plant groeit in Texas, in de buurt en 
iets ten noorden van het groeigebied van 
var. davisii, maar is aanmerkelijk groter. 
In grootte neemt zij een positie in tussen 
E. viridiforus var. viridiflorus en E. viridi
florus var. cylindricus. Sommige schrijvers 
beschouwen de naam E. viridiflorus var. 
correllii als synoniem van E. viridiflorus 
var. standleyi zoals Weniger. Anderen 
(bijvoorbeeld Benson) denken, dat 
E. viridflorus var. standleyi een synoniem 
is van E. viridiflorus var. viridiflorus. In 
deze kwestie geef ik de voorkeur aan de 
mening van Benson.

Echinocereus viridiflorus var. cylin
dricus Engelmann.
E. viridiflorus var. cylindricus is gelijk-

tijdig met de variëteit viridiflorus gepubli
ceerd. Het is een wat hoger wordende plant 
(10-25 cm, die volgens Benson (1982) 
reeds vanaf 30 m te bespeuren is) met een 
meer zuidelijke verspreiding (Nieuw 
Mexico en west Texas). De plant lijkt heel 
erg veel op E. chloranthus en als er ver
schillen zijn, dan zijn die zeer klein. Veel 
schrijvers zoeken naar meer verschillen. 
Het begint bij Britton en Rose (1922), die 
geen onderscheid maken tussen de 
variëteiten viridiflorus en cylindricus. De 
var. cylindricus is bij hun dus verdwenen. 
Gelet op het ontbreken van echte verschil
len is dat niet zo vreemd. Backeberg 
(1960) haalt de variëteit cylindricus weer 
terug en voegt nog twee andere variëteiten 
aan E. viridiflorus toe, te weten var. inter
medius en var. chloranthus. De discussie 
kan hiermee opnieuw beginnen. Benson 
denkt bij intermedius aan een kruising 
tussen cylindricus en chloranthus en Taylor 
noemt de variëteit zelfs niet meer. Weniger 
(1970) geeft als volgt de verschillen aan 
tussen E. viridiflorus var. cylindricus en 
E. chloranthus: jonge planten zijn te onder
scheiden door de vorm van de areolen 
(ronder bij chloranthus en ovaler bij cylin
dricus). Bij volwassen exemplaren komt 
daar dan bij het aantal en de plaatsing van
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de middendoornen (chloranthus 3-6 ver
spreid en cylindricus 1-3 in een rij). Het 
aantal ribben zou bij cylindricus 13/15 zijn 
en bij chloranthus 12/18. Het is steeds een 
kwestie van persoonlijke smaak in hoe
verre verschillen voldoende zijn voor een 
echt onderscheid. Het staat wel vast, dat 
het om een zeer variabele plant gaat waar
bij de verschillen zich niet duidelijk laten 
afbakenen.
Taylor (1984) beschouwt E. viridiflorus 
var. cylindricus als variëteit van E. chlo
ranthus. Die mening houdt nog geen 10 
jaar stand en in 1993 verklaart hij dat 
chloranthus een synoniem is van E. viridi
florus var. cylindricus. De Cites Cactaceae 
Checklist was hier al een voorbode van. 
Dus geen chloranthus meer. Heeft u 
planten met die naam op de etiketten in de 
kas staan? Het is geen must om deze te 
veranderen, maar met dit gegeven wellicht 
een reden om ze nog eens goed te bekijken 
en te vergelijken. Ook in groeigebied is er 
geen verschil, de planten komen voor in 
het zuiden van de staat Nieuw Mexico en 
het westen van Texas.

Echinocereus viridiflorus var. neo
capillus Leuck
Neocapillus is een plantje met een afwij
king. De plant produceert in de eerste 
levensjaren een lange, witte haarachtige 
bedoorning en is hiermede de enige in de 
soort. De haren zijn bij volwassen planten 
vaak nog aan de voet terug te vinden. 
Andere Echinocereï met een vergelijkbaar 
jeugdstadium zijn E. primolanatus en 
E. pulchellus var. weinbergii.
De opperhuid van E. viridiflorus var. 
neocapillus is bleekgroen en van volwas
sen planten zijn de doornen geel/ kalk
achtig wit. Deze variëteit heeft een zeer 
beperkt groeigebied, dat 5 tot 10 mijl ten 
zuiden van Marathon, Texas ligt.
E. viridiflorus var. neocapillus is door

E.viridiflorus var. neocapillus, Chihuahuan Desert, Research
Institute Fort Davis 1995

Weniger (1969) beschreven als variëteit 
van de soort ‘chloranthus’, maar Taylor 
(1993) geeft de voorkeur aan chloranthus 
als variëteit van de soort viridiflorus. 
waardoor ook neocapillus onder deze soort 
komt te vallen. In dit verband moet worden 
vermeld, dat er een naam in omloop is: 
‘E. chloranthus var. weedinii’ als E. viridi

florus var. weedinii, door Leuck in 1980 
beschreven, welke plant veel gelijkenis 
vertoont met E. viridiflorus var. neocapil
lus. Dit blijkt ondermeer in de verzameling 
van het ‘Chihuahuan Desert Research 
Institute’ bij Fort Davis in Texas.

Echinocereus russanthus Weniger 
Weniger schrijft:
“Het loont vaak de moeite om te zoeken 
tussen de duizenden planten, die Texaanse 
handelaren op hun rekken hebben liggen. 
Verschillende malen hebben we iets nieuws
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E. russanthus Big Band, weg naar Burrito Springs 1995

E. russanthus SB 965

gevonden en zijn we in staat geweest om 
die op lokatie terug te vinden en te 
ontdekken wat voor planten het waren. 
Tussen hopen Echinocereus viridiflorus 
var. cylindricus van de Big Bend in Texas 
vonden we herhaaldelijk enkele exem
plaren met veel te lange en buigzame 
doornen om tot deze soort te behoren”. 
De planten (E. viridiflorus var. cylindri
cus), werden als regel onder de naam E. 
chloranthus verkocht; de verwarring tussen 
beide soorten bestaat dus al heel lang. 
Naast de afwijkende doornentallen viel ook 
de bloemkleur op, volgens Weniger rood
bruin tot roodbruin-rood van kleur. De 
bloemen zijn zacht, ietwat doorschijnend 
en dof tegen waswasachtig glanzend bij 
cylindricus/chloranthus. De soort zou 
alleen voorkomen in de Chisos Mountains 
en het noordwestelijk deel van Brewster 
County. Uit vondsten van Alfred Lau 
weten we inmiddels ook, dat deze plant 
(L.1076) in het noorden van Mexico 
voorkomt in de Santa Clara Canyon Chi- 
huahua. Deze laatste plant wordt wel 
aangeduid als de vorm ‘finnii’. Doordat de 
doornen allen even lang zijn maakt de 
plant een gladgeschoren indruk. Een 
andere vorm is ‘vulpis-cauda’ (vossestaart) 
die door de ongelijke lengte van de 
doornen een wilde indruk maakt. In tegen
stelling tot de meermalen genoemde 
E. viridiflorus var. cylindricus en E. chlo- 
rantus is deze plant wèl duidelijk te onder
scheiden! Totdat zeer recentelijk bij mij 
een zaailing, luisterend naar de naam 
Echinocereus russanthus SB 965, in bloei 
kwam. Dit plantje met een uitsluitend witte 
bedoorning produceerde volledig groene 
bloemen, wat overigens klopte met de 
beschrijving in de zaailijst van ‘Mesa 
Garden’. Nu is de bloemkleur geen ge
schikt kenmerk voor classificatie, zeker 
niet bij Echinocereën. Het onderscheid met 
viridiflorus beperkt zich daarmee tot het
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aantal randdoornen en dat is wel heel erg 
weinig voor een verschil tussen soorten.

Cultuur
Het zaaien van echinocereï is gemakkelijk. 
Er zijn echter twee uitzonderingen. Lastig 
zijn E. viridiflorus var. neocapillus en E. 
viridiflorus var. davisii. Voor de eerste 
soort meldt Jan Essers een zaaisel van 20 
zaden, waarvan er drie ontkiemen en 
uiteindelijk er twee overblijven. Hij scoort 
daarbij duidelijk beter dan ondergetekende. 
Ook davisii is een lastige dreumes. Niet 
zozeer bij het ontkiemen als wel bij het in 
leven houden. De miniatuurplantjes hebben 
maar weinig body en daardoor in de 
rusttijd minder weerstand dan hun grotere 
broers. Beide planten ziet men dan ook 
vaak geënt door het leven gaan, maar heus, 
dat is de sport niet.
De planten hebben een goed doorlatende 
potgrond nodig, dat redelijk snel opdroogt. 
Blijven de planten te lang nat, dan ont
wikkelt zich het wortelgestel onvoldoende, 
althans zo ervaar ik dat. Een grondmengsel 
van half potgrond en half scherp zand 
beviel mij erg goed. Nu zet ik ze op lava 
omdat dit spul na een langdurige droogte- 
periode makkelijker water opneemt. 
Om goed te kunnen bloeien hebben de 
planten een langdurige rustperiode nodig. 
De knoppen kunnen zich dan onderhuids 
ontwikkelen. De rust komt door het niet 
meer water geven en ook door een koelere 
omgeving. Mijn planten krijgen rust van 
oktober tot april, vijf maanden dus. De 
planten schrompelen in die periode wel, 
maar dat halen ze snel in. Zo snel zelfs, dat 
ze bij een al te onstuimig begin van de 
watergift, zichzelf letterlijk te barsten 
drinken. In de natuur gebeurt dit ook wel 
eens, laat dat een troost zijn voor die keer 
dat het mis gaat.
Men zegt wel eens, dat met het watergeven 
gewacht moet worden totdat de knoppen

volledig ontwikkeld zijn. Zoals eerder 
gemeld, ontwikkelen de knoppen zich in de 
rustperiode en dus moet die goed zijn. 
Sommige echinocereï in mijn kas bloeien 
niet voor eind augustus en die hebben toch 
ook water nodig? Een plant kan vaak geen 
twee dingen tegelijk doen. Vaak is het 
bloeien of groeien. De groei in het begin 
dus niet teveel stimuleren, maar al geeft u 
ze in het geheel nog geen water, de eerste 
nieuwe doornen laten zich niet tegen
houden!
Tijdens de rustperiode wil op een zonnige 
dag de temperatuur nogal eens oplopen. Ik 
probeer door te luchten de temperatuur in 
toom te houden om extra uitdrogen te 
voorkomen. Voor de losbarstende zon in 
het voorjaar moet toch wat worden uit
gekeken. Het snel verbranden is mij een 
keer overkomen, de planten zijn toch in de 
rustperiode wat verzwakt. Ik scherm 
meestal in de ‘herstelperiode’.
De planten (bij mij althans) hebben wel 
eens last van wolluis, die ik als een houtje 
niet meer helpt met bladglans (merk 
Spring) te lijf ga. De resten van dit middel 
na enige uren wegsproeien, dan overleven 
de planten het best. Ook altijd blijven 
letten op spint. Voor het overige giet ik 
éénmaal per jaar systematisch met een 
chemisch middel, ook al is er geen vuiltje 
aan de lucht. Ik red het hiermee.

Tenslotte
Als ik na dit geschrijf in de kas mijn 
planten nog eens op een rijtje zet, dan lijkt 
een tweedeling in de soorten viridiflorus en 
chloranthus eigenlijk duidelijker dan de 
hierboven beschreven tweedeling in de 
soorten viridiflorus en russanthus. De 
‘wetenschap’ blijft echter maar doorgaan 
en is niet te stoppen. Ook door mij niet!
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HET GESLACHT DISCOCACTUS - 1
EEN OVERZICHT, 20 JAAR NA BUINING - VERVOLG

MORFOLOGIE

De morfologie van het geslacht werd 
uitgebreid door Buining beschreven. Nog 
altijd is het geslacht zeer homogeen, zodat 
een vorming van ondergeslachten of andere 
infragenerieke taxonomische eenheden niet 
nodig bleken. Buitengewoon uniform is het 
geslacht met betrekking tot de nachtelijke, 
meestal witte bloemen, de knotsvormige 
besvruchten en de bolvormige zaden met 
een sterk geknobbelde testa. Ten aanzien 
van de verschillende plantenonderdelen 
kan dan nog gezegd worden:
Wortels
De planten vertonen twee hoofdtypen van 
wortelsystemen.
Bijna alle soorten die in een zanderige 
bodem groeien (bijv. D. hartmanni, D. 
catingicola, D. insignis) bezitten een breed 
vertakt, dicht onder de oppervlakte liggend 
wortelstelsel. Een uitzondering hierop 
vormt D. catingicola ssp, rapirhizus; 
ondanks een extreem zanderige bodem op 
zijn groeiplaatsen maken de planten 
machtige penwortels.
Tot de groep met vertakte wortels kunnen 
in principe ook de rotsbewoners gerekend 
worden (bijv. D. boliviensis, D. lindanus, 
D. cephaliaciculosus, D. albispinus). 
Penwortels worden doorgaans aangetroffen 
bij soorten die in een lemige of lemig- 
rotsige (bijv. D. bahiensis) of stenige (bijv. 
D. horstii) bodem groeien.
Lichaam
Met betrekking tot het plantenlichaam 
schijnt zich bij bijna alle verwantschaps- 
groepen (Braun & Esteves, 1993-1995) een 
dwergvorm als eindvorm te ontwikkelen. 
Voorbeelden zijn in tabel 1 (pag. 119)

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

Discocactus lindaianus Diers & Esteves, kenmerkende bloem 
uit het "Cephaliaciculosus-Complex”. Foto: Esteves

genoemd. De kleinblijvende taxa bloeien al 
bij een grootte van 3-4 cm diameter.
Wat betreft de dorens bezit D. horstii 
Buining & Brederoo een opmerkelijke 
bijzonderheid. Door middel van een capil- 
lairsysteem zijn de planten in staat water 
op te nemen (Barthlott, 1977).
Cephalium
De cephalia van dit geslacht zijn uniek en 
komen met een overeenkomstige structuur 
in andere geslachten niet voor. Bij alle 
soorten gaat de vegetatieve groei (evenwel 
wel langzaam) ook na de vorming van het 
cephalium door. De cephalia zijn witwollig 
en bevatten in meer of mindere mate 
borstelharen. Cephalia zonder borstelharen
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Tabel 3 : Nieuwe Discocactus Taxa na 1976

D. buenekeri Abraham (= D. zehntneri ssp. buenekeri)
D. cangaensis L.Diers & Esteves
D. cephaliaciculosus Buining & Brederoo ex P.J.Braun & Esteves
D. cephaliaciculosus ssp. nudicephalus P.J.Braun & Esteves
D. crassispinus P.J.Braun & Esteves
D. crassispinus ssp. araguaiensis P.J.Braun & Esteves
D. crystallophilus L.Diers & Esteves
D. diersianus Esteves
D. diersianus ssp. goianus (L.Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves
D. estevesii L.Diers
D. goianus Diers & Esteves (= D. diersianus ssp. goianus)
D. hartmannii ssp. setosiflorus P.J.Braun & Esteves
D. latispinus ssp. pseudolatispinus (L.Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves
D. lindanus L.Diers & Esteves ('lindaianus’)
D. multicolorispinus P.J.Braun & Brederoo (= D. placentiformis ssp. multicolorispinus)
D. piauiensis P.J.Braun & Esteves
D. placentiformis ssp. multicolorispinus (P.J.Braun & Brederoo) P.J.Braun & Esteves
D. pseudoinsignis N.P.Taylor & Zappi
D. pseudolatispinus Diers & Esteves (= D. latispinus ssp. pseudolatispinus)
D. subterraneo-proliferans L.Diers & Esteves
D. woutersianus Brederoo & van den Broek (= D. horstii x D. insignis)
D. zehntneri ssp. buenekeri (Abraham) P.J.Braun & Esteves
D. zehntneri ssp. horstiorum (P.J.Braun) P.J.Braun & Esteves
D. zehntneri var. horstiorum P.J.Braun (= D. zehntneri ssp. horstiorum)

- bijna “naakte” - en meestal dan ook 
kleinblijvend vindt men bij D. boliviensis, 
D. bahiensis ssp. subviridigriseus en 
D. cephaliaciculosus ssp. nudicephalus; 
alleen in uitzonderlijke gevallen bereiken 
deze cephalia een hoogte van enkele 
centimeters en dan vertonen ze ook enkele 
borstelharen. Zeer groot wordende cepha
lia, die dan ook krachtige borstelharen 
dragen, vindt men bij D. cephaliaciculosus 
ssp. cephaliaciculosus en in aanleg ook bij 
D. latispinus ssp. latispinus alsmede bij 
ssp. pulvinicapitatus (Braun 1981-1982; 
Braun 1983; Braun 1986; Braun in Innes 
&Glass 1991).
Bloemen
De witte bloemen zijn bij Discocactus zeer 
uniform. De verwantschapsgroepen onder
scheiden zich evenwel in de vorm van het 
receptaculum, de perianthbladeren en de 
inplantingen van de meeldraden (zie foto 
pag. 167). Zo heeft bijvoorbeeld het hart- 
manni-complex filigrane, bladrijke bloe

men; de bloembladeren zijn dikwijls 
smal-lineair en beginnen al direct boven 
het perikarpel. Daarentegen vertoont het 
heptacanthus-complex bloemen met zeer 
brede bloembladeren; alleen de perianth
bladeren zijn duidelijk aanwezig, terwijl 
het receptaculum vergelijkenderwijs blad- 
arm is. De meeldraden met de helmknop- 
pen als ook de stamper steken ver uit de 
bloemopening.
Een zeer opvallend - en tot op heden alleen 
bij dit taxon - bloemkenmerk binnen dit 
geslacht heeft D. hartmannii ssp. setosi
florus. Op het perikarpel en het onderste 
deel van het receptaculum vormen zich 
lange, borstelachtige baardharen.
Opvallend voor het geslacht is de “haar
krans” nabij de primaire meeldraden. 
Blijkbaar is hier een verband met de 
ecologie van de groeiplaats aanwezig, 
omdat alle bewoners van de Campo Cer- 
rado dit kenmerk vertonen (Braun 1990). 
Waar de Campo Cerrado is overgegaan in
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VERENIGINGSNIEUWS

De Financiële jaarverslagen van de afdelin
gen over 1995
Succulenta telt 34 afdelingen . Daarvan hebben er 
31 een financieel verslag over 1995 ingeleverd. 
De kwaliteit van de verslagen is sterk wisselend. 
In 21 ervan wordt de verzochte vorm gebruikt . 
verder blijkt dat in ongeveer 10 afdelingen de 
boekhouding te wensen overlaat. Daar wil ik het 
hier niet over hebben , want op dit moment is een 
karakteristiek van de vereniging belangrijker. Het 
bestuur praat natuurlijk wel met de betreffende 
afdelingen .
Het totaal vermogen van de afdelingen bedraagt fl. 
95.200,— . Dat betekent een gemiddelde van 
fl.3070,-
Een aantal afdelingen bezit fl. 11.000,— en daaruit 
kunnen we constateren dat veel afdelingen daar 
ver onder moeten zitten . Bijna het gehele ver
mogen is in liquide middelen ( kas en banksaldi 
jaanwezig . Op de balans komen nauwelijks 
overige bezittingen of schulden voor . Dat 
betekend dat de werkelijke waarde van boeken
bezit en apparatuur onbekend is . We weten ook 
niet of dat bezit is verzekerd .
De volgende posten en cijfers betreffen 31 afdelin
gen of minder indien een afdeling een inkomsten 
of uitgavenpost niet heeft
-Contributie fl. 26.200,-. Gemiddeld fl.875,—.

Alle afdelingen heffen contributie. Het totale 
aantal afdelingsleden is onbekend. We schatten 
de gemiddelde contributie op fl. 25,—

—Opbrengst verlotingen fl.11 100,— gemiddeld 
fl.395,— . 3 afdelingen hebben geen verloting 
gehouden.

-Overige inkomsten fl.24.300,- gemiddeld fl.848,- 
- slechts een afdeling heeft geen overige inkom
sten . Het gaat om verkoop van materialen , 
beurzen en tentoonstellingen , horeca , adverten
ties en rente . De overige inkomsten liepen 
uiteen van fl.3.00,- tot minder danfl.100,-

—Zaalhuur fl.9.000,—. Gemiddeld fl.360,—.
7 afdelingen betalen geen zaalhuur . Bij de 
overigen liep de zaalhuur uiteen van fl.100,—.
tot fl.1.100,— per jaar

—Sprekers vergoedingen fl. 14.800,-. gemiddeld 
fl.477,— alle afdelingen organiseren lezingen , al 
dan niet met dia presentatie. De uitgaven liepen 
hier uiteen van fl.200,—. tot fl.850,—.

-Kosten afdelingsblad fl.7.800,-. gemiddeld 
11.490,— 16 afdelingen vermelden deze kosten . 
De hoogste fl. 1.800,—. De laagste fl 150,— Het 
is mogelijk dat enkele afdelingen wel een blad 
hebben , maar de kosten daarvoor onder het 
secretariaat laten vallen. Dat is verder niet na te

gaan .
-Overige uitgaven fl.21.700,—. Gemiddeld fl.724.- 

. Een afdeling vermeldt deze uitgaven niet. Het 
betreft hier kosten secretariaat, excursies , 
beurs/tentoonstelling , aanschaffingen , overige 
bestuurskosten en niet nader aangeduide kosten 
( zie de relatie met de inkomsten ).

—Bibliotheek fl.3.800,—. Gemiddeld fl.200,—. 19 
afdelingen vermelden deze post. Het hoogste 
cijfer hier is fl.450,— het laagste fl.15,—. (in)s- 
pannend om in te schatten hoeveel die bibli
otheken van ons nu waard zijn.

Bij zo’n overzicht hoort natuurlijk de vraag wat 
we er aan hebben. Het moet statutair , maar wat 
zegt het ons
Uit het overzicht blijkt dat we een vereniging zijn 
met afdelingen die sterk van elkaar verschillen. 
Wat dat nu precies zou kunnen betekenen hoeven 
we niet eens te weten om te kunnen zeggen dat het 
steeds meer met elkaar organiseren van tentoon
stellingen voor de kleinere afdelingen z’n nut 
heeft. Wat opvalt is dat geen enkele afdeling 
plantenkeuringen of speciale projecten meldt. 
Zaaiwedstrijden zijn er wel. Mislukken die, en hoe 
komt dat dan . Wat betreft die plantenkeuring 
krijgen we misschien dit jaar de primeur in Dor
drecht .
Voor de rest doet ieder zijn best om beurzen te 
organiseren .
Hoe koppelen we die activiteiten nu aan de doel
stelling van de vereniging ; het bevorderen van de 
theoretische en praktische studie op het gebied van 
de succulente planten en de bescherming van de 
natuur waar ook ter wereld .
Natuurlijk doet de vereniging best wat. Bijvoor
beeld onze donatie naar de USA . Maar veel is het 
nog niet .
Het bestuur heeft de laatste tijd een paar keer de 
opmerking gehoord ; waarom moet het bestuur het 
soort verslagen waar het hier om gaat eigenlijk 
hebben ? Het bestuur hoeft zich daarbij niet achter 
de statuten te verbergen . Die verslagen geven de 
aard van onze activiteiten en daarmee van de 
vereniging weer En uit die overzichten blijkt dat 
we nog veel werk hebben .
Laten we er in ieder geval voor zorgen dat de 
planten keuring in Dordrecht een groot succes 
wordt.

Namens het bestuur.
Karei Zaunbrecher .
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AFDELINGSAKTIVITEITEN 1

Achterhoek.
11 juli Dia,s uit eigen diatheek. 12 sept. 

Lezing door G.Ubink
E.N.O. gebouw.Woerdseweg .Groenlo

Amsterdam.
21 juni De heer Jamin over Mexico,
16 aug. Bijpraten over de vakantie.
20 sept. Paul Shirley over reis door Engeland

Amsterdams Natuur- en Milieueducatiecentrum, 
Plantage Middenlaan 2e(bellen), Amsterdam, 
20.00 uur.

Arnhem
10 oct. Grote najaars verloting .
14 nov. Gastspreker .
12 dec. Gezellige avond ,
Zaaltje van de speeltuinvereniging 'Tuindorp', 
achter het pand Floralaan 18,Wageningen_20.00 
uur.

Brabant-België.
30 aug. Ruildag onder eigen leden .
27 sept. Zuid Afrika en Orchideeën planten

tuin Meise door Jan Van Den Ey- 
nden

Tuinbouwschool .Hoger Rijksinstituut voor Tuin
bouw,de Bavaylei 116,1800 Vilvoorde,20.00 uur

Delfzijl e.o.
21 sept cactusbeurs van het Noorden .
Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appinge- 
dam, 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
8 aug. Kasje kijken bij Hans v.d. Kerkhof
11 sept. Synergie Namib/Atacamawoestijn ,

door Marja v.d. Pieterman .
10 oct. Rapportage-avond werkgroepen met

foto,s en dia,s van de leden Besprek
ing van de zaaitest

Rode.Kruisgebouw, Dubbelsteynlaan west 43, 
Dordrecht, 19.30 uur.

Eindhoven ,
lO.juni Hr.v.Hoofdstad Waarom andere succu

lenten .
Wijkgebouw ,t Slot Kasteelplein 167 Eindhoven

Flevozoom.
16 sept Eigen avond .
Groen van Prinsterschool , Verkeersweg 51 
Harderwijk ,19.30 uur

Frysian..
8 oct. Dialezing door A.Veenstra ,
12 nov. Dialezing door Paul Shirley over 

Kwekers en Hobbyisten in Engeland

10 dec. Dialezing door Robert Mayer,
14 jan. Jaarvergadering ,
Zalencentrum Tivoli,Huizumerlaan 59, Leeu
warden, 19.30 uur.

Gouda e.o.
20 juni lezing door Ludwig Berchr over De 

cactussen van Paraguay .
”t Brandpunt'.Turfmarkt 58,Gouda,20.00 uur

Gooi en Eemland.
10 sept. Paul Lany vertoont dia.s 
Wijkcentrum Noord. Lopes Diaslaan 85 Hilversum 
20.00uur

s.Gravenhage ,
16 sept Gastspreker A.Lausser,
21 oct. Gastspreker de Hr.Ter Brugge,
18 nov. Jan Reijnders over orchideeën .
16 dec. Kerstviering
Pius X kerk, hoek Hengelolaan/ Zonneoord , Den 
Haag

Groningen.,
29 juni Kasje kijken bij Wil en Grietje de 

Boer Zuidlaarderweg 40 Noordlaren

19 sept . Hr Krijncn over Copiapoa.s en 
andere Chileense bolcactussen , 

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

Den Helder e.o.
14 sept. Wiebe Bosma Een retourtje van A tot 

Z.
Centrum voor Natuuronderwijs ‘De Groene Pool
ster' .Pastuerstraat 6,Den Helder, 13.45 uur

Hoeksche Waard,
13 juni Bingoavond
„Natuur Bezoekers Centrum Hoeksewaard,aan de 
Rijkshaven Numansdorp
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Nijmegen,
3 sept. zaaiwedstrijd, overtollige zaailingen

, zaaimethodes ,
7 sept cactusmarkt,
1 oct, Feestavond 60 jarig bestaan van de

afdeling.
Opleidingscentrum ‘t Vanck,Energieweg 19,
Nijmegen. 19.30 uur

Tilburg,
9 sept. Eric Piens mijn verzameling behalve 

Parodia.s
Kasteelhoeve,Hasseltstr 256,Tilburg,20.00 uur

Utrecht e.o.
13 sept Op naam brengen van naamloze

planten .
10 oct.. Mesems
Buurthuis Ravelijn H.Graaflandstraat 2a Utrecht

West-Brabant,
18 aug. Ruilbeurs op zondag .
14 dec. Jaarvergadering,
Café marktzicht,Markt 50,Etten-Leur

West Friesland,
20 sept. Bijpraatavond bij Fam. Fallaux te 

Hoogkarspel,
25 oct. Robert Mayer over cactussen en 

vetplanten .
22 nov. Ronald Wiecherink lezing met dia,s 

uit de diatheek
Wijkcentrum Risdam in Hoorn

IJzelstreek
6 juli Excursie met eigen vervoer.
Zaal Gereformeerde kerk “t Kruispunt Maarten
Tromplaan in Twello 20.00uur

Zeeland,
28 juni Plant van de maand: Winterharde 

Opuntia’s,
30 aug. Hoe begon ik mijn hobby en planten 

kwis.
27 sept. Voordracht door de Hr.Linsen over 

de opbouw van een verzameling
Thomaskapel.aan de Vrijlandstraat,Middelburg,19 
.30 uur

Zuid Limburg.
3 sept. Praatavond en....
Gemeenschapshuis,Hoofdstraat 12,Schimmelt, 
19.30 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

Cactusvrienden .
19 aug. Van Anza Borrego naar Canyonland 

door Freddy Lampo .
16 sept. Cultuurtips voor beginners en 

gevorderden Luc Vandecaveye.
Cultureel Centrum . Dekenstraat 40 . Heusden 
zolder 20.00 uur

i
Grusonia,
9.aug. Astrophytum en Turbinicarpus door 

Alfons Beuckelaers .
13 sept Copiapoa.s door Henk Krijnen ( zaal 

vijverhof Tiel)
Zaal Don Bosco te Torhouftenzij anders is aange
geven,

Leuchtenbergia.
23 aug. Mammillaria door F.Vermeir en

F. Vergouwen .
15 sept. Succulentenbeurs
20 sept. Cactustuinen door Fernand Gruwez.
Dienstencentrum.Schoolstraat 44 ,Schilde,20 uur.

EVENEMENTEN

18 augustus
De afdeling West Brabant houdt op deze zondag 
haar jaarlijkse cactusbeurs in de zaal van café 
.Marktzicht, Markt 50 te Etten Leur . aanvang 
lOuur ,einde 15uur U kunt plaats bespreken bij 
C. Goorden tel. 0165-552404.

25 augustus
Cactus en vetplantenbeurs van het Oosten niet 
alleen een gelegenheid om planten te ruilen of te 
(verjkopen maar ook een jaarlijkse reunie . Tafel-

huur f.6,-- p/m reservering door storting op 
rabobankrek. 386796319 (postgironr van de bank 
873089) t.nv. F.J.H. Hilge Stokebrand 257 
Zutphentel; 0575-529610
zaal open voor deelnemers van af 9.00uur voor 
bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur

7 september
19e Internationale cactus en vetplantenbeurs 
Nijmegen
Ook dit jaar wordt de markt gehouden in de zalen

49



EVENEMENTENKALENDER

van het Kolpinghuis te Nijmegen ( circa 5 min. 
Lopen van het centraal station ) In dit jubileum 
jaar ( 60 jaar ) van de afdeling wordt de markt met 
verschillende activiteiten extra aantrekkelijk 
gemaakt Tafelbuur f.5,— p/m tot een max. van 
4m. daarboven f. 12,50 p/mReservering binnenland 
door overmaking van het juiste bedrag op post- 
trekening 1914156 tnv Succulenta afd.Nijmegen te 
Herpen . reservering buitenland en informatie 
tel;0487-542704 en 024-6414269 
zaal open voor deelnemers om 9.00uur en voor 
bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur

8 september
Succulentenbeurs van Leuchtenbergia, Schoolstraat 
44 te Schilde België;van 9 tot 14 uur.

14 en 15 september
E.L.K. te blankenberge Belgie .
Dit zijn de ontmoetingsdagen en de europese beurs 
voor cactus en succulenten liefhebbers . De kosten 

voor dit weekend vrijdagavond tot zondagmiddag 
f.205,-zaterdagmorgen tot zondagmiddag f. 137,- 
zaterdagmiddag tot zondagmiddag f. 122,— 
alleen zaterdag ;avondmaal en voordrachten f.23,— 
allen zondag ; middagmaal en voordrachten f.28,~ 
Inschrijvingen worden pas geboekt bij ontvangst 
van de betaling . Studio,s en kamers worden 
verdeeld naar tijdstip van betaling Inschrijvingen 
voor 1 augustus door overschrijving op girorek. 
1505984 t.n.v. J.Linden

21 september
Cactussen- en vetplantenbeurs van het Noorden, 
wederom in “De Ludinge" Ludinge 4 te Zuidlaren. 
De beurs van 1995 was een groot succes. Maar 
voor een grotere en nog gezelliger en betere beurs 
zullen alle deelnemers in één ruimte een plaats 
krijgen, nl. in de sportzaal. Er is volop parkeerge
legenheid Tafelbuur f.6,— p/m
De beurs is geopend van 10.00 - 16.00 ; inbreng 
planten vanaf 08.30 uur Entree f.1,—
Informatie en reservering bij Anton Duizendstraal 
Oosterhamrikkade 62b Groningen tel;050-5714764 
Uw reservering wordt definitief na ontvangst van 
het bedrag op postrekening 3969271 t.n.v. Anton 
Duizendstraal Groningen o.v.v. “tafelbuur beurs" 
Korte routebeschrijving ; vanaf A28 afrit 35 
(Zuidlaren)
vanaf A7 afrit 40 (Foxhol,Harkstede) richting 
Assen . In Zuidlaren de beweg-wijzering volgen .

21 september
Opendag bij Kwekerij Exotica Am Kloster 8,D-41

812 Erkelenz- Golkrath Duitsland 
dia voordrachten van af 9.30 uur van o.a. Susan 
Carter Holmes planten en boek verkoop.

28-29 september
Osnabrucker cactus en succulenten beurs 
Berufsschulzentrum Natniperstrasse 50 (ingang 
Stuvestr. ) D-49076 Osnabruck 
zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur met oml3.00 uur 
dialezing Cephaliumdragers in Brasilie door 
Werner. v. Heek
Zondag van 10.00 tot 18.00uur met om 1 l.OOuur 
dialezing Wat is een cactus door Alfons Beukelaer 
14.00 uur dialezing Venezuela door Dr.Bosbach

19 Oktober (LET OP! DATUMWIJZIGING)
Algemene leden vergadering georganiseerd door de 
afdeling Dordrecht
Het programma voor deze dag omvat ook een 
plantenkeuring Deze plantenkeuring staat open 
voor alle leden van Succulenta wij hopen dan ook 
op een grote belangstelling , zowel voor deelname 
als bezoek
De Plantenkeuring wordt gehouden in de kas bij 
Frans Noltee terwijl de algemene leden vergade
ring plaatsvindt in “DE UITSTEK" in Zwijndrecht 
. Aanmeldings formulieren voor deelname aan de 
plantenkeuring en informatie over de keuring kunt 
u tot 15 september aanvragen bij Frans Noltee 
078-6124200 of Cees de Bruin 078-6261451 
verdere en meer gedetailleerde informatie m.b.t. 
deze dag vind u in het oktober nummer .
Het voorlopige programma is als volgt; 
9.00-10.30 inbreng van de planten 
10.30-11.30 keuring 11.45.uitslag 
12.00-13.15 lunch
13.30- 16.00 Algemene vergadering 
16.00-17.00 planten ophalen .

Oproep aan alle leden!
In het verleden is gebleken, dat mede door ver
tragingen bij bank en girodienst in de maand 
december menige betaling te laat bij de Penning
meester binnenkomt. Dit veroorzaakt oponthoud, 
extra werk en extra kosten wanneer Succulenta 
later apart verzonden moet worden. Wij zullen ons 
best doen reeds in het oktobernummer van Succu
lenta de incasso-gito bij te sluiten. Mochten wij er 
niet in slagen dit tijdig voor elkaar te krijgen dan 
graag onze excuses hiervoor, maar wilt u er dan 
wel voor zorgen, dat wij vóór 1 januari 1997 uw 
lidmaatschapsgeld binnen hebben?
Bij voorbaat dank van Penningmeester en Leden
administrateur.
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Opgaven voor nr 5/96 moeten voor 15 augustus 
1996 worden opgestuurd aan Mevr.J.M.Smit- 
Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 
AE Bennekom. Alleen advertenties de hobby 
betreffende worden opgenomen.

Te koop: grote kweekbak, zeer geschikt om 
planten los in te poten. Breedte: 135 cm, lengte 
425 cm, totale hoogte: 63 cm. Houten bak op 6 
gegalvaniseerde poten (steunen). Lengte is aan te 
passen. Prijs f 300,-.
J.v.d.Ven-Jongekrijg, Kruisstraat 80, 5373 BT 
Herpen. Tel. 0486-412776.

Aangeboden: Engelse muurkas CLEARSPAN 
HARTLEY 7 in geanodiseerd aluminium. Lengte 
7.5 m - breedte 2.23 m - hoogte 2.1 m.
2 schuifdeuren - 3 verluchtingsramen. Tafel 5 m x 
1 m. Hangtablet 5 m. Deze muurkas is gedemon
teerd. Te bevragen: F Hoste (Winksele-België-bij 
Leuven. Tel. 016/23.11.29. Prijs overeen te komen.

Te koop: Cactus- en vetplantenverzameling. De 
Lauw, Fr.Roggeveldstraat 50, 2223 Zchriek, Heijst 
op den Berg België. Tel. 015-73 0034.

Te koop: wegens verhuizing te koop meer dan 
plusmin. 700 cactussen varieercnd van 3 tot 7 jaar 
oud. (Niet wegens beëindigen van de hobby!). 
Hoofdzakelijk gekweekt in lava substraat. Voor
namelijk Notocactussen en Gymnocalyciums op 
naam. De voorkeur gaat uit naar alles ineens te 
verkopen. Ruud Doek, St.Vincentiusstraat 7, 5981 
VK Panningen. Tel. 077-3075751

Gevraagd: vierkante 6 cm potjes. Graag opgave 
aan Mevr.Smit-Reesink. Tel. 0318-417551.

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 verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

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

Cono’s Paradijs

Uwe Beyer
Dorfstrasse 10, 56729 Nettehoefe Duitsland, Tel.02655/3614

UITNODIGING
Iedereen is van harte welkom bij de derde 
internationale mesemb-ontmoeting op 12 en 
13 oktober 1996.

U kunt kiezen uit een grote sortering 
Conophytums, Lithops, en andere Mesembs. 
Door opkoop van verzamelingen heb ik ook 
een speciale sortering aan cactussen en 
andere vetplanten.
Vraagt U ook eens naar mijn gratis lijst.

U kunt Nettehoefe bereiken door de 
Autobahn A61 te volgen (Keulen, richting 
Koblenz), U neemt de afslag Wehr in de 
richting Nürburgring. Vervolgens de afslag 
Weibern. Hier gaat U linksaf richting Mayen 
en na enige tijd kunt U rechtsaf naar 
Nettehoefe.
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Van der Hoff boeken 
postbus 49

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin- en plantenboeken Naast een 
grote collrctie boeken over tropische- en subtropische planten 
hebben wij ook veel boeken over vaste planten, rotsplanten, 
winterharde tuinorchideeën en vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan een 
kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens U kunt aangeven, 
waarin U het meeste bent geïnteresseerd Regelmatig hebben 
wij actieaanbiedingen.

pedio's.sclero's.navaioa toumeya_____ nieuwe liist 1996/1997 

nieuw aztekium hintonii, astrophytum, echinocereus, 
echinomastus, escobaria, nieuw geohintonia mexicana, 
turbinicarpus, agave, yucca, lewisia, wilde bloemen uit usa, 
canada en mexico met opgave van standplaatsen

Boeken
The genera Pediocactus, Navajoa-Toumeya Cactaceae- 
Revised dm 84,50, To the habitats of Pedio-and Sclerocac- 
tus dm 69,- , The genus Sclerocactus Cactaceae Revised 
dm 79,-, An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus 
dm 59,- excl, 6.50 porto . (int.antw.cpn bij lijst aanvragen) 

p o box 510 201 d68242 mannheim 
germanytel 0621/794675

fax 0621/7900332
http;/www.demo.co.uk/mace/navajo.html

Ariocactus agavoides.........................................20,-
" kotchoubeyanus + variëteiten....................20,-
" trigonus geel en rood bloeiend..................20,-
Turbinicarpus krainzianus minima.............. 8/10,-
Navajoa peeblesiana.....................................10/13,-
Toumeya papyracantha 2 vormen.................9/15,-
Copiapoa oliviana............................................5/8,-
" columna alba.............................................5/8,-
Blossfeldia spec. R 471;................................8/12,-
" Chico........................................................8/12,-

Cactuskwekerij LAKERVELD, Lakerveld 89 Lexmond 
tel. 0347-341718. Geopend maandag èn vrijdag 13-17 uur 

zaterdag van 8-17 uur.

Nieuw in Portugal 6000 m2 cactussen 
Gespecialiseerd in Peruaanse soorten 
Voor informatie: O.Zeitler
v.d.Broekstraat 1
2523 XH Den Haag Tel na 19 uur 0.70-3939712
Oroya baumanni......................................v.a. 12,50
Mila maritima.......................................... v.a. 14,50
Mila caespitosa........................................v.a. 14,50
Matucana villarica.................................. v.a. 12,50
Oroya gibbosa.......................................... v.a. 12,50

* meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 soorten 
zeldzame planten en zaden

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

♦ 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

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

BOEKENBEURS
TE KOOP GEVRAAGD : tweedehands boeken en tijdschrif
ten over succulenten. De eerste keuze van de boeken is voor 
de landelijke bibliotheek, de rest wordt op de jaarvergaderin
gen aangeboden
Aanbiedingen aan W. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3.
3417TT Montfoort tel: 0348-471083

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

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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Discocactus horstii Buin. & 
Bred. op de standplaats 
(Campo Rupestre op kwarts- 
gruis), oude planten met een 
groot cephalium, bij de punt 
van de ballpoint een zaailing. 
Foto: Braun

bos of in de Caatinga respectievelijk 
Campo Rupestre vindt men bij de aldaar 
groeiende soorten geen haarkrans meer. Dit 
kenmerkelijke verschil treedt zelfs binnen 
dezelfde soort op. D. latispinus en de 
ondersoort pulvinicapitatus bezitten geen 
haarkrans, de in de Campo Cerrado groei
ende ondersoort pseudolatispinus echter 
wel. Hetzelfde geldt voor D. placentiformis 
ssp. multicolorispinus. Deze ondersoort 
groeit precies in het overgangsgebied van 
de Campo cerrado en de Campo Rupestre. 
Vaak treft men een haarkrans aan, soms 
echter is deze echter afwezig.
Bij D. prominentigibbus alsook bij 
D. bahiensis ssp. subviridigriseus worden

alternatieve haarkransen gevormd.
Tot slot, rasterelectronenmicroscopische 
opnamen van stuifmeelkorrels werden 
gepubliceerd door Leuenberger (1976).
Vrucht
De knotsvormige besvruchten zijn door
gaans naakt en groenachtig wit tot creme
wit. Evenwel, krachtige roodkleuringen bij 
het rijp worden kunnen opgemerkt worden 
bij D. catingicola, D. zehntneri en 
D. bahiensis alsmede alle ondersoorten. 
Rose vruchten vindt men dikwijls bij 
D. catingicola. Met haren bezette vruchten 
ziet men bij D. hartmannii ssp. setosi- 
florus. D. squamibaccatus heeft vruchten 
met vlezige schubben.

Een bewoner van de 
leemachtige, met kalksteen
brokken bedekte alluviale 
grond, is Discocactus 
bahiensis Britton & Rose 
ssp. subviridigriseus (Bui- 
ning & Brederoo) P.J.Braun 
& Esteves (Bahia). 
Foto Braun
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Zaden
Bij alle nieuwbeschrijvingen van Discocac- 
tussen na 1978 (zie tabel 3) zijn rasterelec- 
tronenmicroscopische opnamen afgebeeld. 
Daarnaast kan men REM-opnamen vinden 
in enkele publicaties met betrekking tot 
bepaalde verwantschapsgroepen (bijv. 
Braun 1981-1982).
Systematiek
Met betrekking tot de taxonomische plaats 
van Discocactus schijnt hedentendage geen 
twijfel meer te bestaan; het geslacht is 
afgeleid van Gymnocalycium en behoort 
tot de tribus Trichocereae (Barthlott & 
Hunt 1993).
Uit de nalatenschap van Buining werd 
onder de bezielende krachten van L. Diers, 
A. Brederoo en S. Theunissen de eerste 
Discocactus-monografie gepubliceerd in 
zowel het Nederlands, Duits als Engels 
(Buining 1980). Op dat moment werden 35

soorten erkend. Enkele van deze soorten 
hebben thans een andere status gekregen, 
wat in tabel 2 is samengevat.
Na het overlijden van Buining in 1976 
werden diverse nieuwe taxa beschreven 
(tabel 3). Zoals blijkt uit tabel 4 worden 
thans nog slechts 25 soorten erkend. De 
auteurs onderscheiden hierbij 10 verwant
schapsgroepen (Braun & Esteves 1993- 
1995), waarvan de onderlinge verwant
schappen in het diagram zijn weergegeven. 
In de volgende afleveringen van deze serie 
zullen de verschillende verwantschapsgroe
pen separaat worden besproken.

Vertaling: Ludwig Bercht
Dr. Pierre Braun 
Im Fusstal 37 D, 50171 Kerpen, 
Deutschland
Eddy Esteves Pereira
Rua 25 a No. 90 Setor Aeroporto 
74075 - 150 Goiâna, Goiás, Brazilië

Tabel 4 : Lijst van in 1996 geaccepteerde Discocactussoorten

Nr. Soort Verspreidingsgebied
01 hartmannii Paraguay, Mato Grosso do Sul, Goias
02 silicicola Mato Grosso do Sul
03 boliviensis Bolivia
04 ferricola Bolivia, Mato Grosso do Sul
05 pachythele Mato Grosso do Sul
06 silvaticus Mato Grosso do Sul
07 heptacanthus Mato Grosso, Rondônia, Para
08 subterraneo-proliferans Goiás
09 squamibaccatus Goiás, Tocantins
10 crassispinus Goiás
11 cangaensis Goiás
12 estevesii Goiás, Minas Gerais
13 prominentigibbus Tocantins
14 cephaliaciculosus Tocantins, Goiás
15 lindanus Goiás
16 diersianus Goiás
17 catingicola Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Maranhão
18 piauiensis Piaui
19 bahiensis Bahia
20 zehntneri Bahia
21 latispinus Minas Gerais
22 crystallophilus Minas Gerais
23 placentiformis Minas Gerais
24 (pseudo)insignis Minas Gerais
25 horstii Minas Gerais
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EUPHORBIA CRYPTOSPINOSA
Rikus van Veldhuisen

Uit Oost-Afrika komen zeer mooie en 
zeldzame euphorbia’s. Nu eens een soort 
uit dit gebied die meer opvalt door zijn 
bouw dan door zijn schoonheid.
Deze wolfsmelkachtige is onder de gemid
delde liefhebber niet algemeen bekend. 
Toch wil ik graag uw aandacht vragen 
voor dit meer bijzondere dan mooie 
plantje.
Euphorbia cryptospinosa Bally is bij de 
euphorbia-liefhebber al langer bekend, in 
tegenstelling tot de verwante soorten, die 
veel eerder beschreven zijn, maar pas vrij 
recent in cultuur gekomen zijn. Peter 
Bally, een autoriteit op het gebied van de 
flora uit de Hoorn van Oost-Afrika, vond 
dit plantje voor het eerst in 1941. Echter 
pas in 1962 werd E. cryptospinosa be
schreven. De gekozen naam is zeer toepas
selijk, want op het eerste gezicht is niet 
duidelijk dat we te doen hebben met een 
bedoornde soort. Deze doorns zijn met een 
loupe goed te zien, ze zijn heel klein.
Vandaar de naam, de euphorbia met de 
verborgen doorns.
Het plantje lijkt nog het meest op een 
verzameling dode takken, vrij lang gerekt 
en weinig vertakt. Deze takjes, die hooguit 
1 cm dik zijn, zijn rood-bruin van kleur en 
alleen in de nieuwgroei is een heel klein 
beetje groen te bespeuren.
Bij sommige soorten bedoornde euphor
bia’s heeft zich over de rand van de ribben 
een hoornlijst gevormd, die de doorns met 
elkaar verbindt. Deze hoornlijst is houtig 
en van dezelfde kleur als de doorns. Wel
licht dient deze als extra bescherming voor 
het tere bladgroenweefsel tussen deze 
ribben, in vaak extreme omgevingsfac
toren. Deze hoornlijst is bij E. crypto-

Euphorbia cryptospinosa in de verzameling van Jaap Keyzer. 
Foto Jaap Keyzer

spinosa zo breed ontwikkeld, dat het 
tussenliggende weefsel vrijwel geheel 
bedekt is. Net als de doorns zijn ook de 
blaadjes nauwelijks ontwikkeld.
Meestal groeit deze soort in andere 
struiken. De rolronde takjes kunnen dan 
wel drie meter hoog opgroeien. De soort is 
dan vrijwel onvindbaar en alhoewel deze 
plant vrij algemeen voorkomt, heeft het 
heel lang geduurd voor ze ontdekt werd. 
Groeit ze echter in het open veld, dan ziet 
E. cryptospinosa er geheel anders uit. Ze 
blijft dan veel kleiner en vertakt veel meer 
en vormt zo een klein bossig struikje. 
Verbluffend is de overeenkomst met 
Wilcoxia en Peniocereus. Als je ze naast
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elkaar kweekt in een verzameling, zal men 
ze pas bij nauwkeurige bestudering uit 
elkaar kunnen houden. Bovendien hebben 
al deze planten een knolvormige wortel. 
Deze dient natuurlijk als voedsel-en water
voorraad, maar ook bij voorkomende 
branden loopt de knol zonder problemen 
weer uit. Alleen de bloeiwijze bij deze 
planten is geheel verschillend, Peniocereus 
met grote witte nachtbloemen, Wilcoxia 
met mooie echinocereus-dagbloemen en 
E. cryptospinosa met hele kleine knalrode 
cyathia. Onder goede omstandigheden 
verschijnen de cyathia bij E. cryptospinosa 
massaal, in cultuur is het echter geen 
betrouwbare bloeier.
In de vormengroep van E. cryptospinosa 
horen nog twee verwante soorten. Het 
meest overeenkomend is E. erlangeri, die 
al in 1903 door Pax beschreven werd. 
Deze plant heeft gele cyathia, de doorns 
zijn 1-4 mm groot en wat teruggebogen. 
Dit lijkt me erg handig als houvast, als ze 
in struiken groeien. Bovendien zijn de 
hoornlijsten smaller, zodat de takjes groen
bruin gestreept zijn in de lengte.
E. miguitinorum Chiov., stamt uit 1929, 
komt alleen voor in Somalië, terwijl de 
andere twee ook voorkomen in zuidelijk 
Ethiopië en het noordoosten van Kenia. 
Bij de laatste soort zijn de doorns het 
meest ontwikkeld, 4-6 mm en de doornlijst 
het minst, slechts een smal streepje 
verbindt de bladvoeten met doorns aan 
elkaar. Erg mooi bij deze soort is de 
tekening op de takjes, die blauw-grijs 
berijpt zijn, vooral in de nieuwgroei. 
In het midden van de tachtiger jaren 
brachten diverse expedities vele nieuwe 
soorten euphorbia’s mee uit Somalië. 
Tussen deze soorten zat ook een plantje, 
dat veel op E. miguitinorum leek, en onder 
liefhebbers verspreid werd als E. spec. aff. 
miguitinorum. Dit plantje valt echter in een 
geheel andere verwantschapsgroep rond

E. inaequispina N. E. Br. Een belangrijk 
verschil tussen E. miguitinorum en 
E. holmsiae Lavranos, zoals deze plant 
later benoemd is, zit hem in de vruchten, 
die niet zittend zijn, maar op een steeltje 
komen te staan tijdens de rijping. E. holm
siae is uitermate lastig in cultuur. 
Euphorbia cryptospinosa is het eenvoud
igst in cultuur te kweken, alhoewel koude- 
gevoelig en gevoelig voor natte voeten. 
E. erlangeri is ook tamelijk gemakkelijk te 
kweken, maar met toch iets meer kuren. 
E. miguitinorum is een moeilijke plant. 
Tot nu toe groeien ze in de zomer redelijk 
bij mij. Overwinteren doe ik deze soort in 
huis bij de centrale verwarming. Meestal 
ben ik blij als ik in de lente toch nog 
enkele takjes zonder wortel heb overge
houden. Maar ja, voor de liefhebber blijft 
de uitdaging en natuurlijk het goede 
gevoel, als het dan uiteindelijk wel lukt. 
Ik hoop dat ik op deze manier wat belang
stelling voor deze ongewone plantjes heb 
opgewekt. Zeker de liefhebbers van wil
coxia’s zouden hun verzameling kunnen 
verbreden met E. cryptospinosa, het 
schoolvoorbeeld van mimicry en conver
gente ontwikkeling. Al was het alleen om 
bezoekers van uw verzameling te foppen.
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BOLIVIA-HERINNERINGEN 4
Frank Vandenbroeck

Vanuit Miranda, een aantrekkelijk stadje in 
de staat Mato Grosso do Sul (zuidwest 
Brazilië) waren we westelijk getrokken, 
richting Corumbá aan de Boliviaanse 
grens. We betraden daarbij de Pantanal, 
een reusachtig moerassig gebied dat zich 
uitstrekt over de aangrenzende territoria 
van zuidwestelijk Brazilië en oostelijk 
Bolivia en Paraguay. Het geheel van deze 
immens uitgestrekte vlakte beslaat een 
oppervlakte van zowat 300.000 km2. Het is 
nog een waarachtig ecologisch paradijs dat 
onderdak biedt aan talrijke diersoorten, 
vooral vogels, en ontelbare plantensoorten. 
Het gebied wordt gedraineerd door de Rio 
Paraguay en zijn talrijke zijrivieren en kent

een drukkend heet vochtig klimaat. We 
waren er in januari, een niet zo best ge
kozen tijdstip, want deze maand betekent 
het hoogtij van het regenseizoen. Zowat de 
hele Pantanal komt dan onder water te 
staan en vaak zijn allerlei verbindingswe
gen verbroken. Ook de omgeving van 
Miranda was overstroomd doordat de Rio 
Miranda buiten haar oevers was getreden. 
Op weg naar Corumbá kwamen we her
haaldelijk in reusachtige zeboe-kudden 
terecht die door groepen gaucho’s via de 
weg in allerijl naar hoger gelegen gebieden 
werden gebracht om de dieren te redden 
voor de verdrinkings- of hongerdood. In 
het gebied van de Pantanal en zijn omge-

Landschap nabij San Cyrilo. Foto’s van de schrijver
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Habitat van Discocactus boliviensis

ving komen, hoe vreemd het ook moge 
klinken, verschillende cactussoorten voor 
die tot diverse geslachten behoren zoals 
Gymnocalycium, Frailea, Discocactus, 
Stetsonia, Echinopsis, Piptanthocereus. 
Deze planten komen er voor in kleine, 
moeilijk te vinden, vaak sterk geïsoleerde 
en speciale habitats. Zo vonden we in de 
omgeving van Corumbá, niet zonder 
moeite, een populatie van Discocactus 
ferricola. Nu we zo ver westelijk en dicht
bij de grens met Bolivia waren aangeland, 
besloten we de groeiplaats van Discocactus 
boliviensis op te zoeken die slechts wei
nige kilometers van de grens verwijderd 
zou liggen.
Corumbá is de Braziliaanse grensstad, 
schitterend gelegen op een heuvel uit 
kalkgesteente aan de oever van de Rio 
Paraguay met een betoverend uitzicht op 
de weidsheid van de omringende Pantanal.

Corumbá is van oudsher de toegangsweg 
tot Bolivia en er hangt nog iets van het 
oude koloniale verleden. Het oude im
posante douanekantoor en het tuighuis 
herinneren nog aan de pionierstijd toen het 
er krioelde van gelukzoekers en fortuin
jagers en er op de rivier, als enige 
verkeersader, een druk verkeer heerste. 
Een probleem voor ons is de grens
overschrijding. Uit vroegere ervaringen 
hadden we geleerd dat grensovergangen 
met een huurauto in Latijns Amerika niet 
altijd van een leien dakje gaan en vaak 
zelfs onmogelijk zijn. Wie schetst er dan 
ook onze verbazing als we bij de grens
overgangen, en dit zowel op Boliviaans als 
op Braziliaans grondgebied, de afsluit
bomen wijd open zien staan en de mili
tairen alle grensverkeer zien aanmanen, 
zonder enige controle, gewoon te passeren. 
En dit in een gebied dat bekend staat om 
zijn drugsmokkel! Naderhand meenden we 
deze toestand te begrijpen. Aan de andere 
kant van de grens ligt op Boliviaans gebied 
een relatief kleine geïsoleerde bevolkings- 
kern, verdeeld over twee centra: Puerto 
Suarez en Quijarro. Dit kleine uithoekje 
van Bolivia is weliswaar verbonden via 
een 650 km lange spoorweg met de weste
lijk aan de voet van de Andes gelegen 
belangrijke stad Santa Cruz de la Sierra, 
maar de trein doet er 16 uur over om deze 
afstand te overbruggen en vaak functio
neert hij niet. Verder bestaat er ook een 
weg naar Santa Cruz maar deze is meestal 
onbegaanbaar. Buining probeerde indertijd 
samen met Vasquez deze weg te berijden 
doch zag algauw het omnogelijke hiervan 
in (vergelijk zijn verslag hieromtrent: 
“Interessante cactusgebieden in Bolivia”, 
Succulenta 54, 11). Deze kleine Bolivi
aanse uithoek blijkt economisch en sociaal 
volledig op zijn Braziliaanse buur aan
gewezen. Puerto Suarez is trouwens een 
vrijhandelszone.
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Discocactus boliviensis groeit, althans 
volgens de literatuur, op het grondgebied 
van de Estancia San Cyrilo. We moeten 
herhaaldelijk vragen waar de bewuste 
estancia in feite ligt, maar kunnen uitein
delijk een vrachtwagen volgen die dezelfde 
richting uitgaat. Bij het overschrijden van 
die fictieve lijn die “landsgrens” heet, treft 
het ons dat we in feite in een andere 
wereld komen. De natuur op Boliviaans 
gebied is veel rijker en nagenoeg nog 
ongeschonden: een gevolg van de kleine 
bevolkingsdruk en weinig expansieve 
economie. Ook de mensen zijn anders: we 
zien geen zwarten meer en nog weinig 
blanken, het merendeel van de mensen zijn 
hier indiaans. Na nog heel wat rondvragen 
komen we uiteindelijk bij de eenvoudige 
hut van de opzichter van San Cyrilo, senor 
Santo Yabeta, aan de rand van het bos 
gelegen. Zijn vrouw, een typische indi
aanse, brengt ons bij hem waar hij diep in 
het bos samen met enkele kerels een lading 
humus klaarmaakt voor transport. Hij 
ontvangt ons ietwat spottend: we blijken 
lang niet de enige “zonderlingen” te zijn 
die hier in deze uithoek naar zijn cactussen 
komen kijken.
Santo Yabeta neemt zijn geweer en samen 
met zijn vrouw gaat hij met ons op pad. 
Hij is 49 jaar en heeft uitgesproken euro- 
pese trekken alhoewel hij beweert ook 
indiaans bloed te hebben. Zijn vrouw is erg 
jong en volbloed indiaanse. We lopen door 
laag dicht bos met een aantrekkelijke 
begroeiing van allerlei palmensoorten. De 
hitte is drukkend en horden insecten 
omzwermen ons voortdurend. Ongeveer 
halverwege worden we overvallen door een 
zware tropische stortbui, maar Santo kent 
gelukkig een kleine hut in de buurt waar 
we kunnen schuilen. Tenslotte bereiken we 
een schitterende habitat: middenin het bos 
worden op een lage heuvel grote zwart
grijze kalksteenplaten zichtbaar waarop,

naast veel bromeliaceeën en een weelde 
van allerlei kruidachtige planten, de 
prachtigste discocactussen groeien. Vooral 
het formaat van de plantenlichamen van 
deze discocactus treft ons: de planten 
worden wel 30 cm breed. Er staan dui
zenden planten in een gebied van een paar 
vierkante kilometer, maar het is waar
schijnlijk de enige plek waar deze soort 
voorkomt. Het gebied ademt een sfeer van 
gaafheid, rust en natuurlijke schoonheid. 
Maar hoelang nog? Hoe kwetsbaar zijn 
deze unieke planten in een gebied waar in 
de nabije toekomst de toenemende bevol
kingsdruk, zoals in het nabuurland Brazilië, 
steeds meer beslag zal leggen op de omrin
gende bossen. Er komen ons Braziliaanse 
taferelen voor de geest: door geiten op
gevreten of door bulldozers weggevaagde 
discocactus-populaties. We struinen lange 
tijd tussen de planten. Uit vele cephalia 
priemen lange witte bloemknoppen: deze 
zullen zich vanacht openen. Andere 
planten dragen overlangs gespleten 
groenigwitte vruchten waarin de glimmend 
zwarte zaden te zien zijn. Op de heuvel 
groeit ook een boomsoort met handvor
mige bladeren die grote doosvruchten met 
pluizige zaden vormt. Die worden in 
Corumbá verkocht om kussens te vullen, 
zo vertelt de vrouw. Talrijke bomen zijn 
behangen met epifytisch groeiende zilver
grijze Tillandsia’s. Het zijn grote planten 
waarvan de buitenste bladeren vaak 
gekruld naar beneden hangen. Terwijl 
Santo Yabeta in het naburige bos op jacht 
is, bekijken en fotograferen we uitvoerig 
het hele gebied.
Terug bij zijn hut bieden we Santo en zijn 
vrouw wijn aan. We kochten een grote 
mandfles in Brazilië. Het is erg gezellig en 
rustig op het erf. Kinderen, honden, var
kens en kippen krieuwelen door elkaar. We 
krijgen zomaar een maaltijd opgediend 
door het oudste dochtertje (12 jaar). Het
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Discocactus boliviensis 
met bloemknoppen in het 
cephalium

vlees is echter zo taai dat ik geen andere 
uitweg zie dan het stiekem aan de uitge
mergelde honden te voeren. Santo wordt 
erg vrolijk door de wijn, en ook filoso
fisch. Hij vindt dat hij een zwaar, maar 
goed leven heeft. Op de televisie ziet hij de 
hele wereld, maar hier, in zijn bossen, is 
het toch best. Hij heeft 8 kinderen en wil 
100 jaar worden. Wijn is erg goed tegen 
allerlei kwalen zoals dengue (een soort 
slaapziekte), cholera, gele koorts en ma
laria, zegt hij, allemaal ziekten die de 
muggen in het bloed prikken. Maar vacci
natie is toch beter meent hij. Al zijn kin
deren zijn gevaccineerd. Er is in het gebied 
veel productie en handel in drugs. Tijdens 
onze tocht hoorden we in de verte de 
motor van een helicopter : Amerikaanse 
controle, zo beweert Santo. Er zouden in 
de buurt nog andere rotsplaten te vinden 
zijn, hoog op een heuvel in het bos. Santo 
is bereid ons te vergezellen. De weg 
erheen blijkt evenwel niet gemakkelijk: we 
moeten een heel stuk over een slechte piste 
rijden met moddergaten en kloven. Maar 
de wijn maakt ons overmoedig en strijkt 
alle oneffenheden glad. Tenslotte klimmen 
we de heuvel op. Boven vinden we 
prachtige zwarte rotsplaten met een weel
derige begroeiing van allerlei

bromeliaceeën en araceeën met verspreide 
exemplaren van Piptanthocereus. Discocac
tus vinden we er echter niet. We hebben op 
de heuvel een weergaloos uitzicht over het 
onafzienbaar dicht beboste land. Nu de 
avond valt vliegen grote groepen luid
ruchtig krassende papegaaien naar hun 
slaapplaatsen. Beneden in het bos klinkt 
het metaalachtig geluid van de boom
kikkers. Terug op de estancia nemen we 
afscheid. Santo vraagt wanneer we nog 
eens terugkomen, daar anders ons bezoek 
als een onwezenlijk iets in zijn herinnering 
zou blijven. Ik probeer hem uit te leggen 
dat dergelijke lange reizen niet zomaar 
direct voor herhaling vatbaar zijn. Hij 
vraagt mijn leeftijd. Vijftig, antwoord ik 
hem. Dan heb je nog dertig jaar tijd om 
terug te komen, antwoordt hij.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen, België
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ZEG NIET ZO MAAR POTLOODPLANT
TEGEN EUPHORBIA TIRUCALLI - 2

Patrick Van Damme

Het woord euphorbia is wellicht afgeleid 
van het Griekse euphorbos dat “goed 
gevoed, dik, vet” betekent. De naam lijkt 
dan ook wel perfect gekozen voor de 
succulentere soorten binnen het genus, die 
met hun dikke stengeldelen inderdaad een 
goed gevleesde indruk geven. Plinius heeft 
een kleurrijkere verklaring voor de 
herkomst van de naam. Volgens hem is de 
naam euphorbia afgeleid van de naam van 
de Numidische lijfarts van koning Juba II 
van Mauretanië (die leefde tussen 52 v.C. 
tot 24 n.C.). Deze Euphorbus zou de eerste 
geweest zijn om kruiden van het geslacht 
Euphorbia in de lokale farmacopee te 
gebruiken. Uit dank voor bewezen diensten 
- die kruiden hadden blijkbaar nog effect 
ook... - schreef koning Juba een verhande
ling De Euphorbia herba, waarin de 
eigenschappen van een plant, waarschijn
lijk Euphorbia resinifera, beschreven 
werden. Deze plant produceerde een 
harsachtig product, het euphorbium, dat tot 
in vrij recente tijden in Marokko verhan

deld werd.
E. tirucalli dankt zijn wereldwijd 
voorkomen aan het gemak waarmee men 
hem kan vermenigvuldigen. Hij wordt dan 
ook in heel wat landen als haagplant 
gebruikt: door heel Afrika van Senegal tot 
Kenia, en zuidelijker naar Zuid-Afrika en 
Malawi toe over Rwanda. In Rwanda staat 
E. tirucalli rond de rugo’s, het erf met de 
woonstede. In Zimbabwe noemt men hem 
rubber hedge. Men vindt hem ook in 
West-Australië, het Verre Oosten en 
Indonesië (in zogenaamde pagers, pagars 
of paggers, wat afsluiting betekent). Het 
veelvuldig gebruik in hagen heeft te maken 
met de eigenschap van E. tirucalli onmid
dellijk wortel te schieten en heel vlug heel 
dichte bestanden te vormen. Dit wordt 
vooral gewaardeerd in gebieden waar 
prikkeldraad te duur of onbeschikbaar is, 
en waar afsluitingen in dood materiaal, 
zoals hout, moeilijk te maken zijn omdat 
het hout er schaars is of snel opgevreten 
wordt door termieten. Bovendien zullen de

E. tirucalli-hagen rond een 
woonstede in Kenia.
Foto's van de schrijver
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E.turicalli dankt zijn droog- 
teresistentie onder andere 
aan de goed beschermde 
huidmondjes, die ook op de 
stengel in groeven liggen

takjes bij afbreken, irriterende latex vrij
geven die inwerkt op de ogen en huid van 
mens (plunderaars en veedieven, bijvoor
beeld) en dier. Dit blijkt een goed afschrik- 
kingsmiddel te zijn. Gevoelige mensen 
krijgen immers heel vlug huidirritaties met 
jeuk en lokale zwellingen tot gevolg. Dit 
werd heel goed geïllustreerd in de film The 
Gods must be Crazy 1 (van Jamie Uys, 
Botswana 1980). Wanneer de blanke 
hoofdrolspeler (Marius Weyers), tevens de 
“goeie” in het verhaal, op een bepaald 
moment in het nauw gedreven wordt door 
een stel boeven, vindt hij er niks beters op 
dan een paar geweerschoten te lossen in 
een E. candelabrum-boom waaronder zijn 
tegenstanders zich verscholen hadden en 
vanwaar ze ook op hem aan het schieten 
waren. De latex die hierop uit die schot
wonden neervloeit, is zo overvloedig en 
irriterend dat zijn belagers alle wapens 
moeten laten vallen (om zich te kunnen 
krabben) en er voor hen niks anders meer 
opzit dan zich over te geven. Of: hoe de 
natuur de mens ter hulp kan komen... 
Lokale bevolkingsgroepen planten de 
hagen niet alleen aan rond het erf, maar 
ook rond kralen waar het vee ‘s nachts 
wordt samengedreven, rond graasweiden 
en velden. Om de gaten op te vullen die na

verloop van tijd onderaan in de vegetatie 
kunnen ontstaan, wanneer de planten wat 
ouder beginnen te worden, snoeit men in 
bepaalde streken de E. tirucalli-planten 
onderaan bij om zodoende hergroei van 
zijscheuten te stimuleren. In bepaalde 
streken plant men er andere planten, zoals 
E. antiquorum, tussenin om juist die gaten 
op te vullen.
In Malawi plant men E. tirucalli typisch op 
en rond begraafplaatsen om er de wilde 
dieren (aaseters !) weg te houden. In Indië 
vormden de hagen een obstakel voor de 
cavalerie van het Engelse koloniale leger. 
Ze stonden en staan er nog, rond velden en 
langs wegen.
Mensen, maar ook runderen en ander 
grootvee, zoals antilopen en gazellen, 
hebben een afkeer van deze plant. Dat is 
maar goed ook, want anders zou het inder
daad maar weinig zin hebben om er hagen 
mee aan te leggen... Geiten lijken echter 
iets minder kieskeurig te zijn. Bij gebrek 
aan eetbare alternatieven zullen zij soms E. 
tirucalli als voedsel gebruiken, vooral in 
het droog seizoen. Ik heb dit zelf in Kenia, 
in de streek rond Malindi kunnen vaststel
len. Uit contacten met de lokale bevolking 
zou blijken dat niet alle geitenrassen dit 
doen, en dat het ook afhangt van de streek
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of E. tirucallii inderdaad opgepeuzeld 
wordt. Wanneer koeien per abuis toch 
E. tirucalli opeten, kunnen diarree en 
kolieken als negatieve bijeffecten optreden. 
De irriterende principes zitten in het melk
sap (of latex), dat heel vlug vrijkomt 
wanneer de plant gekwetst wordt. Wanneer 
een klein blaadje afbreekt, komt er uit de 
minuscule wonde al een beetje latex naar 
buiten. Wanneer men de stengel(tjes) nog 
maar ombuigt of een beetje onder druk zet, 
is de kans ook groot dat er uit het buigpunt 
latex vloeit.
Niettegenstaande dat latex huidirritaties 
verwekt, wordt de plant in Senegal toch 
gebruikt om bepaalde huidziekten (schim- 
melinfecties ?) te behandelen. Ook verse 
wonden zouden er volgens de lokale 
wijsheid vlugger mee helen. In Indonesië 
meldde men in het begin van deze eeuw 
het gebruik van het melksap als uitwendig 
geneesmiddel op schurftplekken en zweren 
en tegen eelt en wratten; ook chronische 
huidaandoeningen zouden erdoor behan
deld kunnen worden, terwijl gezwellen er 
gemakkelijk door rijpen. Uit de geconsul
teerde literatuur blijkt ook dat het melksap 
doornen, scherven en splinters uit het 
lichaam drijft wanneer men het op de 
verwonde plaats aanbrengt. Inlanders 
gebruiken de plant om beenbreuken vlug
ger te doen genezen: zij wrijven de huid in 
de buurt van de breuk in met melksap of 
met de fijngewreven droge bast omdat zij 
menen dat dit de beenvorming bevordert. 
Volgens een bepaalde bron wordt de 
fijngewreven bast “op het gebroken been 
gebonden”. In Indië en Brazilië wordt de 
plantenlatex ook tegen wratten gebruikt. 
Formeel onderzoek heeft aangetoond dat 
verse stengeldelen een antikankeractiviteit 
vertonen, en bepaalde tumoren in omvang 
kunnen doen afnemen. In Indië wordt het 
sap van E. tirucalli gebruikt tegen tumo
ren, astma, leucorrhoea en spijsverterings-

moeilijkheden. Ook in Indië heeft men 
gevonden dat de wortel werkzaam zou zijn 
tegen kanker. Anderzijds heeft men 
gevonden dat de latex alleen een krachtig 
tumorverwekkend middel zou zijn bij 
muizen (maar daarover in een later artikel 
meer).
De latex wordt in nogal wat streken en 
landen gebruikt in geval van spijsverte- 
ringsstoornissen. In Senegal beweert men 
dat het goed kan zijn om tegen buikwater
zucht (ascites), oedemen en hardnekkige 
constipaties 3 à 4 latexdruppels op te 
lossen in palmwijn, of ze te mengen met 
een volledig, opgeklopt ei, of ze te ver
mengen met een spinazie gemaakt van 
Hibiscus sabdariffa-blaren. Deze laatste 
plant is in het Nederlands gekend als 
Amerikaans zuur, en wordt doorgaans 
vooral geoogst voor de sterk vergrote 
kelkblaren waar een roodgekleurd infuus 
van gemaakt wordt dat bijzonder gewaar
deerd wordt door Islamieten die het vooral 
drinken gedurende de Ramadan. In 
moslimlanden is het infuus gekend onder 
de naam van karkadè. Persoonlijk zou ik 
denken dat “hardnekkige constipaties” niet 
zozeer zouden reageren op de paar la
texdruppels die men door de palmwijn 
mengt. Palmwijn zelf wordt immers tradi
tioneel gewonnen uit gegist oliepalmsap en 
het minste wat je kan zeggen is dat de 
kwaliteit meestal zodanig is dat de felste 
constipatie ervoor “moet” bezwijken...
Het latex-eimengsel wordt ook gebruikt als 
purgeermiddel, tegen maagpijn en als 
braakmiddel. Aftreksels van de wortels en 
jonge takjes worden ook met dit doel 
gebruikt. Deze laatste remedies zijn afkom
stig uit Azië.
Overdadig gebruik van E.tirucalli-latex 
schaadt echter. In Tanzania heeft men 
gevallen beschreven van gastero-intestinitis 
die de dood tot gevolg had. In één geval 
was er zelfs sprake van een geperforeerde
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Sommige geitjes in Kenya 
lusten E. turicalli rauw

maag na de consumptie van E. tirucalli- 
latex. Bij dezelfde patiënt waren ook de 
darmen en nieren aangetast. Ook uit Zuid- 
Afrika is er een geval bekend van een 
persoon die gestorven is aan gastro-intesti- 
nale bloedingen met dodelijke afloop na 
inname van latex om... steriliteit te behan
delen. In Indië gebruikt men de latex als 
purgeermiddel en counter-irritant (sic) bij 
de behandeling van dieren. Het wordt ook 
als purgeermiddel bij mensen gebruikt, en 
tevens voor de behandeling van reuma, 
tandpijn en zenuwpijnen (neuralgia). 
Via de steriliteitsbehandeling zitten we 
meteen in de voortplantingssfeer. Zoals 
zovele andere planten zou E. tirucalli ook 
(al of niet vermeende) abortieve eigen
schappen hebben. Verschillende bronnen 
vermelden dat de latex een vruchtafdrij
vend middel is. Een waterige oplossing 
heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn 
met oxytocine (de hormonale stof uit de 
hypofyse-achterkwab, die de zwangere 
baarmoeder tot samentrekking brengt). 
Bij bepaalde Oost-Afrikaanse volkeren en 
Zimbabwe gebruikt men de latex als een 
remedie tegen impotentie. In Indië wordt 
het gebruikt bij de behandeling van syfilis. 
Volgens bepaalde bronnen moet men 
hiervoor de latex vermengd met bloem

oraal innemen.
De plant wordt in Indië ook gebruikt bij 
kalveren als diureticum, vermicide (worm- 
dodend middel) en om de leverwerking te 
stimuleren. Het is echter niet duidelijk 
welk deel van de plant hiervoor gebruikt 
wordt. In Tanzania gebruikt men de wortel 
bij de behandeling van slangebeten. De 
wortels worden eveneens gebruikt in 
compressen tegen verzweringen aan de 
neus en tegen aambeien. In Indië worden 
de wortels als een remedie tegen kolieken, 
astma en buikpijn gebruikt. Het “sap” (sic, 
deel 2) wordt er ook aangewend in geval
len van reuma, tandpijn en debiliteit. En, 
hoe raar het ook moge klinken, in Rwanda 
wordt E. tirucalli traditioneel gebruikt om 
oogziekten bij dieren te genezen. Dit 
contrasteert sterk met het feit dat de latex 
oorzaak is van conjunctivitis (ontsteking 
van het oogbindvlies)...
Uit het voorgaande blijkt dat E. tirucalli 
heel wat lokale gebruiken kent. In een 
volgend artikeltje zal ik verder ingaan op 
zijn gebruik als vergif.

F.L.T.B.W.-Vakgr. Plantaardige Produktie 
Lab. Trop. Subtrop. Landbouw en Etno-botanie 
Coupure Links 653, B 9000 Gent België
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HET GESLACHT THELOCACTUS
9. DE THELOCACTUS BICOLOR-GROEP

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

Deze laatste Thelocactus-groep die wij nu 
aan u voorstellen omvat Thelocactus 
bicolor en verwante soorten, variëteiten en 
vormen. Daarvan is T. bicolor zelf wel de 
meest bekende van alle Thelocactus- 
soorten; vrijwel iedere liefhebber heeft wel 
een “bicolor” in de verzameling staan. Die 
bekendheid is een gevolg van het feit dat 
deze planten gemakkelijk te kweken zijn 
(met uitzondering van T. bicolor var. 
flavidispinus), rijk bloeien en overal voor 
schappelijke prijzen te koop zijn. Het enige 
probleem is dat de planten in de winter bij 
lage temperatuur en weinig vocht wel eens 
te veel inkrimpen en daardoor in het 
voorjaar moeilijk aan de groei zijn te 
krijgen. Daar hebben trouwens wel meer 
thelocactussen last van. Een plaatsje boven 
in de kas bespoedigt in het algemeen het 
herstel aanmerkelijk.
Naast deze bekendheid is deze soort 
berucht om zijn enorme variabiliteit en de 
daarmee verbonden taxonomische proble
men. Dat heeft deels te maken met het zeer 
grote verspreidingsgebied. De meest 
zuidelijke groeiplaats ligt in de staat San

Luis Potosf in midden-Mexico, de meest 
noordelijke in de staat Texas in de USA. 
Daartussen in komt de soort voor in de 
Mexicaanse staten Tamaulipas, Nuevo 
Leon, Zacatecas, Durango, Chihuahua en 
Coahuila (zie kaartje). In zo’n groot gebied 
heersen natuurlijk verschillende oecolo- 
gische omstandigheden. Bovendien is het 
er geologisch gezien nogal onrustig: vulca- 
nisme en aardbevingen hebben grote 
invloed (gehad) op het landschap, waar
door planten zich steeds weer aan nieuwe 
omstandigheden moesten aanpassen. Het 
gevolg is dat er tussen populaties van een 
soort standplaatsverschillen gaan optreden, 
zo ook bij T. bicolor. Er zijn dan ook een 
groot aantal vormen bekend, veelal be
schreven als variëteit of als aparte soort. 
Van deze plantengroep is zo veel te vertel
len dat we besloten hebben om het 
T. bicolor-verhaal in meerdere afleveringen 
te publiceren. Een bijkomend voordeel 
daarvan is dat we dan meer foto’s en 
tekeningen kunnen laten zien. Onze inde
ling van deze groep ziet er als volgt uit:

deel 9 : (dit deel): T. bicolor met zijn oudste synoniemen Echinocactus rhodophthalmus 
enhinocactus ellipticus.

deel 10: T. bicolor-vormen uit Noord-West Mexico: Thelocactus bicolor var. pottsii, var. 
tricolor, “var.” Mapi en HK (NMCR) 2170 Chihuahua.

deel 11: T. bicolor-vormen uit de U.S.A.:Thelocactus bicolor var. schottii, var. texensis en 
var. flavidispinus.

deel 12: Enkele T. bicolor-variëteiten en vormen uit het centrum van het verspreidingsge
bied: Thelocactus bicolor var. bolansis, de ” Monclova-vorm” en T. wagnerianus.

deel 13: Enkele T. bicolor-variëteiten en vormen uit het oosten van het verspreidingsge
bied: T. bicolor var. schwarzii, var. commodus en de “Tanquecillos-vorm”.

deel 14: T. heterochromus.
deel 15: T. lausseri en T. macdowellii.
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Foto 1 : Lectotype van Thelocactus bicolor. 
Uit Pfeiffer, Cacteen 1846-50

Veel planten uit de bicolor-groep zijn al 
lang geleden gepubliceerd (de eerste al in 
1848). Het was voor ons dan ook een 
enorme klus om die oude literatuur op te 
sporen en door te werken. We zijn daarbij 
een heel eind geholpen door de Duitse 
Thelocactus-specialist Robert Haas, die ons 
een flinke hoeveelheid copieën van oude

Foto 2 : Thelocactus bicolor. Typeplant van Galeortti?

artikelen ter beschikking stelde. Speurend 
in dat oude werk kwamen we een aantal 
tekeningen tegen die alleen al uit historisch 
oogpunt het herpubliceren waard zijn.
Afgezien van T. heterochromus, T. lausseri 
en T. macdowellii, die wij als aparte 
soorten beschouwen, behoren alle hier te 
bespreken vormen tot T. bicolor, al dan 
niet in de rang van soort of variëteit. We 
zullen daarbij de namen gebruiken waar
onder de planten het meest bekend zijn. 
Anderson onderscheidde in 1987 slechts 
drie variëteiten van T. bicolor, namelijk 
var. bicolor, var. flavidispinus en var. 
schwarzii. Ook hij ziet T. heterochromus, 
T. lausseri en T. macdowellii als zelfstan
dige soorten. Buiten die drie variteiten zijn 
er nog een aantal goed te onderscheiden 
vormen van T. bicolor in cultuur die we 
ook zullen bespreken.
Alle planten die wij tot de bicolor-groep 
rekenen, hebben min of meer identieke 
zaden. Deze zijn meestal iets langer dan 
breed, doordat aan de onderkant een diepe 
holte aanwezig is. Het meest in het oog 
springende zaadkenmerk is het gebobbelde 
oppervlak; in een aantal gevallen zijn de 
testacellen zelfs papilvormig uitgegroeid. 
Deze knobbels hebben een andere struktuur 
dan die van de zaden van T. conothelos, de 
enige soort buiten de bicolor-groep die ook 
geknobbelde zaden heeft. Een tweede 
opvallend zaadkenmerk dat alleen bij deze 
soortengroep blijkt voor te komen betreft 
de kleur. Veel zaden zijn donkergrijs of 
bronskleurig met kleine, onregelmatig 
verdeelde, zwarte vlekjes. Jammer genoeg 
vertonen niet alle zaden dit vlekkenpa- 
troon. De micropyle bevindt zich op de 
hilumrand en is dan aan de buitenkant 
zichtbaar, soms maakt de micropyle deel 
uit van het hilum en is dan niet zichtbaar. 
Het plantenlichaam wordt gekenmerkt door 
in knobbels verdeelde ribben, een groene 
epidermis en een in het algemeen kleur
rijke bedoorning. De belangrijkste verschil-

182



Succulenta 75 (4) 1996

Foto 3 : Echinocactus = 
Thelocactus rodopthalmus. 
Foto De Laet 1930

len binnen deze groep zijn te vinden in de 
vorm van de planten (breed en plat bij de 
SLP-vorm van T. bicolor, meer bolvormig 
bij T. bicolor var. flavidispinus, zuilvormig 
en spruitend bij T. bicolor var. holansis), 
de bloemen (klein bij T. lausseri, zeer 
groot bij T. bicolor var. tricolor en var. 
pottsii) en natuurlijk de bedoorning. 
Naarmate de planten ouder worden, wordt 
het onderscheid tussen de verschillende 
vormen doorgaans steeds duidelijker.

A. Thelocactus bicolor (Galeotti ex 
Pfeiffer) Br. & R. var. bicolor.
De “gewone” Thelocactus bicolor is nu 
bijna anderhalve eeuw in cultuur; de plant 
werd al in 1848 door Galeotti als 
Echinocactus bicolor beschreven. Galeotti 
is nog eens directeur van de botanische 
tuin in Brussel geweest. De beschrijving 
was naar de huidige maatstaven volstrekt 
onvoldoende. Zo werd als vindplaats 
slechts “Mexico” opgegeven. McVaugh, 
een speurneus in oude literatuur, meldde in 
1978 dat Galeotti zijn materiaal waar
schijnlijk heeft verzameld in de buurt van 
de stad San Luis Potosi. Dat is, zo weten 
we nu, het meest zuidelijke deel van het 
verspreidingsgebied van alle T. bicolor- 
vormen. Ook was er geen type-exemplaar 
in een herbarium gedeponeerd (wat overi

gens destijds nog niet verplicht was). In 
het werk van Pfeiffer uit 1848, waarvan nu 
nog slechts enkele exemplaren in biblio
theken aanwezig zijn, is bij de beschrij
ving een ingekleurde tekening afgedrukt. 
Anderson heeft in 1987 deze tekening als 
lectotype aangewezen. Dat wil zeggen dat 
in dit geval de tekening dient als voorbeeld 
van de plant die model heeft gestaan voor 
de beschrijving. We hebben een dia ge
maakt van deze kleurentekening uit 1848 
(foto 1).
T. bicolor is meestal iets langer dan breed. 
In het jeugdstadium doet de plant aan een 
denneappel denken. De doorns zijn meer- 
kleurig, meestal paars aan de basis en geel 
of witachtig aan de top. De bloemen zijn 
groot en tweekleurig (vandaar de naam 
bicolor): magenta met een witte keel. De 
bloemblaadjes hebben een zijdeachtige 
glans. De plant is op jonge leeftijd (ca. 4 
jaar) al bloeibaar en kan de gehele zomer 
door bloeien. Als de planten groeien, 
zullen ze ook bloeien want elk nieuw 
gevormd areool produceert vrij snel een 
bloemknop.
In 1980 hebben wij iets ten noord-oosten 
van de stad San Luis Potosf T. bicolor 
gevonden en zaden verzameld. Deze 
planten zijn verspreid onder de naam 
Thelocactus bicolor S.L.P. (zie foto 2).
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Het is opvallend dat de kenmerken die 
genoemd worden in de eerstbeschrijving 
van T. bicolor sterk overeenkomen met die 
van de door ons gevonden S.L.P.-vorm. 
Onze planten hebben een donkergroen 
lichaam, 8 ribben, 9 naaldvormige rand- 
doorns, 4 middendoorns waarvan de 
onderste de grootste is en de bovenste 
afgeplat is. Deze kenmerken worden ook in 
de beschrijving van Galeotti genoemd. Dit 
is een tweede reden om te veronderstellen 
dat Galeotti destijds ook bij San Luis 
Potosf verzamelde.

B. Echinocactus rhodophthalmus 
Hooker en Echinocactus ellipticus 
(Hooker) Lemaire.
In 1850 werd een tweede bicolor-vorm 
beschreven door Hooker onder de naam 
Echinocactus rhodophthalmus. Vervolgens, 
in 1852, kwam daar nog een variëteit 
ellipticus bij. Een jaar later werd deze

Foto 5 : Roodkleurig bedoornde Thelocactus bicolor 
Foto van de schrijvers

variëteit door de beroemde Ch. Lemaire 
zelfs tot soort verheven: Echinocactus 
ellipticus. Beide planten werden echter al 
vóór de introductie van het geslacht Thelo
cactus in 1922 als bicolor-vormen be
schouwd en zijn dus nooit tot soorten van 
het geslacht Thelocactus omgekombineerd. 
Wij kwamen bij een bezoek aan de biblio
theek van Succulenta onlangs twee antieke 
foto-albums tegen met foto’s gemaakt door 
de zeer bekende Belgische cactus-kweker 
Frans DeLaet. Hierbij hebben we zowaar 
één zwart-wit foto gevonden met het 
onderschrift Thelocactus rhodophtalmus. 
We hebben van deze unieke zwart-wit foto 
een dia gemaakt en drukken deze hierbij af 
(foto 3).
Tevens viel ons bij de originele publikatie 
van Ch. Lemaire de fraaie tekening op, ook 
deze willen wij U niet onthouden (foto 4). 
Deze twee vormen van T. bicolor vallen op 
door de slanke, zuilvormige groeiwijze. Ze 
zijn volgens de beschrijving afkomstig uit 
de omgeving van San Luis Potosf, het
zelfde gebied als de typische T. bicolor 
dus. Ze wijken echter sterk af. De naam 
rhodphtalmus verwijst naar de rode ring in 
de keel van de bloem, net als de Engelse 
benaming “red-eyed Echinocactus”, of wel 
de “Echinocactus met de rode ogen”. Dit is 
voor een T. bicolor geen bijzondere eigen
schap; de rode keel in de bloem komt zeer 
vaak bij T. bicolor voor. Alle bicolor- 
vormen hebben meerkleurige bloemen en 
op grond van het kleurpatroon van de 
bloem kan naar onze mening geen enkele 
bicolor-vorm onderscheiden worden.
In de beschrijving van E. ellipticus spreekt 
men van een dieper rode kleur van de 
bedoorning. Nu zijn er bicolor-vormen in 
allerlei kleuren, maar uitgesproken rood- 
bedoornde planten hebben wij slechts één 
keer gezien, en wel in de verzameling van 
Peter Melis. In de nieuwgroei behoudt deze 
plant echter de normale gele bedoorning. 
Of hier echt sprake is van een aparte vorm,
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Foto 4 : Echinocactus ellipticus. Kopie uit Le Jardin Fleuriste.aire 15 februari 1853.
Foto gesponsord door de firma Ubink te Kudelstaart.
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is nog onduidelijk. Wij beperken ons hier 
tot het tonen van de oude tekeningen en de 
plant uit de verzameling van Peter Melis 
(foto 5).
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Kaartje van het enorme verspreidingsgebied van Thelocactus 
bicolor

Links SEM-foto's met karakteristieke zaadstruc- 
turen in de bicolorgroep.
1. Zaad in zij-aanzicht met het typisch gebobbelde 

oppervlak. Vergroting 36 x. T. bicolor var. 
commodus RHaas, 1988.

2. Zaadoppervlak met zwak gebobbelde cellen, 
vergroting 360 x. T. bicolor var. flavidispinus, 
Clichefonds 1984.

3. Zaadoppervlak met kegelvormig uitgegroeide 
cellen, vergroting 370 x. T.bicolor var schwarzii, 
RHaas 1988.
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SUKKELEN MET SUCCULENTEN - 2
Peter v. d. Puyl

Begin maart 96:het is nog steeds te koud 
(0 ºC) en in mijn kas is het rust, rust en 
nog eens rust. Verdorie, ontwaak toch eens 
slome duikelaars! O sorry, er zijn al een 
paar planten uit hun rustperiode zoals 
Echeveria lauii met haar prachtige oranje 
bloemen. Ik heb er snel dia’s van gemaakt. 
Prachtige planten met hun “witbepoederde” 
blauwe bladeren. Ik heb ze bestoven en 
hoop er zaad van te winnen. Ook een 
“dode” stronk van Pelargonium cotyle
donis gefotografeerd die in de huiskamer 
staat, want volgens mij is hij (of juist 
daarom zij?) erg warmtebehoeftig, wat een 
woord! Nu zie ik tot mijn verwondering 
dat het stronkje zowaar begint uit te lopen. 
Logisch zegt mijn vrouw, vorige week trok 
onze jongste kleinzoon die zo uit de pot en 
liep er mee de kamer rond te zeulen, toen 
hebben we hem maar gauw weer in de pot 
teruggezet. Ook een manier om uit je 
winterslaap gerukt te worden. Vele 
mesems zoals Argyroderma, Lithops e.d. 
beginnen weer nieuwe kopjes te vormen 
dus het gaat de goede kant op. Ook Cer
aria fructosa krijgt nieuwe bladeren, elk 
jaar bloeit deze in jun/juli met hele kleine 
paarse bloemetjes.
Half maart 96: Druilerig weer en zo’n 5°C 
boven nul, dat wel. De aeoniums uit La 
Palma komen nu ook uit hun slaap en laten 
weer leuke kopjes zien met groene rozet
ten. Aeonium percaneum krijgt knoppen. 
Deze plant kocht ik vorig jaar bij ISI 
(Huntington Bot. Garden), komt van Grand 
Canaria en krijgt witte bloemen. Hij heeft 
maar een stengel en dus ben ik bang dat ik 
hem na de bloei kwijt ben. Ik zal hem 
daarom bestuiven en hopelijk krijg ik er 
zaad van. Een kleine aeonium die ik van 
La Palma meebracht bloeit nu ook met

rose bloemetjes en is volgens mij 
A. goochiae, er dia's van gemaakt en ook 
bestoven hoewel deze meer takken heeft. 
Van 25 t/m 29 april zaten er zo’n 50 
“succels” met mij (en mijn vrouw) letter
lijk opgescheept en dat ging prima! De 
nachtboot was snel in Harwich en daar 
stond de bus klaar. Wij gingen naar Kew 
Gardens en het was daar zo’n 25 'C met 
een zonnetje, dus dat was heerlijk wande
len, kijken, fotograferen en met elkaar 
kennis maken. In de succulentenkas trof je 
elkaar, maar ook in de palmenkas, boek
winkel en tearoom, 
We genoten van deze enorme tuinen en 
parken. De dag vloog om, Rob knapte nog

Een zoekende! Zit dat ene plantje dat ik zoek erbij? Handen 
op de rug anders heb ik zo weer een volle bak! Brookside 
Nursery. Foto’s van de schrijver.
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een uiltje in de zon en “uitgerust” ver
trokken we 's avonds naar ons hotel, dat 
ook prima verzorgd was met alle komfort 
die we maar wensen konden. Hilarisch 
gelach ging op toen verteld werd, dat de 
pub om 11.00 (weliswaar avonds) al dicht 
ging. De volgende dag werd het menens, 
we gingen plantjes kijken en kopen onder 
begeleiding van een Portugees, Carlos 
Zefarino. We bezochten eerst zijn kas en 
daarna nog twee andere kwekers. Het was 
werken geblazen, kijken, zoeken, prijs 
omrekenen naar guldens en rekenen 
hoeveel en hoe je dat allemaal moest 
meenemen. Er was gelukkig meer. De 
meeste kwekers hadden ook een show- 
collektie en daar was het kwijlen, de 
Engelsen weten hoe ze prachtige planten 
moeten kweken. Het leuke was nu, dat als 
je iets wilde weten over een bepaalde soort 
of plant er 48 andere deskundigen waren 
aan wie ik alles over de planten kon vra
gen. Vele malen werd er over van alles 
gediscussieerd en heus niet alleen over 
planten. Alles kwam aan bod, plantenbe- 
scherming, het uitvoeren van planten, 
vermeerderen en noem maar op.
Om ruimte en vooral gewicht te besparen 
verwijderde ik overal waar ik planten 
kocht de pot en potgrond, rolde de plant 
met het etiket in een krant en nam het zo 
mee. De meeste keken hier maar vreemd 
van op, maar vergeet niet, we zijn met 
succulenten bezig en die kunnen heus wel 
tegen een paar dagen droog staan. Veel 
beter dan wij, want telkens keken we uit 
naar een bakkie koffie of een glas lekker 
vocht (zelfs cactusliefhebbers drinken bier 
als het warm is). Werken en kletsen maakt 
dorstig!
En wat is leuker om als je thuis komt 
lekker alles te gaan uitpakken en je nieuwe 
aanwinsten te gaan oppotten?.
Keus was er meer dan voldoende voor 
zowel de cactus- als vetplantenliefhebber.

Wel krijg ik, vrees ik, nu een probleem, 
mijn vrouw wordt ook door deze verzamel
en kweekziekte aangestoken en ik zal toch 
geen plekje in mijn kas moeten vrijmaken. 
Zo zie je maar, geef ze een cactus en ze 
willen meer!
De laatste dag weer kwekers af en onder
tussen ook flinke stukken door Engeland 
heen met sprookjesachtige dorpjes en 
tuinen. Eenmaal ging er gejuich op toen 
we daar voor de eerste keer koeien in de 
wei zagen, maar dat zal de gekke hollan
ditis wel zijn geweest!
Kreunend sjouwden sommigen kratten vol 
planten de boot op, Rob van Elst zelfs een 
lorry vol, maar hij beweerde dat ze niet 
allemaal van hem waren en dat geloofden 
we maar !
De laatste avond/nacht op de boot en toen 
was het weer afgelopen en uit! Nee toch, 
hoop ik, er zal toch wel een vervolg komen 
i.v.m. foto’s en dia’s bekijken. Ikzelf heb 
zo’n 60 minuten op video staan, goed om 
op de afdeling te laten zien en te pronken 
met mijn nieuwe aanwinsten.
Aan Rob, Cock en Peter mijn grote dank 
voor hun fantastische reis en hun inzet We 
hebben er veel van geleerd, genoten en 
nieuwe vrienden (echte succels dus) ge
maakt.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 DG Den Burg
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SUCCULENTA EN HET I.O.S.
GEDRAGSREGELS

In navolging van andere Europese vereni
gingen heeft Succulenta zich gemeld voor 
het lidmaatschap van het I.O.S. I.O.S staat 
voor International Organisation for Succu
lent plant study en is als zodanig een 
Commissie van de Internationale Unie van 
Biologische Wetenschappen. Op het I.O.S. 
Congres in 1997 zal over deze aanvraag 
worden beslist.
Wat heeft het Bestuur bewogen om deze 
stap te zetten? Allereerst om de leden van 
Succulenta ook in de toekomst vanuit de 
eerste hand te kunnen informeren. Daar
naast is het voor Succulenta, een van de 
grote verenigingen binnen de ‘succulenten
gemeenschap’, toch niet mogelijk om in 
haar eentje een belangrijke rol te spelen op 
het gebied van de kennis over en het 
beschermen van succulente planten. Als 
het om samenwerking gaat is het I.O.S. 
een van de weinige en wellicht zelfs de 
enige mogelijkheid tot nu toe. Het schept 
de mogelijkheid om International en 
Interim congressen bij te wonen (hoewel 
Succulenta niet over mogelijkheden be
schikt kosten hiervoor te vergoeden ) en op 
publikaties van deze organisatie, zoals 
bijvoorbeeld het Repertorium Plantarum 
Succulentarum, een zekere kwantumkor
ting te krijgen. Indien nodig zou een 
proportionele invloed op de besluitvorming 
binnen deze organisatie tot de mogelijk
heden behoren. Gezien de wel zeer 
bescheiden kosten van het lidmaatschap is 
er dan ook geen enkele reden niet tot deze 
organisatie toe te treden. Dat het I.O.S. 
zich niet alleen theoretisch, doch ook 
praktisch bezighoudt moge blijken uit de 
volgende gedragsregels, waarvan het 
bestuur denkt, dat ze ook op de leden van 
Succulenta van toepassing behoren te zijn.

a. LIEFHEBBERS
Maak tot uw doelstelling het met succes 
verzorgen van planten en dus niet de 
omvang van de verzameling en ook niet de 
zeldzaamheid van de in uw bezit zijnde 
planten.
Koop geen enkele plant tenzij u zeker bent, 
dat het een gekweekt produkt is. Bedenk 
daarbij, dat uw keus het aanbod bepaalt! 
Koop geen wildplanten, zelfs niet met het 
doel de bepaalde plant ‘te redden’. Wij 
moeten de soorten bewaren en niet de 
individuele planten. Alleen als handelaren 
hun uit het wild afkomstige planten zien 
wegrotten omdat niemand ze koopt, zullen 
zij de handel van uit het wild afkomstige 
planten stoppen!
Schep vreugde in het zelf uitzaaien en 
opkweken van planten. Sommige van de 
zeldzame of ‘moeilijke’ soorten zullen het 
uiterste van uw kunnen en geduld vragen, 
maar de beloning bij succes is er dan ook 
naar.
Noteer wanneer en van wie u uw planten 
en zaad kreeg en vraag hem of haar naar 
elk gegeven zoals verzamelnummer, 
vindplaats enzovoorts. Al die gegevens zijn 
voor de serieuze liefhebber even belangrijk 
als de naam op het etiket. Tracht zeldzame 
en gedocumenteerde planten te kweken en 
deel ze uit aan andere liefhebbers. Denk 
aan het spreekwoord: ‘Om planten te 
houden, moet je ze weg geven!’

b. VERENIGING
De Vereniging onderschrijft de voorschrif
ten van deze Gedragsregels als een gids 
voor verantwoordelijk en nauwgezet 
gedrag.
Zij staat voor wildplanten geen reclame 
toe, direct noch indirect.
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Zij zorgt voor openbaarmaking van natio
nale en internationale voorschriften op het 
gebied van export, import en verkoop van 
wildplanten.
Zij steunt en staat borg voor nationale en 
internationale maatregelen om de groeige- 
bieden van zeldzame en bedreigde soorten 
te beschermen.
Zij informeert de bevoegde autoriteiten in 
geval van een verdachte verkoop van in het 
wild verzamelde planten.
Bij wetenschap van reizen die georgani
seerd worden om te verzamelen, 
waarschuwt zij de bevoegde autoriteiten, 
omdat de beste manier van een eind maken 
aan deze activiteiten de arrestatie van de 
overtreders bij de grensovergang ligt.

c. ORGANISATOREN EN KEUR
MEESTERS OP TENTOONSTEL
LINGEN
Neem in het programma groepen op voor 
uit zaad gekweekte planten.
Sta geen soorten toe, die door bijlage 1 van 
CITES zijn beschermd, tenzij van zaad of 
andere kweekwijzen afkomstig.
Maak er de gewoonte van, de voorkeur te 
geven aan goed gekweekte zaailingen 
boven uit het wild verzamelde planten. 
Controleer of de van “import’ verdachte 
planten goed beworteld en ‘gezet’ zijn.

d. VERZAMELAARS IN HET VELD: 
voordat er ook maar iets verzameld 
wordt:
Stel Uzelf op de hoogte van de CITES- 
regels en verdere voorschriften van het 
betreffende land en de betreffende staat 
(provincie) en zoek uit, welke soorten 
beschermd zijn.
Zorg voor ALLE benodigde vergunningen, 
zowel die voor het verzamelen als die voor 
het exporteren en importeren.
Stel de betrokken plaatselijke autoriteiten 
(organisaties) op de hoogte van uw

plannen.
Vervolgens:
Houdt U strikt aan de voorschriften van 
wat mag worden verzameld (soorten, 
aantallen en wat voor materiaal) Wanneer 
dit mogelijk is, verzamel zaad, spruiten of 
stekken en niet de hele plant!
Laat volwassen planten met rust ten be
hoeve van het voortbrengen van zaden, 
nodig voor het in stand houden van de 
populatie. Het is toch erg onwaarschijnlijk 
dat deze planten het overbrengen zullen 
overleven. Verzamel ze discreet. Breng de 
plaatselijke bevolking niet op de gedachte, 
dat de planten waardevol zijn of moedig ze 
aan deze voor u te verzamelen of ze ervoor 
te betalen.
Maak nauwkeurige notities van onder 
andere de exacte vindplaats, hoogte, 
verdere begroeiing en soort grond, de 
verzameldatum en geef het een eigen 
veldnummer.
Tracht het aantal exemplaren en de ver
spreiding van de populatie te schatten en 
zo ook de mate van zaadvorming en het 
voorkomen van zaailingen.
Maak notities van de mogelijke bedreigin
gen van het groeigebied, bijvoorbeeld door 
begrazing, toename van de bewoning, 
verbreding van wegen, drooglegging of het 
in cultuur brengen.
Neem foto’s en/of bewaar representatief 
herbarium materiaal. Geef dit materiaal 
met een kopie van uw aantekeningen aan 
een daartoe geschikt instituut of organisa
tie.
Onderschat de waarde van uw waarne
mingen niet: zorgvuldig vastgelegd zijn zij 
een waardevolle bijdrage voor de weten
schap en de instandhouding.
Wilt u planten in commerciële hoeveel
heden verzamelen? Doe het niet!!
Overweegt u enkele van de verzamelde 
planten te verkopen om de kosten van uw 
reis te bestrijden?? Doe dit ook niet!!!
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Als u van plan bent ten behoeve van studie 
of onderzoek planten te verzamelen, kom 
dan tot overeenstemming en zo mogelijk tot 
samenwerking met bevoegd, wetenschap
pelijk gezag zoals een overheidsinstelling 
of een universitaire faculteit in het gast
land.
Mocht u denken “aan een boom zo volge
laden..... ", bedenk dan wel, dat morgen 
iemand hetzelfde denkt en overmorgen en 
de dagen daarop.......

e. IMPORTEURS, Privé of commercieel 
Importeer géén wilde planten, zelfs niet als 
dit legaal is toegestaan, met uitzondering 
als bron voor vermeerdering en zaadpro- 
ductie. Controleer in het laatste geval de 
betrouwbaarheid van de leveranciers en 
overtuig u, dat het aanbod legaal is.
Houd u aan de internationale en nationale

im- en exportvoorschriften.

f. KWEKERS
Verkoop uitsluitend kwekerij produkten. 
Laat onder alle omstandigheden het verko
pen van - en adverteren met wildplanten 
na, zelfs als dit wettelijk is toegestaan.! 
Probeer al het zeldzame of gedocumen
teerde materiaal te kweken en lever dit aan 
door de I.O.S. erkende referentiever- 
zamelingen. Houdt meer dan één kloon van 
zeldzame (zelfs van zelffertiele) soorten 
ten behoeve van de zaadproductie.
Houdt zorgvuldig aantekening van de 
herkomst van alle voorraden, in het bij
zonder die met een verzamelnummer of 
met groeiplaatsgegevens en verstrek die 
aan geïnteresseerde kopers.

Vertaling en verdere tekst: Joop van Alten.

BOEKBESPREKING
Er gaat bijna geen beurs voorbij of er staat tussen 
de aanbiedingen wel een Matucana.
Kennelijk zijn er liefhebbers genoeg van dit fraaie 
geslacht met z’n kenmerkende zygomorfe bloe
men.
De Amerikanen Britton & Rose introduceerden in 
1922 de naam Matucana in hun standaardwerk 
“The Cactaceae”. Matucana is een klein stadje in 
het langgerekte Peru.
Voor de echte liefhebber is nu er een monografie 
over dit geslacht verschenen. Op de laatste alge
mene ledenvergadering in april werd het eerste 
exemplaar aan de schrijver Rob Bregman over
handigd.
De oudere leden van Succulenta en lezers van 
oudere jaargangen Succulenta herinneren zich 
misschien nog dat er een werkgroep Matucana 
heeft bestaan.
Van 1986 tot 1990 heeft de werkgroep een artike
lenreeks in Succulenta geplaatst.
De toenmalige werkgroep, bestaande uit de leden 
R.Bregman, A.Meerstadt, P.Melis en A.B. Pullen 
hebben het geslacht Matucana flink uitgediept.
Volgens zeggen van Rob Bregman bestaat zijn 
boek “The genus Matucana” uit ongeveer 50%

materiaal zoals gepubliceerd in Succulenta en voor 
de overige 50% nieuwe en aanvullende gegevens. 
Het is een mooi boek geworden qua uitvoering, 
maar dat niet alleen, het leest plezierig.
Er zijn 13 hoofdstukken, in hoofdstuk 1 komt 
Bregman tot de conclusie dat de onderverdeling 
Matucana, Submatucana en Eomatucana tot één 
geslacht behoren en wel Matucana.
In hoofdstuk 2 weerlegt hij het feit dat Matucana 
alleen maar zygomorfe bloemen zou hebben, in 
werkelijkheid zijn er ook symmetrische bloemen, 
zoals bijvoorbeeld de M. aureiflora.
In hoofdstuk 8 t/m 11 worden de planten uit de 
Haynei-, Aurantiaca-, Intertexta- en Paucicostata 
groep behandeld. Het geheel is voorzien van prima 
kleurenfoto’s en doorsnede tekeningen van de 
bloemen. Verder diverse zaadopnamen, zowel 
lateraal gezien als van hilium en testa.
Het boek is geschreven in het Engels. Het boek is 
een verrijking van onze hobby!
“The genus Matucana”; Biology and systematics of 
fascinating Peruvian cacti, Rob Bregman. (ISBN 
90 5410 638 7)
Uitgeverij Balkema Postbus 1675 Rotterdam.

Wim. Bervoets, bibliothecaris
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Wanneer je de populariteit van een hobby of liefhebberij 
mag afmeten aan het aantal boeken en andere publicaties, 
die over het onderwerp verschijnen, dan ben je geneigd te 
denken, dat het met de liefhebberij van cactussen en andere 
vetplanten in hoog tempo crescendo gaat. Het lijkt immers 
wel of het aantal boeken, dat jaarlijks verschijnt op ons 
terrein nog steeds toeneemt, of het nu gaat om populaire 
boeken, encyclopedische werken of monografieën. Zomaar 
een greep van de laatste tijd: Conophytum, Anacampseros, 
Sclero- en Pediocactus, Eriosyce, Thelocactus, Gasteria, 
Matucana, allemaal prachtige werken op ons terrein. 
Je zou denken, dat er voor al deze publicaties een behoor
lijke markt bestaat en dat de verenigingen van cactus- en 
vetplantenliefhebbers groeien en bloeien. Wanneer je om 
je heen kijkt, blijkt dit niet het geval te zijn.
Onze eigen vereniging, Succulenta, heeft jaren met een 
terugloop van het ledental te kampen gehad en mag blij zijn 
met stabilisatie. Datzelfde geldt ook voor een aantal buiten
landse verenigingen. Ook in de afdelingen lijkt een zekere 
vergrijzing door te zetten. De toeloop van nieuwe, jonge 
leden, stagneert. Het is bovendien moeilijk om een behoor
lijk jaarprogramma voor een afdeling samen te stellen, een 
programma, dat voor iedereen iets te bieden heeft.
Het circuit van goede sprekers is relatief klein. Je draait 
gemakkelijk in hetzelfde kringetje rond.
Hoe zit dat nu?
Worden al die prachtboeken dan voor een steeds kleiner 
koperspubliek geproduceerd? Plegen die uitgevers dan geen 
marktonderzoek?
Of bestaat er een goed potentieel aan mogelijk geïnteres
seerden, die wij niet kennen, die geen lid van onze vereni
ging zijn? Durven geïnteresseerde (jonge) mensen er niet 
voor uit te komen, dat ze liever met planten bezig zijn dan 
voor de TV hangen?
Als dat het geval zou zijn, hebben we als vereniging nog 
een schone taak te verrichten.

Ton Pullen
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EEN BLOEIENDE KALANCHOË 
TOMENTOSA BIJ TANTE THUIS

Carl van der Steenhoven

Het blijkt maar weer dat het onver

wachte een belangrijk deel van de 

succulentenhobby is.

Sinds 1990 ben ik met mijn liefhebberij 
bezig en zoals zo velen onder u, ben ik 
begonnen met het aanschaffen van allerlei 
plantjes van de “gewone” soorten. In het 
begin waren dat vooral cactussen, maar 
naarmate ik me er langer en verder in ging 
verdiepen, opende zich er een compleet 
nieuwe wereld voor mij, de wereld van de 
andere succulenten.
Hoewel cactussen me nog altijd enorm 
fascineren zijn ze bijna uit mijn huidige 
verzameling verdwenen. De laatste drie 
jaar heb ik mij volledig toegelegd op drie 
geslachten; Euphorbia, Adromischus en 
Aloë. Waarom dan een artikel over 
Kalanchoë tomentosa!
Nu wil het geval dat ik juist uit de hier
boven eerder beschreven “van-alles-wat”— 
periode een paar planten had overgehouden 
die als soort eigenlijk buitenbeentjes in 
mijn verzameling waren geworden.
En juist, u raadt het al, één daarvan was 
K. tomentosa Baker.

Kalanchoë tomentosa.
Foto Frans Noltee
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Ik had de plant met zijn fluweelzachte, 
schitterend behaarde bladeren al ruim een 
jaar in mijn bezit en hoewel hij uiterlijk 
mooi bleef, kwam er nauwelijks één nieuw 
blad aan. In de schaarse literatuur die ik er 
over gelezen had stond juist deze 
Kalanchoësoort te boek als “bloeit niet of 
nauwelijks in cultuur” dus ook dat be
loofde weinig goeds. Ik schonk de plant 
aan een tante die mij altijd in mijn plan- 
tengekte gestimuleerd heeft en er inmiddels 
ook een klein beetje succulentenliefhebster 
van geworden is. Zij was er blij mee en 
gaf hem een mooi plekje op de venster
bank, waar de plant ‘s morgens veel och
tendlicht genoot, maar geen middagzon.
En wie schetst mijn verbazing toen zich dit 
jaar eind maart ineens twee ferme uitlopers 
vormden vanuit de toppen van de twee 
hoofdtakken. Het geheel oogde eerst als 
een plant die op een ongelukkig moment te 
vaak te veel water heeft gekregen en 
daarop reageert door de vorming van 
veelal iele slappe uitlopers.
Het bleken, ja ja, echter twee bloeistengels 
te zijn die in totaal een kleine 20-25 cm 
uitschoten en twee dunne bamboestokjes 
moesten uitkomst bieden om ze te onder
steunen. Aan deze stengels vormden zich 
kleine, groene eveneens behaarde blaadjes 
en uit de oksels van deze blaadjes ontspro
ten de hele bijzondere bloeiwijzen van 
deze bijzondere plant. Uiteraard waren ik 
en mijn tante, die ik er inmiddels van had 
kunnen overtuigen dat deze plant bloeide, 
compleet verbijsterd bij de aanblik van 
zoveel moois. Had de plant hiermee wraak 
willen nemen op het feit dat ik hem weg 
had gegeven? Het leek er wel op.
De ontwikkeling van de bloeiwijzen ging 
overigens tergend langzaam, al met al 
begon de ontwikkeling eind maart en de 
eerste bloemen openden zich begin mei. 
Beide bloeistengels droegen veel bloemen, 
ieder zijstengeltje met bloemen droeg er

zes tot zeven. In totaal heb ik 27 bloemen 
geteld en de kleur is werkelijk adembene
mend (zie foto). De rand van de binnen
kant is diep purper dat als het ware in de 
adertjes verder doorloopt tot de bijna 
gifgroene binnenkant van de bloem. 
De meeldraden zijn duidelijk geel en de 
bloemdoorsnede is ongeveer één cm. 
Zo zie je maar weer, het bloeigedrag en 
vooral de vraag waarom planten bloeien 
wanneer ze bloeien is gewoon niet defini
tief te beantwoorden. Daar stond hij dan, 
die moeilijke bloeier te bloeien dat het een 
lieve lust was bij tante, knus en gezellig. 
Kalanchoë tomentosa is oorspronkelijk 
afkomstig uit Madagascar, zoals zovele 
soorten uit dit Crassulaceae geslacht.
In het zonnige voorjaar en vooral in warme 
zomers mag deze plant best wat water, ook 
in de winter moet men hem absoluut niet 
uit laten drogen. Ook als hij nooit en te 
nimmer bloeit, is K. tomentosa een uiterst 
decoratieve plant die zeker niet moeilijk is 
om in leven te houden. Toch een interes
sant soort waar ik helaas te weinig liter
atuur over heb kunnen vinden.

Noordendijk 567 3312 AK Dordrecht
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CORYPHANTHA PSEUDOECHINUS
Ton Pullen

Het afgebeelde plantje heeft een diameter 
van vijf cm bij een hoogte van zeven cm. 
Het donkergroene plantenlichaam, dat 
vanaf de basis spaarzaam spruit, bezit 
tepels van ongeveer één cm hoog. De 
schedel van de plant is wollig behaard. 
De wollige areolen dragen talrijke rand- 
dorens, die een lengte van 15 mm kunnen 
bereiken. De bedoorning is grijswit tot 
bruin, soms bijna zwart. Er is één niet- 
gebogen middendoren, die wat langer en 
donkerder is dan de randdorens.
De bloem is plusminus drie cm in dia
meter, violet van kleur; de geelwitte stem
pels en de gele helmknoppen geven het 
hart van de bloem een kleurig aanzien. 
De vrucht is geelgroen.
De naam pseudoechinus impliceert, dat er 
ook een Coryphantha echinus bestaat. Dit 
betekent dat deze plant op een egel zou 
lijken. Pseudoechinus betekent dan zoiets 
als ‘valse echinus’. Toch zijn de beide 
soorten goed uit elkaar te houden: 
C. echinus bloeit geel!
Coryphantha pseudoechinus Böd. werd 
beschreven door Friedrich Bödeker [1867- 
1937], een Duits cactuskenner.
De soort is afkomstig uit de Siërra de la 
Paila, Mexico.
Coryphantha’s komen voor in een groot 
gebied van het Amerikaanse continent: van 
Brits Columbia (Canada) in het noorden, 
via de Verenigde Staten tot het zuiden van 
Mexico. Het geslacht omvat ongeveer 40 
soorten, hoewel een veelvoud aan namen is 
beschreven.
Coryphantha’s kweekt men bij voorkeur in 
een mineraal substraat of in lava. In de 
zomer vragen zij een warme en zonnige 
standplaats, bij een matige watergift.

‘s Winters kunnen zij een behoorlijke 
temperatuurdaling doorstaan, wanneer zij 
maar droog gehouden worden. Sommige 
soorten zijn zelfs geheel winterhard. 
Overigens is een overwintering bij plus
minus vijf graden volgens mij te verkiezen. 
In mijn verzameling bloeien vele Cory
phantha’s in juli/augustus.
Mijns inziens verdienen planten uit het 
geslacht Coryphantha beslist meer aan
dacht in de verzamelingen. Het zijn 
prachtige en dankbare planten.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen

Coryphantha pseudoechinus, in de collectie van de auteur, 21 
augustus 1995.
Foto van de schrijver
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ZEG NIET ZO MAAR POTLOOD-PLANT
TEGEN EUPHORBIA TIRUCALLI - 3

Patrick Van Damme

Het melksap van E. tirucalli kan 

diverse ziektedragers bestrijden, 

heeft technische toepassingen in 

huizenbouw en chemische industrie 

en wordt zelfs in de verfindustrie 

gebruikt.

In een vorig artikel hebben we trachten uit 
te leggen voor welke medicinale doel
einden Euphorbia tirucalli zoal gebruikt 
wordt. De grens tussen geneeskundig 
gebruik en vergif is doorgaans vrij nauw: 
een iets grotere dosis van een bepaald 
middel kan zodoende de dood tot gevolg 
hebben. Ook E. tirucalli kan, wanneer in 
de “juiste” doses toegediend, een bron zijn 
van vergiftiging. Dit bleek al in het vorige 
artikel waar een aantal gevallen werden 
voorgesteld waar mensen gestorven waren 
na een verkeerde toediening van E. tiru- 
calli.-latex.
Het formele onderzoek heeft kunnen 
aantonen dat een waterige oplossing van 
E. tirucalli-latex een goed middel is tegen 
Staphylococcus aureus (een bacterie die 
oorzaak is van verzweringen), maar niet 
tegen Escherichia coli (negatief actief in 
de darmen), terwijl ze ook een amoebici- 
dale (amoebedodende) activiteit heeft tegen 
Entamoeba histolytica, een amoebe die

Euphorbia tirucalli in dicht 
bestand.
Foto's van de schrijver

198



Succulenta 75 (5) 1996

vervelende diarree-effecten met zich 
meebrengt.
E. tirucalli kan ook gebruikt worden als 
middel om weekdieren te doden (= een 
molluscicide). Vers of gedroogd, gemalen 
of verbrijzeld plantemateriaal doodt Lym- 
naea natalensis-slakken voor 100 % (ü 
rato van 0,3 g materiaal/1 water). Lymnaea- 
slakjes zijn tussengastheren voor Fasciola 
gigantica die leverbot bij vee veroorzaakt. 
Tegen de Bulinus guernei-slak (een tussen- 
gastheer voor een aantal schistosoma’s en 
paramphistomen, wormpjes dus) is het 
minder doeltreffend: ongeveer 50 % van 
de diertjes worden gedood bij 0,5 g/1. De 
gebruikte testvisjes ondervonden geen 
hinder van de E. tirucalli-behandeling. Dit 
laatste punt is belangrijk vermits in prak
tijkomstandigheden naast schadelijke 
slakjes ook nuttige vissen in het te behan
delen water kunnen aanwezig zijn. Een 
waterige oplossing van E. tirucalli-latex 
kan ook gebruikt worden om volwassen 
Biomphalaria glabrata-slakjes te doden. 
Deze tussengastheer voor Schistosoma 
mansoni* wordt gedood bij concentraties 
van 85 ppm (0,0085 %). De toxiciteit voor 
vissen is van dezelfde orde van grootte als 
die van kopersulfaat en het commercieel- 
chemisch product Bayluscide, die beiden 
gebruikt worden om slakken te doden.
Een natuurlijk product op basis van 
E. tirucalli heeft het grote voordeel van de 
prijs. De plant komt bovendien van nature 
voor in juist die gebieden waar de gevi
seerde tussenwaarden voorkomen, en 
wordt er ook gemakkelijk vermenig
vuldigd. De slakjes worden bovendien niet 
afgeschrikt door het product, de latex dus, 
zodat ze er inderdaad door gedood worden 
en er niet voor wegvluchten. De latex 
blijkt ook toxisch te zijn voor nematoden, 
de zogenaamde aaltjes die een vervelende 
plaag kunnen betekenen voor heel wat 
land- en tuinbouwgewassen. Hoplolaimus

De schrijver aan het werk in de botanische tuin van Tucson, 
Arizona. Foto J.v.Alten

indicus, Helicotylenchus indicus en 
Tylenchus filiformis zijn na 72 uur voor 
100% gedood door een 1:1 met gedestil
leerd water verdunde latexoplossing. 
Enkele aaltjessoorten worden zelfs door 
lichtere concentraties gedood. Het is 
evenwel niet erg duidelijk welke de fatale 
drempeldosis is die de nematoden doodt. 
E. tirucalli wordt door vrij veel volkeren 
in Afrika en Azië als visvergif gebruikt. 
Ofwel worden de vissen erdoor bedwelmd, 
ofwel worden ze gedood. In beide gevallen 
is het een welgekomen hulpmiddel voor de 
visvangst. In zuidelijk Afrika gebruikt men 
de schors; andere volkeren gebruiken de 
latex, en profiteren vooral van de werking 
van een chemisch bestanddeel dal euphor- 
bon heet. Bij gebruik als vergif in stil
staand water moet men er over waken om 
achteraf zelf niet in dit water te gaan 
zwemmen, ook al zijn de gebruikte doses
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doorgaans héél klein. Dit heeft immers al 
meerdere malen tot dodelijke ongevallen 
geleid. De consumptie van de door de 
E. tirucalli schaakmat gezette visjes lijkt 
zelf wel volkomen ongevaarlijk te zijn. In 
India gebruikt men de E. tirucalli-latex om 
er insekticide van te bereiden. In Oost- 
Afrika gelooft men dat de levende boom 
muggen afschrikt. Ook andere diersoorten 
kunnen door E. tirucalli gedood worden. In 
West-Afrika wordt de plant tegen ratten 
gebruikt. Zij kunnen gedood worden na 
een orale toediening van 0,4 ml van een 
10%-oplossing van latex in water. De 
oorzaken en symptomen die de dood tot 
gevolg hebben, gelijken goed op deze 
beschreven voor de mens. Proeven op witte 
ratten gaven 100 % doding 15 minuten na 
een infra-peritoneale (onder het buikvlies) 
inspuiting met 0,2 ml onverdunde latex. 
Kraaien kunnen eerst verdoofd en dan 
gedood worden door het eten van gekookte 
rijst waar men E. tirucalli-latex doorheen 
gemengd heeft. Men kan de latex al of niet 
laten koken met de rijst, de werkzaamheid 
wordt er blijkbaar niet door beïnvloed. In 
het voormalige Congogebied, evenals in 
het Soedanese gebied tussen Congo (Zaïre) 
en de Nijl, voegen sommige stammen het 
sap van bepaalde Euphorbia-soorten,

waaronder dat van E. tirucalli aan hun 
pijlgif toe. Dit melkachtig sap verwekt een 
hevige prikkeling en ontstekingsverschijn- 
selen op de plaats waar de pijl het lichaam 
binnendringt. Eens de latex uitgedroogd is, 
is het gif echter volledig ineffectief.
Naast deze medicinale en para-medicinale 
gebruiksdoeleinden wordt Euphorbia 
tirucalli ook nog gebruikt voor tal van 
andere zaken. In Rwanda gebruikt men de 
plant traditioneel als brandstof. Over de 
meer formele mogelijkheden van E. tiru
calli als energiegewas, zal in een volgend 
artikel verder worden ingegaan.
Wanneer men de plant verbrandt, krijgt 
men een ruwe vorm van kaliumcarbonaat, 
de zogenaamde pearl ash die in de tradi
tionele zeepbereiding in India gebruikt 
wordt. Latex gemengd met modder kan 
gebruikt worden om platte daken te maken; 
de latex verhardt de modder zodat zijn 
hechtheid en draagkracht voldoende wordt 
om mensen te dragen. In West-Afrika 
gebruikt men nog een aantal andere plan- 
tesoorten voor hetzelfde soort doelstelling. 
Zo wordt een aftreksel van Parkia biglo- 
bosa, een leguminose boom, gebruikt om 
een betonharde kleibekleding te bekomen 
die gebruikt wordt bij de constructie van 
hutten met een verdieping. Vooral de
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De honing van de E. tirucalli- 
bloemen lijkt niet altijd even 
lekker, maar deze bij is daar 
duidelijk niet van op de 
hoogte. Ze laat zich verlei
den door de vele nectar die 
uit de klieren komt.
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Tamberma of Somba van Togo en Benin 
zijn bekend om die etageconstructies, tata 
genaamd. Het platform dat de eerste 
verdieping vormt moet heel stevig zijn en 
ook relatief onverslijtbaar, vandaar het 
gebruik van deze natuurlijke verharder. Het 
E. tirucalli-hout wordt in zuidelijk Afrika 
ook gebruikt als vlothout omdat het niet 
vlug aangetast wordt door wormen.
In het Westafrikaanse volksgeloof neemt 
men ook aan dat de tirucalli’s beschermen 
tegen blikseminslag. De Bantoevolkeren 
van Oost- en Zuid-Afrika planten ze om 
dezelfde reden aan op het erf (“rond de 
kraal”).
In de Filipijnen werd de latex, gemengd 
met terpentijn, als vernis gebruikt. In 
Zuid-Afrika is er in het begin van deze 
eeuw een tijdlang onderzoek gedaan om na 
te gaan of de harsrijke latex niet kon 
gebruikt worden als basis voor 
commerciële vernisaanmaak, om zo de 
hoge kostprijs van de tirucalli-rubberwin- 
ning (zie later) te helpen herstellen. Op 
hetzelfde moment circuleerden er berichten 
(sic) van niet nader omschreven bronnen 
dat het melksap ook kon gebruikt worden 
voor de bereiding van roestwerende verf. 
Al 1870 was er aangetoond dat ijzer 
bestreken met Euphorbia-latex roestvrij 
kon gemaakt worden. Later (rond 1925) 
herhaalde men blijkbaar dit soort proeven, 
en kon er aangetoond worden dat de aldus 
gebruikte latex “vrij is van blarentrekken, 
van barsten en van afschilferen”. Nochtans 
berichtte ene Spoon in 1928 “Zuid-Afrika 
houdt op den Euphorbia nauwlettend het 
oog gericht...”. Niettegenstaande deze vrij 
positieve appreciatie heeft men in die 
periode vergeefs getracht om kapitaal
krachtige individuen bereid te vinden om 
te investeren in die vondst en ze zodoende 
te exploiteren. De latex bevat heel veel 
hars (tot 85 %) die eruit geëxtraheerd kan 
worden met gedenatureerde alcohol en

aceton. De kristallisatie van dat hars uit de 
oplossing is een serieus nadeel voor even
tueel industrieel gebruik, maar een gepaste 
voorbereiding en menging met het juiste 
oplosmiddel verhoogt de stabiliteit als 
vernis zodat een commerciële verwerking 
mogelijk wordt naar linoleum, leerindustrie 
en geolied doek toe. In India heeft men een 
visceuze fractie kunnen destilleren uit het 
hars met overhitte stoom (250 °C) en met 
het residu op basis van lijnzaadolie een 
vernis kunnen maken die bevredigende 
eigenschappen had.
Voor mensen die het af en toe in hogere 
sferen zoeken, en daarvoor “hulpmiddelen” 
waarderen tot nodig hebben, blijkt 
E. tirucalli ook nog een oplossing te 
bieden: het methylalcoholextract van 
E. tirucalli-materiaal bevat ongeveer 70% 
hexosensuikers. Na fermentatie middels 
Saccharomyces cerevisiae (biergist) krijgt 
men alcohol die kan dienen voor directe 
menselijke consumptie, of die als brandstof 
kan gebruikt worden.
Met dit laatste is meteen het volgende 
artikel aangekondigd. Wait and see and 
read next time !?...

F.L.T.B.W.-Vakgr. Plantaardige Produktie 
Lab. Trop. Subtrop. Landbouw en Etnobotanie 
Coupure Links 653, B 9000 Gent België

*Red: Bilharzia, een parasitaire platworm 
die gevaarlijke inwendige ziekten veroor
zaakt.
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PLANTENJACHT OP FUERTEVENTURA
Eric J.M.Piens

Fuerteventura is op Tenerife na het 

grootste eiland van de zeven be

woonde van de Canarische archipel 

(1.725 km2). In contrast met grote 

broer Tenerife is de flora beperkt en 

de soorten succulente planten zijn 

op de vingers van één hand te tellen.

In tegenstelling tot Tenerife is Fuerteven
tura het dunst bevolkt; nog geen veertig
duizend inwoners of met andere woorden, 
elf per km2. De bodemgesteldheid bestaat 
uit drie grote elementen, nl. duinen, bergen 
en steenwoestijn (malpais = slecht land of 
onvruchtbare grond). Het vruchtbare 
gedeelte is sterk in de minderheid. Wie 
rust en eenzaamheid wenst, vindt die zeker 
aan de immens brede en tientallen kilo
meters lange stranden die uitnodigen tot 
“wandel”-naturisme.
Het zoeken van succulenten geeft, hoewel 
er maar weinig soorten zijn, toch een 
aangenaam gevoel. Opmerkelijke niet- 
succulenten zijn onder andere Launea 
arborescens (kamelengras) een doornige en 
geelbloeiende bladerloze struik die slechts 
op drie eilanden voorkomt.
Lokale endemische succulente planten zijn 
bij de Crassulaceae: Aichryson pauchy- 
caulon Bolle, Macrobia (Aichryson) 
bethencourtiana (Bolle) Kundel en natuur
lijk Euphorbia handiensis Burchard, allen 
uiteraard te vinden helemaal in het zuiden
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Mesembryanthemum 
nodiflorum op een rotspartij 
in de duinen van Corralejo 
Foto's van de schrijver
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Euphorbia handiensis Bur- 
chard

op het halfeiland Jandia, wat betreft de 
oppervlakte een beetje op de voet (zonder 
hak) van Italië lijkt. In het noorden nabij 
het dorpje La Oliva aan de voet van de 
vulkaanberg(en) treft men dan nog 
Caralluma burchardii N.E.Brown var. 
burchardii aan, als vertegenwoordiger van 
de Asclepiadaceae en verder Euphorbia 
obtusifolia Poiret en Kleinia neriifolia 
(Senecio kleinia)L(innaeus).
Andere succulenten die zowat op alle 
eilanden voorkomen, worden ook hier 
gevonden, zoals Euphorbia canariensis L. 
In de beschermde duinen van Corralejo 
fotografeerde ik Mesembryanthemum 
nodiflorum, Euphorbia paralia (aan de zee 
wonend) E. obtusifolia, Kleinia neriifolia 
en Cakile maritima, die echter tot de 
kruisbloemigen behoort en ook nog halofyt 
(zoutminnend) is. Een bekende soort van 
die familie is bij ons Lunaria annua (syn. 
L.biennis) of de judaspenning. Die plant, 
met parelmoerkleurige tussenschotten van 
de zaadvormen in de vorm van een pen
ning, wordt vaak in droogboeketten ge
bruikt. Van noord naar zuid is het negentig 
km in vogelvlucht, wie echter in het ge
bergte van Jandia (hoogste top is de Pico 
de la Zarza: 807 m.) wil gaan zoeken huurt 
maar het beste een terreinwagen. De wegen

in het binnenland zijn zeer goed, maar naar 
Euphorbia handiensis toe leiden geen 
asfaltwegen. Er zijn drie locaties, o.a. één 
in de Barranco de Grande Valle.
Deze euphorbia-soort groeit in groepen met 
soms honderden lange zuiltjes. Op een 
eerste gezicht zou men door de bedoorning 
aan een Echinocereus kunnen denken. In 
verzamelingen wordt E. handiensis wel 
eens verward met E. officinarum baumeri- 
ana L. die echter zijn standplaats in 
Marokko heeft. Het zijn langzame groeiers 
die desondanks toch 60/70 cm hoogte 
kunnen bereiken. Wie in Morro del Jable 
verblijft heeft meer mogelijkheden dan 
degene die in het noorden vacantie neemt, 
zoals wij deden. Uiteraard kan men niet 
alle habitats op een dag afzoeken, men 
moet toch rekenen op verplaatsingen die in 
totaal de 300 km kunnen overschrijden.

Verlorenbroodstraat 27 B-9820 Merelbeke (Gent)

203



Succulenta 75 (5) 1996

EEN WINTERS DRAMA
G. Boudewijns

Strenge vorst en de verwarming 

valt uit, een nachtmerrie voor elke 

liefhebber. Herkent u dit?

Ik zal toch vast niet de enige zijn 

die dit ooit heeft meegemaakt? 

Een winters drama.

204

Het was ongewoon koud in de kas. De 
thermometer was blijven steken op -10° C. 
Had ik dat goed gezien; een tweede ther
mometer gaf het zelfde aan. De verwar
ming...... ? Koud, ijskoud! De schrik sloeg 
mij om het hart en de ernst van de zaak 
begon langzaam tot mij door te dringen.

Voor elke liefhebber is het bezit van een 
vrijstaande kas natuurlijk het neusje van de 
zalm. Die van mij staat in Harderwijk, een 
kleine (3 x 3,5 m), maar zeer effectief 
ingerichte kas. Bij de bouw ervan, nu zo’n 
5 jaar geleden, ben ik wat meer de hoogte 
ingegaan: de nok op 2,60 m. Heel wat 
cactussen kunnen zodoende een plaatsje 
vinden. Mijn verzameling van ongeveer 
1050 cactussen is zeer gevarieerd. Geen 
specialisatie, hoewel mijn persoonlijke 
voorkeur toch wel uitgaat naar de Echino- 
cereussen.

De winter van ‘95/’96 was streng. Met 
name eind februari was erg koud en ieder
een wist het zeker: die elfstedentocht zou 
er komen, het was nu of nooit. Helaas ging 
het wéér niet door, ondanks enkele nachten 
met 15 graden vorst. Controle van ver
warming en isolatie is in zo’n periode erg 
belangrijk, je weet maar nooit. Door 
werkzaamheden ben ik regelmatig van 
maandagochtend tot vrijdagavond weg, 
dagelijks even kijken kan dus niet. Maar 
ja, wat kan er nou gebeuren?
Bij mij staat een elektrisch verwarmde 
radiator in de kas, met thermostaat. Bij 
ongeveer 3 à 4° C gaat hij aan, niets aan 
de hand. Nou, dat heb ik geweten.
Eén en misschien wel meer nachten heb
ben de planten bloot gestaan aan extreme 
koude. Bij naspeuringen naar de oorzaak 
(geen stop gesprongen, geen aardlek- 
schakelaar uitgeschakeld) stuitte ik op een 
oorwormennest in een elektrische schake
laar in de kas. Dáár was kortsluiting 
geweest. Het was één geblakerde massa 
van verschroeide beestjes.
Die avond was nog niet goed te overzien 
hoe groot de schade was die Vadertje 
Winter had aangericht. En ik verzeker u 
dat ik de volgende ochtend, een vrije 
zaterdag, met knikkende knieën ben gaan 
kijken. Het is een zeer vervelende ervaring 
om omgeven door je dierbare plantjes, niet 
wetend waar je het eerst moet kijken, te 
moeten constateren welke er gesneuveld 
zijn. Die, die en die ook..... ! Enkele 
hingen troosteloos over de potrand, andere 
waren alleen verkleurd, voornamelijk op de 
ribben of tuberkels. Niet alle schade was 
direct zichtbaar, vele mankeerden uiterlijk 
niets. Maar schijn bedriegt. Vanaf die
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rampzalige week in februari tot maanden 
erna wordt het verlies tergend langzaam 
zichtbaar. Van de 1050 cactussen hebben 
er tot half juli 261 het tijdelijke voor het 
eeuwige verwisseld. Dat komt neer op 
24,8 %. Misschien vindt u het nog mee
vallen. Maar bij die 24,8 % zaten wel de 
meest dierbare planten, zoals: Aztekium 
ritteri, Strombocactus disciformis, Ario- 
carpus kotschoubeyanus en enkele 
turbinicarpussen. Om de verliespercentages 
van enkele plantengroepen aan te geven 
hier wat cijfers:
- Echinopsis: 4 van de 11 hebben het niet 

gehaald (36,3 %)
- Gymnocalycium: 18 van de 53 hebben 

het niet gehaald (33,9 %)
- Mammillaria: 9 van de 27 hebben het 

niet gehaald (33,3 %)
- Lobivia: 3 van de 12 hebben het niet 

gehaald (25,0 %)
- Notocactus: 9 van de 36 hebben het niet 

gehaald (25,0 %)
- Echinocereus: 4 van de 60 hebben het 

niet gehaald (6,6 %)
- Rebutia: 3 van de 118 hebben het niet 

gehaald (2,5 %)

Dat de echinocereussen winterhard zijn is 
bekend (hoewel -10° C wel erg koud is), 
maar het lage verliespercentage rebutia’s 
heeft mij verbaasd. En wat te zeggen van 
de astrophytums, ik heb er 15 waaronder: 
asterias, coahuilense, niveum en ornatum, 
en allemaal (het is nu half juli) in blakende 
gezondheid en volop in bloei. Ook planten 
waar ik het niet van verwacht had, zoals 
Aporocactus flagelliformis en diverse 
wilcoxia’s, hebben het overleefd. Een 
belangrijke factor is natuurlijk het “ge
lukje” geweest dat de “ramp” zich pas eind 
februari heeft voltrokken; alle planten zijn 
op dat moment natuurlijk kurkdroog en dus 
veel beter bestand tegen vorst dan bijvoor
beeld in november of december. Over bloei

gesproken, er zijn mij twee zaken opgeval
len. De planten die het hebben overleefd, 
op hooguit wat lichte verkleuring na, 
bloeien zeer uitbundig. Met name de 
echinocereussen en de rebutia’s bloeien 
met meer bloemen dan andere jaren. De 
warme zomer of toch de diepvrieskuur? 
Een tweede constatering is het overlevings- 
effect. Vele planten mankeerden ogen
schijnlijk niets en bloeiden dat het een 
lieve lust was. Maar daarna was het 
afgelopen. Uitgeput en na de bloei alsnog 
bezweken. Zij hebben de koude ook niet 
overleefd maar met een laatste krachtsin
spanning tenminste nog voor nageslacht (?) 
kunnen zorgen.
Al met al is de hele geschiedenis een zeer 
ellendige ervaring. Het maanden na dato 
nog zien wegvallen van je dierbare planten 
is een hard gelag. Laat u niet in slaap 
sussen door een jaar in, jaar uit feilloos 
werkende kachel, of hij nu met gas, met 
olie of elektrisch “gestookt” wordt. Ga 
zeker bij extreme kou ‘s avonds even 
kijken of alles nog werkt. Er bestaan 
natuurlijk ook technische hulpmiddelen om 
u te waarschuwen als er iets mis is. Een 
waarschuwingslampje of belletje bij de kas 
of in huis is zeker geen overbodige luxe. 
Ook een gescheiden energiecircuit geeft 
dubbele zekerheid. Wat te zeggen van een 
elektrisch kacheltje met thermostaat naast 
uw bestaande kachel die alleen dan in
schakelt als er echt iets mis is. Zo kunt u 
een hoop ellende en teleurstelling 
voorkomen.
Het geheel overziend is het verlies van een 
kwart van je verzameling natuurlijk wel op 
te vangen. Zeker als collega’s clubleden 
zich spontaan geroepen voelen om de 
verzameling met stekjes en zaailingen die 
toch altijd “over” zijn weer op peil te 
brengen. Hiervoor mijn dank.

J.P. Heyelaan 26, 3842 CK Harderwijk
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OPUNTIA SCHEERI, EEN
VORSTBESTENDIGE SOORT?

J. Bruekers

Inleiding
Het onderwerp “winterharde cactussen” is 
reeds jaren een wederkerend onderwerp bij 
diegenen, die zich met succulenten bezig
houden. Helaas wordt aan deze toch zeer 
interessante plantengroep in de literatuur 
slechts zelden enige aandacht geschonken. 
Geheel ten onrechte, vind ik. Immers met 
bepaalde soorten worden inmiddels aardige 
resultaten behaald. Bekend is dat het 
geslacht Opuntia veel soorten telt, die voor 
de openluchtcultuur in aanmerking komen. 
Soorten als Opuntia phaeacantha, 
O. humifusa, O. polyacantha en O. fragilis 
zijn bij de echte liefhebbers wel bekend.

In dit artikel wordt de aandacht gericht op 
een vertegenwoordiger uit het geslacht 
Opuntia waarover slechts zelden of nooit 
iets is geschreven over de “winterhard
heid” daarvan. Hoe resistent is Opuntia 
scheeri tegen Nederlandse winters? 
Voor de goede orde vermeld ik dat mijn 
tuin vrij gunstig is gelegen (zuid, zuid
oost). De houten schutting rondom biedt de 
nodige windbeschutting.
De ervaringen met Opuntia scheeri in de 
volle grond zijn gedaan in een andere 
voortuin op het zuiden, waarbij de planten 
geen beschutting wordt geboden in de 
vorm van een omheining.

Opuntia scheeri. Foto’s van de schrijver Beschrijving
Opuntia scheeri is een fraai bedoornde 
schijfcactus die in Mexico wordt gevon
den, in de omgeving van Querétaro 
(Haage, 1963) bij El Pueblito en Durango 
(Donkelaar)
De doorgaans lichtgroene schijven zijn 
bedekt met dichtopeen staande areolen van 
waaruit een netwerk van kleine gele doorns 
de schijf beschermen. De ovale schijven 
van de planten die ik bezit zijn tot 25 cm 
lang en ruim 15 cm breed. Bloemen heb ik 
overigens alleen aan de moederplant (zie 
foto) in Zuid-Frankrijk gezien. De kleur 
van de bloemen is te omschrijven als zacht 
romig wit met een roze gloed. De stamper 
is lichtgroen.

Experimenteren
Liefhebbers die zich min of meer uitge
breid in de openluchtteelt van cactussen en 
andere succulenten hebben verdiept, zullen 
bevestigen dat niet alle overwinterings-
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pogingen van cactussen met succes 
bekroond worden. Samen met enkele 
vrienden in Noord-Brabant en Noord- 
Limburg zijn inmiddels ervaringen 
opgedaan en zijn ook verschillende experi
menten uitgevoerd.
Een van de experimenten betrof Opuntia 
scheert. De stekken stammen van een grote 
moederplant van wel 4 meter hoog die in 
een tuin in Zuid-Frankrijk groeit. De 
schijven werden gedroogd en vervolgens in 
stenen potten gepoot. De eerste jaren 
werden de planten vorstvrij overwinterd. 
Vanaf 1992 werd de cactus in de winter in 
een onverwarmde kas ondergebracht. 
Verrassend was de plant op deze manier 
temperaturen van -11° tot -14°C zonder 
schade doorstond. Kort voor de winter van 
1993/1994 besloot ik om Opuntia scheeri 
in de pot in de tuin te laten overwinteren. 
Ook die winter, die enkele vorsldagen 
kende waarbij de temperatuur tot -14°C 
daalde, overleefde de plant. De cactus 
werd niet afgedekt.
Deze veelbelovende resultaten waren 
aanleiding een stap verder te gaan met het 
experiment, namelijk uitplanten in de volle 
grond. Als locatie werd gekozen voor een 
voortuin die helemaal op het zuiden is 
gelegen.
In die tuin is geen omheining die de 
planten beschutting biedt. Soorten als 
Opuntia phaeacantha var. discata, 
O. phaeacantha var. catnanchica, 
O humifusa (doornloos) en O. polyacantha 
gedijen in die tuin uitstekend.
Voor Opuntia scheeri (een plant van 50 cm 
hoog bestaande uit twee basisschijven en 
vier groeipunten) werd een plaats voor
bereid. Eerst werd een diep gal gegraven 
waarvan de boden met puin werd gevuld 
om een goede drainage te waarborgen. 
Daarop plaatsten we een grote emmer 
waarvan de bodem werd geperforeerd en 
die was gevuld met een mengsel van zwart

Opuntia scheeri

zand, scherp zand en puingruis. Verder is 
de tuin afdekt met geperforeerd plastic en 
bedekt met een laag grind.
De winter van 1994/1995, die nauwelijks 
vorstperioden kende en wel erg nat was. 
werd zonder schade overleefd.
Het winterseizoen 1995/1996 zou echter de 
echte beproeving worden. Met name de 
lange koude januari maand waarbij de 
temperaturen ook overdag onder de -5°C 
bleven (’s nachts tot -17°C) deed mij het 
ergste vrezen.
Begin februari was er sprake van een korte 
dooiperiode en snel bleek dat de plant die 
koude aanslag vrij goed had doorstaan; 
slechts één schijf had de beproeving niet 
doorstaan en vorstschade opgelopen. 
Eind februari was er weer sprake van een 
koude inval nadat het vrij veel geregend 
had. Er was sprake van sneeuw en tem
peraturen van -3°C overdag tot -10°C
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’s nachts. Deze aanval overleefde Opuntia 
scheeri slechts gedeeltelijk. De basis van 
de cactus bleek vorstschade opgelopen te 
hebben waardoor de plant ineen zakte. 
Diverse leden waren echter ongedeerd! Dit 
zou een aanwijzing kunnen zijn dat de 
standplaats toch nog te vochtig was. De 
overgebleven schijven worden nu opnieuw 
opgepot en voor een nieuwe poging ge
bruikt waarbij een drogere plaats met meer 
beschutting wordt uitgekozen.
Ook deze plant, bestaande uit twee schij
ven, staat in de volle grond in een zonnige 
achtertuin nabij een kas (Uytterschout).

Conclusie
Hoewel het trekken van doorslaggevende 
conclusies op het gebied van openlucht 
teelt van Opuntia’s niet altijd verantwoord 
is, kan wel worden gezegd dat eerste 
resultaten veelbelovend lijken.
In elk geval overleeft de plant strenge vorst

in een beschutte, droge omgeving (onver
warmde kas). Dit is ook door andere 
cactusliefhebbers bevestigd (Van Lierop, 
Donkelaar). Echter ook in de volle grond 
blijkt Opuntia scheeri vrij lage tempera
turen onder nul zonder noemenswaardige 
schade te doorstaan waarbij van belang is 
dat de plant in een droog substraat staat; 
natte voeten worden niet verdragen.

Ik bedank de heren H. van Donkelaar 
(Werkendam), L. van Lierop (Someren- 
Heide) en G. Uytterschout (Helmond) voor 
het doorgeven van hun ervaringen.
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BOEKBESPREKING
Bernd Ullrich. Agaven. Illustrationen blühender 
Exemplare bis 1800.
Palmengarten, Stadt Frankfurt am Main, Sonder- 
heft 21, September 1993, 83 blz.21 x 14.5 cm, fig. 
1-62 op blz. 13-57, ten dele in kleur.
Enige tijd geleden werden wij aangenaam verrast 
door het verschijnen van een boekje waarin Bernd 
Ullrich een keur van afbeeldingen heeft verzameld 
van planten die in hun tropisch-amerikaans vader
land zeer werden gewaardeerd om hun veelzijdig 
nuttig gebruik door de indiaanse bevolking, en in 
de Europese tuinen de grootste verwondering 
wekten om de wijze waarop hun decoratieve 
bladrozetten, na jaren van ogenschijnlijke rust, in 
staat bleken tot het in korte tijd produceren van 
een meters-hoge bloeiwijze met vele honderden 
bloemen.
Dat een bloeiende agave als een grote beziens
waardigheid werd beschouwd is wel duidelijk uit 
de opdrachten die veel kunstenaars kregen om dit

indrukwekkend gebeuren voor het nageslacht vast 
te leggen en uit de gedenkpenningen die daarvoor 
soms werden geslagen. De verklarende tekst die de 
afbeeldingen (op blz. 58-75) werd medegegeven 
draagt het stempel van een gedegen studie, die dit 
aantrekkelijke boekje heeft gemaakt tot een publi
catie van biohistorisch belang. De gangbare 
mening dat agaven als uitzondering 10 meter hoog 
kunnen worden lijkt door deze afbeeldingen te 
worden bevestigd. Als gemiddelde zou men kun
nen denken aan het exemplaar van Agave ameri- 
cana. dat bij de heer J.Bleuland van Oord in 
Voorburg een hoogte van ruim 7 meter bereikte 
en in de 24ste jaargang van Succulenta (1942, p. 
37-44, 49-55) uitvoerig werd beschreven en afge- 
beeld.

P.Wagenaar Hummelinck 
Cromhoutstraat 38
6971 AV Brummen
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CHAPADA DIAMANTINA
Frank Vandenbroeck

Wanneer men Brazilië bereist merkt men 
dat dit land een explosieve ontwikkeling 
kent. Grootschalige ontwikkelingsprojecten 
veroorzaken in zeer korte tijd enorme 
veranderingen in het landschap waardoor 
talloze waardevolle natuurlijke habitats 
onherroepelijk verloren gaan.
Dergelijke zaken speelden zich in Europa 
eeuwen geleden af en zijn als zodanig niet 
meer herkenbaar. Het pijnlijke in Zuid- 
Amerika is dat men thans nog met de 
onmiddellijke impact van de ingreep wordt 
geconfronteerd. Onnoemelijk veel planten, 
waaronder vele cactussoorten, worden 
gedecimeerd of vernietigd. Door anderen 
werd hierover reeds in dit tijdschrift 
uitvoerig bericht. Dat er hier en daar, 
weliswaar op bescheiden schaal, kleine 
natuurreservaten bestaan of worden in
gericht, is wellicht minder bekend. Eén 
ervan wil ik hier in het licht stellen, en dan 
vooral wat zijn cactusvegetatie betreft. 
De Chapada Diamantina is een hoogvlakte 
in het centrum van de staat Bahia gelegen, 
zowat halfweg tussen de Atlantische kust 
en de vallei van de Rio Sáo Francisco. Het

gebied is gemakkelijk te bereiken: via de 
hoofdverkeersweg BR 242 die vanaf de 
kuststad Salvador westwaarts het land 
ingaat, doorsnijdt men de Chapada. Het 
Portugese woord “chapada” betekent 
hoogvlakte. Het gebied situeert zich op een 
hoogte tussen ongeveer 1000 en 1600 
meter en is als zodanig een hoger gelegen 
zone binnen het geheel van het Oost- 
Braziliaanse schild dat schommelt tussen 
300 en 900 meter hoogte. Slechts een 
kleine kern ervan (152. 000 ha) is thans 
ingericht als nationaal park : het zgn. 
Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
Het gebied is tevens interessant voor zijn 
cultureel verleden. De streek werd vanaf de 
vorige eeuw opengelegd door “garimpei- 
ros” (schatzoekers) die het vooral op 
diamanten gemunt hadden. Door de rijk
dom aan diamanten ontstonden verschil
lende stadjes zoals Lencois, Palmeiras, 
Andarai en Mucujé die een zeer specifieke 
aantrekkelijk koloniale sfeer bewaard 
hebben. Het centrale gedeelte dat ingericht 
werd als nationaal park is landschappelijk 
zeer waardevol: het bevat tafelbergen,

Gedeeltelijk gezicht op de 
Chapada Diamantina met in 
het centrum de “Morro do 
Pai Inacio", een der hoogste 
toppen
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Micranthocereus purpureus in habitat omgeven door “Canela 

da ema" en orchideeën

diepe canyons, watervallen, grotten en 
meren; dit alles met een grote verscheiden
heid aan flora en fauna. Bovendien is het 
er aangenaam toeven: vanwege de hoogte 
ontsnapt men er aan de drukkende hitte. 
Dit centrale gebied trekt door zijn hoge 
ligging heel wat regen aan en is derhalve 
betrekkelijk vochtig: vandaar dat men de 
cactusvegetatie hoofdzakelijk aan de rand 
ervan, dus buiten het eigenlijke nationaal 
park aantreft.
Een “karakterplant” van de rotsige plateaus 
van de chapada is ongetwijfeld Micran- 
thocereus purpureus, een blauwig groene 
zich vanaf de basis vertakkende zuil met 
een bruinig wollig cephalium. De type- 
groeiplaats van deze reeds in 1908 be
schreven plant is de Serra do Sincorá, in 
het oostelijk gedeelte van de Chapada 
Diamantina. De plant bereikt zowat 2

meter hoogte en is een zeer sierlijke ver
schijning. De soortnaam “purpureus” is 
afgeleid van de bloemkleur: de buitenkant 
van de bloembladen heeft een opvallend 
purperen kleur, de binnenkant ervan is 
meer wit. De planten vormen een “echt” 
cephalium (d.w.z. vervlakte ribben met 
vergrote en verdichte areolen bezet met 
bruine wolplukken) en zijn nachtbloeiers. 
Deze cactus groeit in een hoogst aantrek
kelijke plantenassociatie van bromelia- 
ceeën, araceeën, orchideeën en enkele 
typische varensoorten. Voorts vindt men 
hem vaak in het gezelschap van uitge
breide bestanden van de zgn. “canela da 
ema”, zo genoemd omdat de stammen van 
deze planten op de hals van een emu (een 
Zuid-Amerikaanse loopvogel) lijken. De 
bloemen zowel als de bladeren van deze 
planten doen aan irissen denken. Bij het 
begin van het regenseizoen vertonen de 
bloemen van deze planten alle kleurschak
eringen tussen wit en diep-roze. Een met 
bovengenoemde cactus verwante soort is 
de zeldzame Micranthocereus streckeri, 
die pas in 1986 beschreven werd. De plant 
vertoont enige gelijkenis met M. pur
pureus, doch blijft kleiner en heeft roze
rode bloemen. Deze soort vormt eveneens 
een duidelijk cephalium met dichte donker
bruine borstels. Niet alle Micranthocereus- 
soorten vormen dergelijke uitgesproken 
cephalia: bij enkele species is het cepha
lium of bloeizone nauwelijks ontwikkeld: 
we spreken dan van een “schijn- 
cephalium” of “pseudo-cephalium”.
De bloemen van Micranthocereus streckeri 
zijn overdag geopend.
Van het in Brazilië wijd verbreide genus 
Pilosocereus vinden we op de Chapada 
Diamantina twee vertegenwoordigers.
Een onmiskenbaar silhouet is dat van de in 
oostelijk Brazilië talrijk voorkomende 
Pilosocereus pachycladus (ook bekend 
onder synoniemen zoals P. azureus,
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P. superbus, P. cyaneus) die boomvormig 
kan uitgroeien en vooral in zijn nieuwgroei 
een schitterende verschijning is: de kleur 
van de zuilen is azuur-blauw, de areolen 
dragen een goudgele bedoorning en een 
zilverig witte beharing in de bloeizone. 
Zijn geslachtsgenoot Pilosocereus glauco- 
chrous heeft een minder sensationeel 
uiterlijk met zijn opvallend slanke blauw
groene zuilen die slechts weinig ribben 
tellen (meestal vijf). De buitenkant van de 
bloemen van deze soort is opvallend 
roze-rood, wat uitzonderlijk is voor een 
Pilosocereus. Als typische nachtbloeiers 
hebben alle Pilosocereus-soorten 
witachtige bloemen. Pilosocereus glauco- 
chrous schijnt in zijn voorkomen beperkt 
te blijven tot het gebied van de Chapada 
Diamantina. Beide voormelde soorten treft 
men er aan op stenige grond tussen het 
struikgewas.
Binnen het ruimere gebied van de Chapada 
Diamantina vindt men slechts een enkele 
grotere bevolkingskern: de stad Seabra met 
een inwonertal van zowat 40. 000 mensen. 
Westelijk van deze stad treft men verschil
lende biotopen aan waar Melocactus 
voorkomt. Op rotsige ietwat open plekken 
midden de struikbegroeiing stuit men soms 
op bestanden van honderden exemplaren

van Melocactus. Op bepaalde plekken 
groeien twee soorten samen; Melocactus 
concinnus en Melocactus oreas. Geen van 
deze beide soorten zijn zeldzaamheden, ze 
zijn namelijk over grote gebieden van 
Brazilië verspreid. Alhoewel Taylor 
beweert dat Melocactus concinnus vaak 
hybridiseert, viel het naar onze mening 
nogal mee. De twee soorten waren hier 
goed te onderscheiden; de blauwige plan- 
tenlichamen met de ietwat gebogen grijzige 
bedoorning van M. concinnus contrasteer
den duidelijk met de glimmend groene 
lang naaldvormig bedoornde M. oreas. 
Deze door struiken omgeven rotsen die 
meestal begroeid zijn door bontgekleurde 
korstmossen, zilverig grijze xerofiele 
dwergbromelia’s en groepen Opuntia 
inamoena (een kleine doornloze schijfop- 
untia) vormen schitterende habitats. Binnen 
de struikzone vindt men vaak de slanke 
dicht bedoornde zuiltjes van Leocereus 
bahiensis die steun zoeken tussen de 
takken van de struiken. Eén Melocactus- 
soort is een buitenbeentje en zeer zeld
zaam: Melocactus paucispinus. Deze 
species is alleen bekend van de Chapada 
Diamantina en omgeving. Deze platbolvor
mige plant met gewoonlijk slechts drie 
aanliggende doornen per areool groeit

Melocactus paucispinus 
gedeeltelijk verborgen in zijn 
zanderig substraat
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meestal tussen of onder struikgewas in een 
zanderig substraat waarin de plant soms 
gedeeltelijk schuilgaat. Taylor meent dat 
het schijfvormige platte plantenlichaam en 
het schuilgaan in het substraat een aanpas
sing is aan de periodieke branden die door 
de struikvegetatie razen, zodat de planten 
slechts geringe schade zouden oplopen. Hij 
maakt in dit verband de vergelijking met 
Discocactus die door hun plat bolvormige 
structuur in vele gevallen “brandbestendig” 
zijn. Het is inderdaad opvallend dat de 
habitus van jonge planten van Melocactus 
paucispinus een treffende gelijkenis ver
toont met Discocactus. Melocactus pau
cispinus is een der weinige Melocactus- 
soorten die op de rode lijst staan van 
CITES (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Flora and 
Fauna) en beschouwd wordt als “kwets
baar”. Volgens het IUCN (International

Micranthocereus streckeri met talrijke bloemen in het bruin
gele cephalium.
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Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources) wordt een soort als 
kwetsbaar beschouwd wanneer zij behoort 
tot populaties die in aantal afnemen en 
waarvan verwacht kan worden dat zij 
mettertijd ernstiger in gevaar zullen 
komen. In de onmiddellijke nabijheid van 
de groeiplaats van Melocactus paucispinus 
vonden we op hoger gelegen stenige 
plekken naast Micranthocereus purpureus 
ook de merkwaardige Stephanocereus 
luetzelburgii Deze cactus heeft een 
zonderling uiterlijk en groeiwijze. Als 
zuilcactus die een lengte van zowat 1.50 m 
bereikt groeit hij altijd schuin in een hoek 
van ongeveer 50° en vormt aan zijn basis 
een opvallende verdikking. De planten, die 
meestal in groepen bij elkaar groeien, gaan 
er zodoende uitzien als schuinstaande 
flessen met een lange slanke hals.
Het bovenstaande geeft slechts een flauw 
idee van een fractie van de rijke plan
tengroei van de Chapada Diamantina. Het 
gebied is nog redelijk intact en we kunnen 
slechts hopen dat het zo moge blijven. 
Dergelijke gebieden worden in de tropen 
steeds zeldzamer. Om alle verwarring te 
vermijden, tenslotte nog dit. In de cactus
literatuur en onder cactusliefhebbers is, 
wanneer men het over Braziliaanse planten 
heeft, de naam “Diamantina” niet on
bekend. Meestal gaat het dan echter over 
de plaats Diamantina in de staat Minas 
Gerais, ongeveer 1000 km meer zuidelijk 
gelegen. Het is een gebied met een heel 
verschillende vegetatie en de gemeen
schappelijke naam Diamantina wijst er 
slechts op dat in beide landsdelen diamant- 
zoekers actief zijn geweest.
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HET GESLACHT DISCOCACTUS
2 - DISCOCACTUS HARTMANNII - VERWANTSCHAPSCOMPLEX

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

In dit verwantschapscomplex werden 
ingedeeld D. hartmannii (K. Schumann) 
Britton & Rose alsook de uit Mato Grosso 
do Sul afkomstige en door Buining en 
Brederoo beschreven taxa D. patulifolius, 
D. mamillosus en D. magnimammus 
(Braun 1984, 1985; Braun & Esteves 1993, 
1995). Op grond van eigen veldonderzoek 
en jarenlange vergelijkende studie in 
cultuur worden D. patulifolius en 
D. magnimammus ondertussen beschouwd 
als ondersoorten van D. hartmannii.
De ondersoort magnimammus deelt zich 
op in de variëteiten magnimammus en 
bonitoensis. In 1994 werd als nieuwe 
ondersoort beschreven D. hartmannii ssp. 
setosiflorus P.J. Braun & Esteves, gev
onden in het ver verwijderde Goias in 
centraal-Brazilië. Uit het grensgebied van 
Mato Grosso do Sul en Paraguay is een 
nieuwe ondersoort afkomstig, D. hartman
nii ssp. giganteus P.J. Braun & Esteves 
nom. prov.. In de kaart zijn de zwaarte
punten van de verspreiding van de onder
soorten grof aangegeven.
Het hartmannii-complex is binnen het 
geslacht Discocactus zowel gezien vanuit 
de historische ontwikkeling alsook geo
grafisch het nauwst verwant met het 
geslacht Gymnocalycium; dit komt onder 
andere tot uiting in de zeer bladerrijke 
bloemen met veel schubben tot aan het 
perikarpel. Juist ook vanwege deze typi
sche bloemkenmerken kan de door Taylor 
en Zappi (1991) voorgestelde samenvoe
ging van D. hartmannii ssp. magnimam
mus met D. heptacanthus uit Mato Grosso 
(Cuiaté) door ons niet onderschreven 
worden (Braun & Esteves 1993, 1995). 
Zonder twijfel zijn de Campo Cerrado’s

van noordoostelijk Paraguay en zuidweste
lijk Brazilië de bakermat van het geslacht. 
Hier overlapt zich ook het verspreidings
gebied met dat van Gymnocalycium. 
De enige nog in Mato Grosso do Sul 
voorkomende vertegenwoordigers van dit 
geslacht zijn G. anisitsii ssp. multiproli- 
ferum (P.J. Braun) P.J. Braun & Esteves 
en G. marsoneri Fric ex Y. Ito ssp. mato- 
ense (Buining & Brederoo) P.J. Braun 
& Esteves.
Bij D. hartmannii ssp. setosiflorus komt 
daarnaast nog een fylogenetisch primitief 
kenmerk voor, dat binnen het geslacht tot

Discocactus hartmannii ssp. hartmannii (Paraguay, Amam- 
bay). De kenmerkende, slanke bloemen zijn naar beneden, tot 
aan het vruchtbeginsel, met lange, smalle schubben bezet. 
Foto's P. Braun, tenzij anders aangegeven.
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op heden eenmalig is. De schubben op het 
perikarpel (en later de vrucht) alsook de 
onderste schubben op het receptaculum 
zijn met lange stekelharen bezet.
De nieuwe ondersoort giganteus staat 
binnen het hartmannii-complex het dichtste 
bij het Discocactus boliviensis-complex.

D. hartmannii (K. Schumann) Britton 
& Rose ssp. hartmannii.
Deze ondersoort groeit in zure, zanderige 
substraten van de Campo Limpo’s in de 
paraguayaanse provincie Amambay (Esser 
1970, 1982, 1984). In het begin van de 
jaren tachtig ontdekte A. Arzberger ver
schillende nieuwe groeiplaatsen. Vanwege 
de toenemende extensieve landbouw en de 
daarmee samenhangende vernietiging van

de natuurlijke groeiplaatsen worden de 
bestaansmogelijkheden van dit taxon steeds 
verder ingeperkt. Ook aan het regelmatig 
afbranden van nog intakte groeiplaatsen 
vallen steeds meer jonge planten ten offer 
en daarmee wordt een natuurlijk nageslacht 
verder bedreigd.

D. hartmannii ssp. patulifolius (Bui- 
ning & Brederoo) P.J. Braun & 
Esteves var. patulifolius,
Kakt. and. Sukk. 1995, 46(3), 64.
Syn.:D. patulifolius Buining & Brederoo 

1974 (holotype Horst & Uebelmann 
190, U)

D. iguatemiensis nom. prov.
D. hartmannii var. patulifolius (Buin.
& Bred.) P.J. Braun 1984
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De ondersoort patulifolius (var. patulifo
lius) groeit evenals het type in zanderige 
bodem van open Campo Limpo’s, dikwijls 
verscholen tussen struikjes, aardpalmen en 
grassen. De zeer open Campo Limpo’s 
lagen oorspronkelijk deels als eilandjes in 
zeer sterk beboste gebieden. In 1983 
konden Leopoldo Horst en P. Braun het 
taxon nog bestuderen op de originele 
groeiplaats bij Iguatemi (Braun 1984, 
1985); thans is hij daar door toenemende 
landbouw zeer zeldzaam geworden. Vele 
groeiplaatsen waren toen echter al onher
stelbaar beschadigd. De Campo Limpo’s 
worden in grote oppervlakten volledig 
omgeploegd of herbebost. Ten zuiden van 
het dorpje alsook in de Serra de Amambay 
en in de omgeving van Navirai werden nog 
enkele intakte populaties gevonden; echter 
in bijna alle gevallen werden nauwelijks 
zaailingen of jonge planten aangetroffen.

D.hartmannii ssp. patulifolius var. 
mamillosus(Buining & Brederoo) 
P.J. Braun
25 Jahre HU Horst-Uebelmann 1984 / 
Kakt. and. Sukk. 1985, 36(2), 23.
Syn.: D. mamillosus Buinig & Brederoo 

1974 (holotype Horst & Uebelmann 
191, U)

D. manecoensis nom. prov.
Dit taxon behoort tot de nauwe verwant
schap van ssp. patulifolius, waardoor 
slechts een variëteitsrang gerechtvaardigd 
is. Evenals bij de var. patulifolius bezitten 
de planten sterk in knobbels opgeloste 
ribben. Het uiterlijk vertoont gelijkenis met 
dat van ssp. setosiflorus. Terwijl ssp. 
setosiflorus slechts 12 tot 17 ribben heeft, 
gaat het aantal bij var. mamillosus tot 
boven de 20. Ook bezit var. mamillosus 
geen stekelharen op de bloemen. Evenals 
var. patulifolius draagt ook var. mamillosus 
minder dorens per areool dan ssp. setosi
florus.
De natuurlijke groeiplaatsen van var. 
mamillosus lagen in een wat heuvelachtig 
terrein met Campo Sujo’s en Campo 
Limpo’s. De planten groeiden niet in een 
zanderig substraat maar tussen kwartsgruis 
en Pedra Canga. Thans moet men aanne
men dat ze in de natuur vrijwel uitgestor
ven zijn. Reeds aan het begin van de jaren 
tachtig waren bijna alle bekende groei
plaatsen afgebrand en omgeploegd. De 
door vuur volledig vernietigde typevindp- 
laats bestaat al een jaar of tien niet meer. 
Alleen op een kleine heuvel in de Serra de 
Maracaju konden Horst en Braun in 1983 
een kleine intakte populatie vinden. Aan de

Typevindplaats van D. 
hartmannii ssp. patulifolius, 
Braun 207) in het zuiden 
van Mato Grosso do Sul 
(1983). De zeer open 
boom- en struikvrije Campo 
Limpo’s met veel grassen 
en kruiden verdwijnt steeds 
meer door bijvoorbeeld 
Eucalyptus- en pijnboon- 
plantages (zie de achter
grond)
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Bloeiwijze en vrucht van D hartmannii ssp. setosiflorus (Origineel in Kakt, und and Sukk. 45 (1), pag.24)
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AFDELINGSACTIVITEITEN 1

Arnhem.,
10 oct. Grote najaars verloting .
14 nov. Gastspreker.
12 dec. Gezellige avond .
Zaaltje van de speeltuinvereniging ‘Tuindorp' 
achterpand Floralaan 18.Wagentngen.20.00 uur.

Brabant-België .
27 sept. Zuid Afrika en Orchideeën Planten 

tuin Meise door J.v.d. Eynden.
Tuinbouwschool Hoger Rijksin- 
stituut voor

Tuinbouw de-Bavayleil 16 1800 Vilvoorde.20.00

Delfzijl e.o.17 oct. Zie afd. Groningen.

Dordrecht e.o.
10 oct. Rapportage-avond werkgroepen met 

foto's en dia's van de leden en 
bespreking van de zaaitest.

14 nov. Dia's natuur-vs. Cultuurplanten en 
beheer verzameling m.b.v. de comp.

12 dec. Jaarafsluiting met o.a. dialezing over 
de natuur van het eiland Oland en 
een balonvaart over de Bieschbos.
Speciale plantverloting

Rode Kruisgebouw Dubbelsteynlaan west 43
Dordrecht 19.30 uur

Drenthe
17 oct. Zie afd. Groningen

Eindhoven.
14 oct. R. Mayer over Mesa Garden.
11 nov. Sempervivum en jovibaba specise en

cultivars door B Zonneveld.
9 dec. De werkgroep zaailingen.
Wijkgebouw ",t Slot" Kastelenplein 167 Eind
hoven 19.30 uur

Fryslan
8 oct. Dialezing door A.Veenstra
12 nov. Dialezing door Paul Shirley over

Kwekers en Hobbyisten in Engeland
10 dec. Dialezing door Robert Mayer
14 jan. Jaarvergadering
Zalencentrum Tivoli.Huizumerlaan 59 
Leeuwarden, 19.30 uur.

Gooi en Eemland.
8 oct. Wim Alsemgeest Anza Borego desert 

en Yoshua Tree N P in Californie

Wijkcentrum Noord. Lopes Diaslaan 85 Hilversum 
20.00uur

s,Gravenha ge.
21 oct. Gastspreker de Hr.Ter Brugge,
18 nov. Jan Reijnders over orchideeën .
16 dec. Kerstvienng
Pius X kerk, hoek Hengelolaan/ Zonneoord
Den Haag

Groningen.,
17 oct. Frans Noltee ,Van Kaapstad naar 

Luderitz
Dit is een gezamenlijke avond van de afd.
Delfzijl, Drenthe en Groningen. Deze lezing is 
ook toegankelijk voor de verspreid wonende 
leden
21 nov. Lezing van Anjo en Coby Keizer over 
Tenerife.
19 dec. Jaarvergadenng.
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging Selwerd 
Elzenlaan 72.Groningen. 19.30 uur

Nijmegen,
1 oct. Feestavond 60 jarig bestaan van de 

afdeling.
5 nov. Frans Maessen over Chili.
3 dec. Zaaiwedstrijd overtollige zaailingen, 

zaaimethodes.
Opleidingscentrum ‘t Vanck.Energieweg 19 
Nijmegen, 19.30 uur

Voorne-Putten en Rozenburg
14 oct. Deze avond vullen we zelf in. Een 

bezoek aan de tuin van de Hr.Kwak 
kan hiervoor in de plaats komen.

11 nov. Peter v/d Weert met dia's en een 
praatje.

9 dec. Dia of praatavond door de afdeling.
13 jan. Jaarvergadering

West-Brabant
14 dec. Jaarvergadering
Café Marktzicht Markt 50 Etten-Leur

West Friesland
25 oct. Robert Mayer over cactussen en 

vetplanten
22 nov. Ronald Wiecherink lezing met dia's 

uit de diatheek
Wijkcentrum Risdam in Hoorn

Zaanstreek,
12-13 oct. Verkoop van een grote verzameling

10 tot 16.00 Dorpstraat 714 Assendelft-
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BEGROTING 1997

Begroting. Prognose. Begroting. Werkelijk.
1997 uitkomst 96. 1996. 1995.

Inkomsten
Contributies 99.000. 99.000. 100.000. 100.482.
Clichéfons 5.000 5 000. 5.000. 6.241
Verenigingsartikelen 500. 500. 500. 1.055.
Boekenmarkt 750 750. 500. 796.
Rente 4.500. 5.250. 5.000. 6.200.

Uitgaven
109.750. 110.500. 111.000. 114.774.

Tijdschrift 82.000. 81.500. 83.500 80.913.
Ledenadministratie 4.000. 4.000. 2.000. 5.574.
Bibliotheek/Diatheek 2.500. 2.000. 2.000. 2.360.
Algemenledenvergadering 3.000. 3.000. 3.000. 2.470 .
Propaganda
Bestuurskosten

4.000. 4.000. 4 000. 2.738.

—Reizen en vergaderen 5.000. 4.500. 5.000. 3.673.
-Porti en telefoon 4.000. 3.500. 4.000. 3.058
-Bank-incassoprovisie 1.500. 1.400. 1.000 828.
-Kantoorbenodigdheden etc. 1.000. 1.600 2.000. 514.
-Afschrijving inventaris 2.500. 2.500 2.000. 2.507.
-Diversen 1.500. 1.500. 1.500. 1.553.

111.000. 109.500. 110.000. 106.188

Voordelig/(nadelig) saldo 1.250. 1.000 1.000 8.586

Toelichting
De contributies zijn begroot op ca 2.400 leden
De rente is begroot op ca 4.5% over een gemiddeld belegd vermogen van f 100.000.
De uitgaven zijn nagenoeg begroot op het niveau van de geprognosticeerde uitkomst van 1996.
Voor de bibliotheek en diatheek is f 500. meer begroot voor aanschaf en restauratiekosten.
De bestuurskosten zijn iets hoger begroot vanwege de gerealiseerde en nog te verwachten uitbreiding 

van het bestuur

AFDELINGSACTIVITEITEN 2

Zaanstreek
4 oct. Ruilbeurs en plant van het jaar
1 nov. Nico Uilenbroek met Gringo's hobby
13 dec Gezellige avond.

56 Zwolle
17 oct. T.Strik over orchideeën en Phyllo-

cactussen
25 nov. Paul Shirley over ceropegia's
19 dec. Ton Pullen het onderwerp is nog 

een verrassing.
Thomas kapel aan de Vrijlandstraat Middelburg 
aanvang 19.30 uur.

NIEWS VAN ONZE BELGISCHE 
ZUSTER VERENIGINGEN

Cactussen en vetplanten vwz.
9 sept Tenerife deel 1 door

Andre Liekens.
14 dec. Cactussen of succulenten

door Fons Beuckelaers.
Zaal Don Bosco St. Cordulaplein in 
Schoten-centrum



Agenda algemene ledenvergadering De plantenkeuring

19 october
in “DE UITSTEK” te Zwijndrecht.

1. Opening 13.30.
2. Notulen vorige vergadering 20 april 1996
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Leden van verdienste.
5. Bestuursmutaties; kandidaat functie

PR en Promotions
6. Begroting 1997
7. Herintrede Hr F.A.Supplie als lid ?
8. Nota werkgroep

"Succulenta naar de volgende eeuw" 
9. Uitreiking van de "GOUDEN PEN " 
10.Uitreiking prijzen planten keuring en 

publieksprijs.
11 Sluiting en vaststellen volgende 

vergadering .

Aktiviteiten rondom de algemene 
ledenvergadering op 19 october a.s.
Om deze dag voor een groter aantal leden 
aantrekkelijker te maken is het volgende pro
gramma opgesteld.
In de ochtend is er een keuring van cactussen en 
vetplanten ingezonden door leden van Succulenta. 
Deze planten zijn gedurende de gehele dag te 
bezichtigen waardoor U in de gelegenheid bent om 
de mooiste planten binnen onze hobby te zien. De 
planten staan in de kas bij Frans Noltee. Deze kas 
is te bereiken via de Burg.de Bruinelaan in Zwijn
drecht. De ingang vindt U tussen de huisnummers 
ld en le. De show is geopend vanaf 10.30 uur. De 
toegang is gratis evenals de koffie Daarnaast 
ontvangt elke bezoeker een gratis plant en kan een 
stem uitbrengen op de de mooiste plant voor de 
publieksprijs.
De algemene ledenvergadering vindt plaats in 
Theater DE UITSTEK in Zwijndrecht op het 
Norderstedtplein 10. Dit is ongeveer 1,5 km. vanaf 
hetNS station Zwijndrecht. Deze zaal is 
slechts enkele honderden meters verwijderd van de 
kas waarin de plantenkeuring plaatsvindt. Vooraf 
gaande aan de vergadering zullen in de foyer van 
het theater onze instellingsbeheerders 
aanwezig zijn om U te laten zien wat zij U te 
bieden hebben.
De lunch vind eveneens plaats in DE UITSTEK 
van 12.30 tot 13.30. De prijs is circa f 19,50 
U kunt zich telefonisch opgeven voor deze lunch 
tot uiterlijk 7 october bij de organisatie en betalen 
voor aanvang van de lunch.

U kan deelnemen in max. 6 groepen
Hieraan kunnen alle leden deelnemen

Groep Omschrijving Potmaat
A2 cactussen max 10 cm
B 2 cactussen boven 10 cm
C 2 vetplanten max. 10 cm
D 2 vetplanten boven 10 cm
E 1 1 cactus 1 vetplant max 10 cm
F 1 1 cactus 1 vetplant boven 10 cm
Bij ronde potten geldt de diameter en bij vierkante 
potten de maat tussen de overstaande zijden. 
De planten worden beoordeeld volgens de criteria
*Uiterlijk van de plant 5 ptn
•Ouderdom van de plant 5 ptn
♦Bewijs van bloei 2 ptn
♦Vrij van ongedierte en ziekten 2 ptn
♦Moeilijkheidsgraad van kweken 3 ptn
♦Zeldzaamheid 1 pt
♦Presentatie van de plant 2 ptn
Om de keuring prettig te laten verlopen hebben we 
een eenvoudig reglement van deelname opgesteld. 
We gaan er vanuit dat iedereen meedoet voor zijn 
of haar plezier. Er zijn geen grote prijzen te 
winnen. De inzending met de meeste punten in 
elke categorie krijgt een oorkonde, terwijl daar
naast een publieksprijs wordt uitgereikt voor de 
plant welk de meeste stemmen krijgt van de 
bezoekers. Deze publieksprijs bestaat uit een 
waardebon van f 100,- beschikbaar gesteld en te 
besteden bij Frans Noltee.
DE SPELREGELS
♦Aanleveren van de planten op zaterdag 19 

october van 9.00 tot 10.30 uur
♦Aanmeldingsformulier insturen of afgeven tot 

uiterlijk 7 october bij Frans Noltee 
Roterdamseweg 88 3332AK Zwijndrecht.

♦Geënte planten zijn niet toegestaan
Er wordt niet gelet op naamgeving. Dat houdt 
een hoop discussie buiten de deur

*U bent zelf verantwoordelijk voor uw planten. 
De keurmeester zal uw planten niet aanraken 
De organisatoren zullen U de tentoonstellings 
plaats aanwijzen.
Gedurende gehele dag is er toezicht door leden 
van de afdeling Dordrecht

♦Discussie met de keurmeester is niet mogelijk 
met betrekking tot de uitslag.

♦De keurmeester zorgt zelf voor een "second 
opinion" waar nodig ter voorkoming 
van verkeerd beoordelen.

♦De planten kunnen tussen 16.30 en 17.30 weer 
worden opgehaald
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Verslag algemene leden vergadering 
20 april 1996 in Kudelstaart
Opening van de vergadering om 14.00 uur

Bericht van verhindering van de Hr.Bravenboer 
en de Hr. Schellart

Bij afwezigheid van de penningmeester meldt de 
voorzitter dat bijna alle fin.jaarverslagen van de 
afdelingen binnen zijn. De ingestuurde verslagen 
waren goed op tijd, de kwaliteit van de verslagen 
verschilde. De afd. welke nog geen verslag hebben 
in gestuurd worden door het bestuur benaderd , 
daar het insturen van het fin.jaarverslag een 
afspraak is die in de statuten is vastgelegd.

De bestuurs termijn van onze 2e secretaris Joop 
Smit-Reesink loopt af. Joop stelt zich herkiesbaar. 
Het bestuur stelt haar kandidaat voor de 
volgende termijn

Mevr. v.d. Ven ontvangt bloemen voor haar weik 
aan de nieuwe sprekerslijst. Clazien Bouwman 
ontvangt bloemen voor het vele werk wat zij voor 
de ver. heeft gedaan. Joop v. Alten ontvangt een 
agave voor het vele werk in zijn dubbele fiinktie 
het afgelopen jaar.De instellingsbeheerders 
ontvangen als nog de beloofde fles wijn voor hun 
werk in 1995.

De Gouden Pen: de door de commisie 
genomineerde worden bekend gemaakt in de gele 
pagina,s van juni. Ook de afd. kunnen hun 
voorkeur kenbaar maken.
De notulen van de vorige ledenvergadering op 14 
oct. te Werkendam worden door de vergadering 
goed gekeurd behoudens 2 opmerkingen .
De afd. Utrecht komt nog even terug op het 
voorstel voor hulp aan het bestuur door een soort 
stage periode waardoor men naar een bestuurs 
functie kan groeien.
Ook een opmerking over de besproken samen 
werking met Cactussen en Vetplanten uit België 
om gezamenlijk een blad uit te geven, waarbij 
gewezen word op de enigszins afwijzende houding 
van België.
Karei wil toch proberen tot elkaar te komen maar 
als het echt niet gaat dan niet blijven drammen.

De Hr. Kees Grimmelikhuisen aanvaard onder 
applaus de bestuurs functie van secretaris.

De kascommisie bestaande uit de heren Leive en 
v. Zandvoort verklaren de boeken op orde 
bevonden te hebben . De jaarrekening word door 
de vergadering goedgekeurd.

De kascomm. Heeft t.a.v. de jaarrekening nog 2 
suggesties.
*een bestedings plan te maken voor de bestem 

mings reserve van f. 16.000.-.
♦de afgewaardeerde handleidingen voor een gering 

bedrag aan de afd. beschikbaar stellen voor 
beursen etc.

De Hr. Leive wil de afd. er nog eens aan herin
neren dat de aansprakelijkheids verzekenng alleen 
van kracht is als de aktiviteiten aan het bestuur 
gemeld zijn.

Joop van Alten geeft een overzicht van de ont
wikkelingen binnen ons blad Succulenta, waarbij 
genoemd worden het vetbreden van het blad met 
1 cm. *een mogelijke verandering in de wijze van 
verzenden en de thema nummers. Ook het uit
geven van een gezamenlijk blad binnen het neder- 
lands taalgebied blijft op het verlanglijstje 
De vergadering is unaniem in de waardering voor 
de wijze waar op het blad zich ontwikkelt.

Het bestuurders overleg op 16 maart is een 
vruchtbare constructie gebleken, waar de zaken die 
bij de afd. besturen leven goed naar voren komen. 
Aan de orde zijn geweest: de verspreid wonende 
leden, leden werving en afd, aktiviteiten. Tijdens 
dit overleg is een werkgroep opgericht met het 
doel te onderzoeken hoe Succulenta zijn formele 
organisatie moet veranderen in de toekomst.
Verslag werkgroep zie elders in het blad.

Rondvraag
♦Een voorstel om de uitreiking van de 

Gouden Pen tot een traditie te maken
♦Het verlengen van de uitleen termijn van de 

bibliotheek boeken te verlengen tot 3 maanden 
dit voorstel word algemeen ondersteund.

♦Komt er nog een nieuwe videoband ? het bestuur 
verklaard dat hier wel de intentie toe is.

♦Is het mogelijk huldigingen bv. Met foto in het 
blad op te nemen. Dit zal worden bekeken 
kan de lijst van voorzitters en secretarissen in het 
info boek worden bij gewekt. Dit wordt gedaan

♦Kan de uitleg bij het standaard fin.jaarverslag 
niet eenvoudiger ? dit zal worden besproken

♦De afd. Arnhem heeft geen concept fin. jaarver 
slag ontvangen.

♦Een vragen lijn voor problemen en plantenziek 
ten ? dit is via Succulenta niet mogelijk maar 
misschien is internet een oplossing.

Volgende vergadering op 19 september in 
Zwijndrecht.

jaar.De


Succulenta op weg naar de volgende eeuw. 
Motto: onze meer dan 75 jarige grijs- aard 
heeft behoefte aan een nieuw jasje.
Tijdens de laatste vergadering van afdelingsbes
turen en hoofdbestuur is gesproken over wijzigin
gen van de statuten met als reden dat een aantal 
zaken binnen de vereniging op andere wijze 
geregeld dienen te worden.
Tijdens de vergadering is een werkgroep in het 
leven geroepen om zich te buigen over de huidige 
verenigingsstructuur en te onderzoeken wat de 
beste verenigingsstructuur voor Succulenta zou 
moeten zijn. Alvorens te discussiëren over in
houdelijke zaken met vele mensen zijn wij gestart 
om een opdrachtdefinitie te formuleren die als 
leidraad gaat dienen tijdens het uit te voeren 
onderzoek. Tevens is een mogelijk tijdschema 
ontworpen.
Opdrachtdefinitie.
Het structuren van de huidige vereniging 
Succulenta op zodanige wijze dat:
-een aantal bestaande ongemakken definitief tot 
het verleden kunnen gaan behoren,
-de vereniging voldoet aan een aan de tijd aange
paste organisatie structuur .
Tot de ongemakken kunnen de volgende zaken 
gerekend worden :
-“Donateurschap”.
-Verplichte afname van het tijdschrift Succulenta. 
Een aantal leden hebben geen interesse in het 
tijdschrift. Onderliggende redenen zijn divers: niet 
gewoon te lezen; tijdschrift te moeilijk te begrijp
en; te weinig artikelen van hun gading etc. Het 
donateurschap werd in het het verleden om. 
aangegaan om reden dat men voor het tijdschrift 
niet wilde betalen om bovenstaande beschreven 
redenen. Overigens is het blad op diverse punten 
aangepast om tegemoet te komen aan een aantal 
bezwaren.
-Verhouding afdelingsbestuur - hoofdbestuur is 
zodaning dat als gevolg hiervan een lagere ve- 
renigings ambitie bij de afdelingen bestaat. Het 
“Wij Succulenta met zijn allen gevoel" is nog 
onvoldoende aanwezig.

Doelen om bereiken.
Doel is o m. een bloeiende vereniging die tot ver 
in de jaren 2000 voldoende basis heeft om te 
blijven te bestaan.
Een ander doel is het huidige verenigingsdoel 
(Artikel 2 Sub 2 van de Statuten Succulenta) 
"bescherming van de natuur waar ook ter wereld, 
in het bijzonder waar het succulenten betreft" 
meer specifiek te maken en alszodanig dan ook 
werkelijk na te streven. Samengevat: het wordt 
tijd dat Succulenta een werkelijke externe doel

stelling heeft. De huidige doelstelling is dermate 
ruim dat Succulenta zich b.v niet meer onder
scheidt van andere natuurminnende verenigingen.

Hoe kunnen we de doelen bereiken.
Door een aantal zaken te regelen die het mogelijk 
maaken de bovenstaande doelen te bereiken en 
vooral de afdelingen als geheel en individueel 
beter te laten functioneren. Onderstaand zijn een 
aantal mogelijkheden vermeld die onderzocht 
moeten worden door de werkgroep en waarbij de 
inbreng van de leden en bestuursleden bijzonder 
op prijs wordt gesteld:
* “Donateurstatus" omzetten in normaal lidmaat

schap.
* Verplichte afname van het tijdschrift Succulenta 
* Indien mogelijk en/of gewenst - loskoppelen van 

het lidmaatschap,
* De vereniging zodanig herstructuren dat ieder 

lid de juiste vrijheid heeft die vanuit het huidige 
maatschappelijk bestel als normaal aanvaard 
wordt. Ondermeer door differentiatie in de 
betrokkenheid: b.v. landelijk lid+afdelingslid 
+succulenta, landelijk lid+succulenta. landehjk 
lid+afdelingslid, abonnee blad, etc.

* Onderzoek naar de beste vorm van rechtsper 
soonlijkheid voor Succulenta,

* Binnen de vereniging een zo groot mogelijke 
decentralisatie doorvoeren richting de afdelingen, 
door de afdelingen meer verantwoordelijkheden 
te geven. Met als uiteindelijk doel de afdelingen 
meer deel te laten zijn van de vereniging:

*Door zelf hun activiteiten te koppelen, b.v. 
bezoek aan andere afdelingen stimuleren. In 
regioverband samenwerken. Gezamenlijk reizen 
naar het buitenland,

* Door de totale contributie te laten innen en een 
afdracht naar de hoofdvereniging te laten 
verzorgen.

* Door zelf meer externe communicatie te doen.
* etc. etc.
Samengevat: door de afdelingen zich vereniging te 
laten voelen in plaats van een groep van leden die 
zich volledig moet richten naar b.v. het hoofdbes
tuur.
In de bovenstaande tekst hebben we getracht de 

opdrachtdefinitie te verwoorden. Het is niet de 
bedoeling om op dit moment al uit te gaan van een 
aantal vastomlijnde uitgangspunten. Er zijn geen 
onbespreekbare zaken. De reeds beschreven zaken 
zijn zeker niet uitputtend. Op het moment dat de 
werkgroep uitgebreid wordt komen ongetwijfeld 
nieuwe zaken naar voren.
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Ondertussen hebben we met u tijdens de algemene 
ledenvergadering van 20 april 1996 van gedachte 
gewisseld. De algemene vergadering heeft de 
opdrachtdefinitie goedgekeurd. Inmiddels hebben 
reeds twee werkgroepbijeenkomsten plaatsge
vonden met bemoedigende resultaten tot dusver.

In het vervolg van het traject zal de werkgroep 
uitgebreid worden met personen die inbreng 
kunnen hebben op het gebied van het blad Succu
lenta, financiële aspecten, verenigingsrecht/stat- 
uten etc. Er zal zeer zorgvuldig gewerkt worden en 
rekening gehouden worden met de belangen van 
een ieder. Er zal geen stap gedaan worden zonder 
toestemming van de algemene ledenvergadering.

Tijdens de najaarsvergadering op 19 oktober 1996 
zullen de werkgroep resultaten voorgelegd worden 
aan de aanwezige leden.
Hierna worden de concept statuten voor de toe
komstige verenigingsstructuur opgesteld en worden 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering in 
het vooijaar van 1997.
De uiteindelijke statuten zullen voorgelegd worden 
aan de algemene ledenvergadering in het najaar 
van 1997. Een officiële stemming zal de statuten 
bekrachtigen. Hierna wordt een plan van aanpak 
gepresenteerd om te komen tot een daadwerkelijk 
invoering van de nieuwe Succulenta organisatie 
per 1 januari 1998.

Tot slot er is niets besloten. We gaan uitsluitend 
onderzoeken wat de beste verenigingsstructuur is 
voor Succulenta vanaf 1998 tot ver in de volgende 
eeuw. De werkgroep gaat uit van een positieve 
ondersteuning van u allen en is met veel plezier 
aan een uitdagende taak begonnen.

Namens de werkgroep.
Rob van der Eist

LIEFHEBBERS VAN ZUID AMERIKAANSE 
CACTUSSEN OPGELET 

DE KANS OM MEER KENNIS VAN UW 
PLANTEN OP TE DOEN

Enkele vrienden van Boliviaanse cactussen . met
name de geslachten 
ECHINOPSIS. LOBIVIA. REBUTIA, 
SULCOREBUTIA en WEINGARTIA 
willen meer kennis opdoen van deze planten en 
tevens komen tot uitwisseling van deze kennis. 
Het doel is twee maal per jaar bijeen te komen op 
een zaterdag, in het vooijaar en het najaar 
Thema's die op deze dagen aan de orde kunnen 
komen zijn b.v.
CULTUUR, LITERATUURGEGEVENS, 
STANDPLAATSEN, VERWANTSCHAPPEN. 
REISVERSLAGEN, NOMENCLATUUR, 
VELDNUMMERS, KASBEZOEKEN ETC. 
Het is niet de bedoeling , dat er alleen passief 
geluisterd wordt, maar een EIGEN INBRENG 
t.z.t. na overleg, is zonder meer nodig, om van 
elkaar te kunnen leren.
De voertaal is Nederlands.
DE EERSTE BIJEENKOMST IS OP 3 MEI 1997
als contactpersonen treden op ;
Clazien Bouwman
Cliffordweg 12 
3646 AG Waverveen 
tel. 0297-261623

Joh. De Vries 
Prinsenweg 5

3237 LN Vierpolders 
tel, 0181-414088 
(van 18.00-18.30)

Aanmeldingen liefst per briefkaart aan een van 
deze adressen.
Wanneer men zich aanmeldt verplicht men zich 
om tegelijkertijd f 25,-- over te maken 
op gironummer 5645567 tnv Clazien Bouwman 
ter bestrijding van de te maken onkosten 
Na aanmelding en betaling krijgt u tzt. Het 
programma toegezonden.
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De werkgroep bestaat op dit moment uit de 
volgende leden:
J. van Alten Hoofdredacteur tijd

schrift Succulenta
A.J. Arens Voorzitter afdeling

Zaanstreek
B.G. van der Eist

K.F. Zaunbrecher

Voorzitter afdeling 
Rotterdam en omstreken 
Landelijk voorzitter

kandidaat-bestuurslid
Het bestuur stelt de heer H.T. Verkouw 

kandidaat voor de bestuursfunctie 
Pr en Promotions



VRAAG 
EN 

AANBOD

Opgaven voor nr 6/96 moeten voor 15 
oktober 1996 worden opgestuurd aan 
Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. Willem 
Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop:Van mijn 40jr. oude verzameling 
wil ik de helft opruimen, waaronder vele 
grote cristaten Te bevr. A.J.Hilhorst 
Zeisterweg 26 3984NL Odijk 035-6561013

Te koop:Verkade albums. Cactussen van 
A.J.van Laren uit 1931. Kamerplanten van 
A.J van Laren uit 1928. Mag ook geruild 
worden tegen singletjes uit de jaren '50-'60 
G.Vroom Nachtegaalstraat 78. 2025 VL 
Haarlem tel 023-5390152 na 18 00 uur

Te koop:20 jaargangen van Succulenta 
1976 t/m 1883 in band, 1984 t/m 1995 los 
samen f250,- G.J. Helderman Brederode- 
straat 6-D, 2042 BE Zandvoort 
tel 023-5713163.

Te koop:Een groot aantal planten uit een 
oude verzameling. De planten worden ver
kocht op 12 en 13 october van 1 Ou tot 16u 
bij Fons Arens Dorpstraat 714 Assendelft 
tel. 075-6873062.

Te koop: Succulenta's vanaf maart 1986 
t/m december 1995, compleet f 125,- en 
W.Haage Kakteen von A bis Z f 50,- de 
prijzen incl. verzendkosten ; S.Bergsma 
Merel 26, 9781 XH Bedum 050-3014897

Te koop: De jaargangen 1980 t/m 1988 
ingebonden en 1989 t/m 1995. A.Coopmans 
Irenestraat 27 5971 BS Grubbenvorst 
tel. 077-3663026.

Gevraagd:Gebruikte vierkante potten 
9x9x10 tegen vergoeding Kees v/d Linden 
tel 0343-575063

Te koop:Aluminium hobbykasje.lang 3m, 
breed 2m, incl 2 tafels. Tevens cactusver
zameling. Prijs nader overeen te komen 
Mevr M M.van Tierum Wulpstraat 15 
3582 AW Utrecht tel. 030-2521776.

Gevraagd:Van der Walt, J.J.A. & Vorster, 
P J.,1981 Pelargoniums of SouthemAfrica, 
vol.2 (in goede staat). Bert Jonkers 16 
Stratfield Close Cambndge CB4 3NA UK.

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal 
per kwartaal enbevat zowel artikelen van 

wetenschappelijke,aard als verenigingsnieuws 
en artikelen van lezers.

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya 
voor de serieuze verzamelaar en liefhebber 
van succulenta planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
Inde E.E.G...................................................£ 22.00
Buiten de E.E.G..........................................£ 24.00
Excl. Bradleya resp.............................£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

Verdere informatie bij: 

Hon. Membership Secretary 

Mr P. Lewis, 1 Springwoods, Courtmoor, 

Fleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.
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Van der Hoff boeken 
postbus 49 

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin- en plantenboeken. 
Naast een grote collrctie boeken over tropische- en 
subtropische planten hebben wij ook veel boeken over 
vaste planten, rotsplanten, winterharde tuinorchideeën 
en vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan 
een kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens. U kunt 
aangeven, waarin U het meeste bent geïnteresseerd.
Regelmatig hebben wij actieaanbiedingen.____________

ABORETUM TROMPENBURG 
te Rotterdam

Verkoop van bijzondere 
EUPHORBIA'S en HAWORTHIA'S 

e.a. vetplanten gedurende het 
EVENEMENTENWEEKEND

6 en 7 oktober 1996 van 9.00 tot 17.00 uur 
Honingerdijk 64

Voor informatie: tel 010-4526599

WIJ BIEDEN AAN: 
Sulcorebutia swoboda................................................6,-/9,-
rauschii 3 vormen.......................................................6,-/9,-
chatajillensis................................................................5,-/7,-
Discocactus woutersianus......................................8,-/10,-
Lophophora zieglesii................................................9,-/12,-
Blossfeldia campaniflora......................................... 8,-/12,-

liliputana................................................. 8,-/12,-
Sclerocactus bloinii................................................ 12,-/15,-
iintermedius 2 vormen.......................................... 8,-/12,-
Epithelantha pachirisa elongata...............................7,-/9,-
Cactuskwekerij LAKERVELD, Lakerveld 89 Lexmond 
tel. 0347-341718. Geopend maandag èn vrijdag 13-17 uur 
zaterdag van 8-17 uur.

SELECTA SUCCULENTS CC.
Haworthia-Gasteria-Aloe-Mesems-Crassula 

Euphorbia-Stapelia en vele anderen 
Professionele verzending wereldwijd 

Schrijf of fax voor gratis plantenlijst naar 
P.O.Box 278

KLAPMUTS 7625 
ZUID AFRIKA 

Correspondentie in het Nederlands van harte 
welkom.

Tel.00.27.021.8741604 Fax.00.27.021.8741249

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

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

BOEKENBEURS

BLADKAKTUS

Vraag onze Bladkaktus, een lijst 
met succulente literatuur aan.

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

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

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.

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
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Plantentuin van Donkelaar organiseert 
op zaterdag 2 november: Themadag 
Cactussen en andere succulenten!

Het thema van deze dag is : de aanpassing van succulenten aan 
hun extreme leefomstandigheden. Met een drietal lezingen over 
Amerika/Mexico, Zuid-Afrika en over morfologie. Daarnaast is er 
een expositie over dit onderwerp ingericht.
In onze verkoopkassen is veel zeldzaams te zien en te koop.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar. De eerste lezing begint om 11 
uur. Deelname is gratis!!

Laantje 1, 4251 EL Werkendam 0183 501430

PLANTENTUIN VAN DONKELAAR

/ Cactussen en andere vetplanten
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 

Tel. 078 - 6124200 Fax 078 - 6198396 
e-mail: fnoltee@worldonline.nl 

http://www.demon.co.uk/mace/fnoltee.html

Breng op 19 oktober een bezoek aan onze kas in combinatie met de Algemene Vergade
ring en Plantenkeuring
Zie voor nadere informatie elders in dit nummer.
Voor iedere bezoeker is er op deze dag een gratis plant en zoals altijd is ook de koffie gratis. 
Tevens hebben wij een aantal interessante aanbiedingen voor U in petto

Geopend iedere zaterdag en iedere eerste zondag van de maand van 9 tot 4.

De prijslijst wordt U op verzoek gratis toegezonden.
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BERCHT ZAADLIJST 1997
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, Portu
laca, Anacampseros, Talinum enz. enz., maar 
bovenal een vrijwel volledig assortiment 
Gymnocalycium. Kortom, ruim 3500 soorten 
wachten op U.

Bestel de zaadlijst bij:
L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eck en Wiel.
Tel.: 0344-693321, Fax 0344-693744.
Hebt U vorig jaar besteld, dan ontvangt U de lijst automatisch rond eind november.

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.
Voor België, Belgische postgirodienst rekening 000-11-41-809-22 t.n.v.
Succulenta te Santpoort.
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Succulenta 75 (5) 1996

D. hartmannii ssp. patulifo
lius (var. mammillosus, 
Braun 214) met bloem

voet van de heuvel was echter al weidegras 
ingezaaid, hetgeen alle andere planten 
volledig verdrong.

D . hartmannii ssp. magnimammus 
(Buining & Brederoo) P.J. Braun & 
E. Esteves Pereira
Kakt, und and. Sukk. 1995, 46(3), 64

var. magnimammus
Syn.:D. magnimammus Buining & Brede

roo 1974 (holotype Horst & Uebel- 
mann 324, U)
D. caracolensis nom. prov.

D. hartmannii var. magnimammus 
(Buin. & Bred.) P.J. Braun 1984 
D. heptacanthus ssp. magnimammus 
Buin. & Bred.) N.P. Taylor & Zappi, 
Bradleya 1991, 9, 86

Dit taxon werd op grond van zijn verhou
dingsgewijs grote knobbels beschreven. 
Typerend zijn ook de weinige, korte 
dorens. De gehele ondersoort onderscheidt 
zich reeds in het zaailingsstadium van ssp. 
patulifolius door de lichtgroene epidermis 
en de gelige dorens. De bloemen bezitten 
een verhoudingsgewijs korte stamper.
In 1983 was de typevindplaats al vernie-

Oorspronkelijke vindplaats 
van D. patulifolius (var. 
mammillosus, (HU 191) in 
1983. De Campo Cerrado 
met kleine bomen en 
struiken werd door het vuur 
volledig vernietigd
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Succulenta 75 (5) 1996

Reeds als zaailing is er 
verschil tussen D. hartman
nii ssp. patulifolius (links 
met bronskleurige opperhuid 
en bruine doornen) en D. 
hartmanni ssp. magnimam- 
mus (rechts met helgroene 
opperhuid en gele doornen)

tigd. In de jaren tachtig konden echter nog 
een aantal groeiplaatsen bij Caracol 
gevonden worden. Wel waren bijna alle 
planten sterk door vuur aangetast. Op den 
duur zal ook dit taxon niet meer in de 
natuur voorkomen. In tegenstelling tot de 
andere ondersoorten groeit ssp. magni
mammus in een gruissubstraat van een rijk 
met bomen en struiken begroeide Campo 
Cerrado (de bomen zijn tot 4 m hoog; 
deels is het al Cerradao, een overgangs
vorm naar bos). Op enkele plekken groeit 
de ondersoort op rotspartijen langs kleine 
beken.

D. hartmannii ssp. magnimammus 
var. bonitoensis (Buining & Brede
roo) P.J. Braun,
25 Jahre HU Horst-Uebelmann 1984 / 
Kakt. and. Sukk. 1985, 36(2), 23.
Syn.:D. magnimammus ssp. bonitoensis 

Buining & Brederoo 1977 (holotype 
Horst & Uebelmann 193, U) 
D. bonitoensis nom. prov.

Dit taxon, dat oorspronkelijk bij Bonito 
werd gevonden, moet beschouwd worden 
als een lokale variëteit van ssp. magni
mammus. De planten zijn herkenbaar door 
een wat licht roodachtig-groene epidermis.

In 1983 bestond er nog een 
kleine vindplaats van D. 
hartmanni ssp. magnimam
mus (var. magnimammus, 
Braun 230), die volledig 
intact was. Deze ondersoort 
groeit in dichtere en hogere 
vegetatie, die Cerrado wordt 
genoemd
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Succulenta 75 (5) 1996

De typevindplaats, een open Campo Cer- 
rado op een rode zanderig-lemige bodem, 
is door sterke urbanisering en landbouw 
vernietigd. Andere populaties zijn tot op 
heden niet gevonden, zodat aangenomen 
moet worden dat dit taxon in de natuur is 
uitgeroeid.

D . hartmannii ssp. setosiflorus 
P.J. Braun & Esteves Pereira,
Kakt. and. Sukk. 1994. 45(2), 21 (holotype 
E. Esteves Pereira 238, UFG)
Deze nieuwe ondersoort werd voor het 
eerst in 1989 door Eddie Esteves Pereira 
en Heleno Dias Ferreira gevonden en op 
verschillende groeiplaatsen in en rond het 
Parque Nacional das Emas in zuidelijk 
Goias bestudeerd. De planten groeien in 
lemig-zanderige bodem van open Cerra- 
do’s, voornamelijk tussen grassen en in de 
beschutting van kleine struiken en bomen. 
In het gebied wordt regelmatig vuur ge
maakt, waardoor zaailingen en jonge 
planten nauwelijks nog kunnen uitgroeien. 
Weliswaar zijn de groeiplaatsen thans nog 
ver verwijderd van straten en bebouwing, 
maar wel breiden de boerderijen zich 
helaas steeds verder uit, zelfs illegaal tot in 
het nationaalpark (Braun & Esteves, 1994). 
Ondanks de behoorlijke geografische 
scheiding behoort dit taxon vanwege zijn 
uiterlijk en bloei zonder twijfel tot 
D. hartmannii. In tegenstelling tot het type 
blijft de ondersoort setosiflorus iets kleiner 
en bezit meestal ook wat minder ribben. 
Ook de bloemen zijn kleiner. Opvallend is 
het beschubde perikarpel. Enig binnen het 
gehele geslacht zijn de borstelachtige 
stekelharen op de punten van de schubben 
van het perikarpel en het onderste deel van 
het receptaculum, alsook later op de vrucht 
(zie afbeeldingen in Braun & Esteves 
1994).
Opmerking: In de door de Studieclub 
Discocactus uitgegeven ringmap “Disco-

Op de vindplaats is D. hartmannii ssp. magnimammus var. 
bonitoensis Braun 276 waarschijnlijk uitgeroeid

cactus” (Wessem, 1993) zijn de groeiplaat
sen van D. hartmannii ssp. patulifolius var. 
patulifolius en var. mamillosus, ssp. magni- 
mammus var. magnimammus en var. 
bonitoensis niet correct aangegeven.
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Op zanderige grond groeit D. hartmannii ssp. setosiflorus 
(1989, Esteves 283) Deze soort groeit ver verwijderd van de 
andere ondersoorten in het Parque Nacional das Emas. 
Goias/Centraal Brazilië.
Foto E.Esteves Pereira

Esser, G., (1982) - Vegetationsgliederung und 
Kakteenvegetation von Paraguay, Trop. subtrop. 
Pfl.welt 38, Akademie der Wissenschaften.
Mainz

Esser, G., (1984) - Standortfaktoren für Kakteen, 
Gartnerbörse und Gartenwelt 84(23), 560, 562, 
564

Dr. Pierre Braun
lm Fusstal 37
D 50171 Kerpen
e-mail: pbraunger@aol.com

Eddie Esteves Pereira
Rua 25 A No. 90
Setor Aeroporto
74075-150 Goiania, Goias
Brazilië

Vert.: Ludwig Bercht
(wordt vervolgd)

Corrigenda op Het geslacht Discocactus - 1 (vervolg) in Succulenta 1996, 75 
(4), 167-170

-p. 192, bij de voorplaat: “Tocantins” i.p.v, “Tocantina”
- p. 167, 2e regel onder morfologie: achter “Buining” invoegen “(1980)”
- p. 167, onder wortels: “D. zehntneri ssp. albispinus” i.p.v. “D. albispinus”
- p. 167 onder lichaam: “tabel 1 (pag. 121)” i.p.v. “tabel 1 (pag. 119)”
- p. 168, “(zie foto pag. 123 onder)” i.p.v. “(zie foto pag. 167)”
- p. 169, De tekst bij de onderste foto dient te luiden: “Discocactus boliviensis 

(Backeberg) Buining & Brederoo op vrije kalksteenrotsen midden in het 
oerwoud. De opname werd ‘s avonds gemaakt, toen vele bloemen zich al 
openden (Bolivia, oktober 1988). Foto: Braun”

- p. 170, 5e regel onder systematiek: “Trichocereeae” i.p.v. “Trichocereae”
- p. 170, onder systematiek: na “tabel 2” invoegen “(pag. 122)”
- p. 170, 4e regel van onderen onder systematiek: na “diagram” invoegen “(pag. 119)”

-Voor literatuur, zie 75(3), pag. 124
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EUPHORBIA PHILLIPSIOIDES
Rikus van Veldhuisen

Twee oude euphorbia-namen 

blijken één soort te zijn, maar er zijn 

toch twee soorten. Er moet dus een 

nieuwe naam komen voor een oude 

bekende.

Deze in 1992 beschreven soort E. phillip
siae S.Carter blijkt een oude bekende te 
zijn, die bij vele euphorbialiefhebbers al 
geruime tijd in omloop is als E. phillipsiae 
N.E. Br. Om de verwarring compleet te 
maken heeft men een andere bekende 
soort, namelijk E. golisiana N.E. Br.

synoniem gemaakt aan E. phillipsiae N.E. 
Br. Het zou weinig mensen interesseren, 
ware het niet dat genoemde dwergsoorten 
behoren tot de mooiste en begerenswaar- 
dige plantjes van het hele geslacht Euphor
bia.
In 1912 heeft N.E. Brown de flora van 
tropisch Oost-Afrika bewerkt. In deze flora 
komen vier succulente Euphorbia’s voor, te 
weten E. triaculeata Forsskal, E. monacan- 
tha Pax en de twee soorten waar we hier 
nader op in gaan en die Brown zelf be
schreef als nieuwe soorten, namelijk E. 
phillipsiae en E. golisiana.
Nu nog steeds weten we hoe de eerste 
plant, later door Brown dus E. phillipsiae 
genoemd, in Europa terecht is gekomen. 
Namelijk in het voorjaar van 1895 heeft 
ene mevrouw Lort Phillips, vandaar de 
naam, haar gevonden tijdens een kleine 
expeditie van Berbera naar de Golis Range 
in het huidige Somalië. Een van haar 
begeleidsters was Edith Cole, die alle 
Stapelia liefhebbers kennen als Edithcolea 
en misschien wel als Caralluma edithae. In 
1895 belandde een levende plant in de

E phillipsiae, mooie oude plant.
Foto Jaap Keijzer
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Bloeiende E.golisiana.
Foto Jaap Keijzer

verzameling van de Cambridge Botanie 
Garden. In 1900 heeft mevrouw Mathilda 
Smith er een schilderij van gemaakt en 
weer 10 jaar later heeft meneer Lynch een 
foto van onze held gemaakt.
In 1913 is het onvermijdelijke gebeurd en 
is onze plant naar de eeuwige jachtvelden 
vertrokken na een roemrucht leven van 18 
jaar in cultuur.
Nu bijna 100 jaar later hebben we nog 
steeds afbeeldingen van deze plant, die 
toen de enige in zijn soort was in de 
beschaafde wereld, zoals dat zo mooi heet. 
In 1905 vond Dr. Drake-Brockman een 
vergelijkbare plant, eveneens ergens in de 
Golis Range.
Hiervan bereikte slechts een gedroogd 
exemplaar Engeland. Gedroogde succu
lente planten zijn als herbariummateriaal 
erg lastig te herkennen. Op basis hiervan 
beschreef Brown E. golisiana. Had de 
dokter beter zijn best gedaan en gezorgd 
voor een levende plant, of voor materiaal 
op alcohol dan was de discussie van nu 
wellicht nooit ontstaan.
In 1962 besloot Bally dat de twee soorten 
één en dezelfde soort waren en werd 
E. golisiana als synoniem onder E. phillip- 
siae geplaatst. Later doken er meer planten 
op, afkomstig uit dit gebied, en bleek dat

er toch sprake was van twee verwante 
soorten. Daarom kwam Bally in 1976 terug 
op zijn beslissing, dit in samenspraak met 
S. Carter en werden E. phillipsiae en 
E. golisiana beiden als soort hersteld. 
Dit echter tot 1992, want Susan Carter 
heeft toen toch de conclusie getrokken dat 
de beide soorten van Brown één en 
dezelfde zijn en dat Bally toch gelijk had. 
In onze verzamelingen staan echter 
planten, die duidelijk verschillen onder de 
namen E. phillipsiae en E. golisiana.
S. Carter loste dit op door een derde naam 
te introduceren, namelijk E. phillipsioides 
Nu maar hopen dat dit eindelijk de natuur 
bedwingt en haar in het vakje plaatst 
waarin we haar zo graag willen hebben. 
Nu echter het volgende, welke naam hoort 
nu bij welk plantje. Dit is echter lang niet 
zo moeilijk als het verhaal hiervoor en het 
is eigenlijk verwonderlijk, dat er zolang 
zoveel onduidelijkheid over is geweest. 
De plant op de foto van meneer Lynch is 
van goede kwaliteit en duidelijk is te zien 
dat deze plant op de meeste takken zeven 
of acht ribben heeft. Afgezien van enkele 
andere kenmerken hebben de plantjes in de 
kas onder de naam E. golisiana zes tot acht 
ribben. Die naam is dus niet goed en de 
nieuwe label bij deze planten moet dus
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E. phillipsiae zijn en E. golisiana komt dus 
te vervallen.
De andere kenmerken waar ik het net over 
had zijn een zeer lage compacte kussenvor- 
mende groeiwijze, die haar daarom zeer 
geliefd maakt bij de liefhebbers. Ze is 
eenvoudig te stekken en op een mineraal 
mengsel niet al te moeilijk in leven te 
houden. In de vorige eeuw konden ze het 
al en tegenwoordig kunnen we toch wel 
wat meer dan toen. Ze behoeft ook niet 
zoveel volle zon als andere euphorbia’s die 
uit Somalië afkomstig zijn.
Ook de natuurlijke vindplaats geeft weinig 
discussie meer, namelijk de Sheikh Pas in 
de Golis Range. Bovendien is het opval
lend, dat deze soort ook in het zuiden van 
het Arabisch schiereiland voorkomt.
Werner Rauh beschrijft namelijk in 1966 
in het Amerikaanse tijdschrift hoe hij E. 
phillipsiae vond nabij Moula Matar. Hij 
had het direct bij het rechte eind om deze 
naam te gebruiken, want hij schrijft 8 à 9 
ribben en op de begeleidende foto herken
nen we onze plant, die iedereen jaren in 
zijn verzameling had staan als E. golisiana. 
Nu we E. phillipsiae onder de knie hebben 
en naar ik hoop kunt u me nog steeds 
volgen, komen we aan bij de plant van de 
titelregel. Hier kunnen we kort over zijn. 
Deze plant die onze verzameling onder een 
pseudoniem binnengeslopen was komt uit 
Hargeisa, wat helemaal niet in de Golis 
Range ligt en heeft 10 tot 14 ribben als de 
plant enigszins uitgegroeid is. Eenieder die 
kan tellen komt er nu dus uit.
Verder is E. phillipsioides buitengewoon 
lastig als stek te bewortelen, groeit ze 
hoger op en verlangt meer zon tijdens de 
cultuur. Verder zijn de stammetjes van 
E. phillipsioides beduidend dikker dan die 
van E. phillipsiae. Zaailingen zijn best wel 
lastig groot te krijgen. De planten die ik in 
omloop heb gezien variëren weinig of niet 
in habitus. Dit in tegenstelling tot

E. phillipsiae, waarvan ik twee vormen 
bezit, een met grijze bedoorning en wat 
tekening in het groen en een met bruinrode 
bedoor-ning, vooral in de nieuwgroei. 
Vanzelfsprekend hebben beide soorten ook 
veel overeenkomsten, zoals onregelmatig, 
vaak wat ingezakte stammetjes en de 
doorns zijn erg variabel van grootte, wat 
deze soorten juist zo attractief maakt. 
Helaas bezit ik geen planten met verzamel- 
nummer of met een bekende herkomst. Als 
iemand deze heeft houd ik mij aanbevolen 
voor een stekje. Natuurlijk zulks tegen 
ruiling en/of betaling van de kosten. Toch 
zijn er best wel wat nummers bekend en ik 
wil hier de mij bekende nummers noemen.

E. phillipsiae
Bailes 144, KEW 084-81-01 063, 
Sheikh Pass
Bally 11715, Galan Libah

E. phillipsioides
type Hemming 2283, Hargeisa 
type Bally 7343, Hargeisa 
Lavranos 9146, Hargeisa 
Bally 7160, Ghor, Toghdeer Regior 
Carter 837, nabij Malosleh, 41 km 
west Burao

De overige nummers worden door elkaar 
gebruikt in oudere publicaties en aan de 
hand van de bijbehorende planten is hier
over snel duidelijkheid te verkrijgen. 
Tot zover mijn bespiegelingen over deze 
mooie en begerenswaardige plantjes, die 
zoals is gebleken over een rijke historie 
beschikken en ook op nomenclatorisch 
gebied heel wat beleefd hebben. Als 
liefhebber moeten we hier toch doorheen 
bijten, want anders praten we straks over 
verschillende planten met dezelfde naam of 
verschillende namen voor dezelfde plant. 
Wie het dan nog weet, mag het zeggen.
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Jonge, nog onvertakte plant van E. phillipsioides. 
Foto T.Cornelissen
Planten uit de verzameling van Jaap Keijzer.
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SEMPERVIVUM LEUCANTHUM IN
BULGARIJE

Ben Zonneveld

Een paar jaar geleden heb ik met mijn 
familie in Bulgarije gekampeerd.
Een van de planten waar ik speciaal in was 
geïnteresseerd was Sempervivum leucan- 
thum. Deze harige soort met geelwitte 
bloemen wordt door Praeger beschreven 
als een plant die zowel geelwitte als paarse 
helmdraden heeft. Dit is ongewoon, want 
alle andere soorten sempervivum hebben of 
het een of het ander. Wale 1942 beschrijft 
ze alleen met geelwitte helmdraden. 
Ik heb helaas slechts een enkele populatie 
van deze soort kunnen vinden en niet de 
plaatsen zoals beschreven in de literatuur.

Dit was bij Pastra in het Rila-gebergte in 
Bulgarije het enige land waar ze voor
komen. Het was een grote kolonie die 
gelukkig in volle bloei was. Er was veel 
variatie in de kleur en grootte van de 
rozetten. Zij varieerden van twee tot vijf 
cm diameter en hadden al of niet donkere 
punten aan het blad. Ze vormden meestal 
dichte klompen maar sommige waren meer 
los omdat ze langere uitlopers hadden. 
De bloemkleur varieerden van geelwit tot 
bijna wit en waren van 18-35 mm in 
diameter. De helmdraden verschilden 
inderdaad in kleur. Enkele waren geelwit
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maar de meeste waren vooral in het boven
ste gedeelte paars. Enkele hadden volledig 
paarse helmdraden en er was ook een 
paarse vlek op de basis van de bloem
blaadjes. Twee planten die al jaren in 
cultuur zijn komen het dichtst bij de 
extremen. S leucanthum SM1049 heeft 
geelwitte helmdraden. De ander wordt 
beschouwd als een hybride, namelijk 
ciliosum x erythreum SM 1165 en heeft 
paarse helmdraden en een paarse vlek op 
de petalen. Deze plant heeft duidelijk de 
verkeerde naam en moet gewoon S. leu
canthum heten. Hij is volledig fertiel en 
heeft het chromosoom getal n=32. Zowel 
S. erythreum als ciliosum hebben n=17. 
Er is geen rood in de petalen van de 
hybride noch enig rood in de rozet van 
dezelfde plant. Ik heb zelf deze hybride 
gemaakt en deze laat duidelijk de rode 
kleur in de petalen zien en de roze kleur in 
de rozet. Dit kunnen we ook zien in de 
cultivar S. ‘Highland Mist’ die dezelfde 
kruising is. Een tweede hybride die onder 
een verkeerde naam in omloop is S. ery
threum x leucanthum SM 1164. Ook deze 
plant is gewoon een S. leucanthum. Hij 
heeft paarse helmdraden maar geen paars 
op de petalen. Hij is volledig fertiel en 
vertoont ook verder geen tekenen van 
gekruist te zijn. Beide “hybriden” hebben

S. tectorum bij Pastra. 
Foto van de schrijver

donkere bladpunten. Van beiden wordt 
gezegd dat ze S. erythreum als ouder 
hebben. Deze heeft zelf geen donkere 
punten en omdat donkere punten recessief 
zijn kunnen het dus ook om deze reden 
geen hybriden zijn. De foto genomen ter 
plaatse laat twee uitersten in rozetkleur 
zien (en de helmdraden zijn een beetje 
paars). Tenslotte is er een plant in omloop 
onder de naam S. montanum ‘Braunii’. 
Deze heb ik van E Skrocki USA gekregen 
onder deze naam en hij zou wittige bloe
men hebben. Dit is inderdaad het geval en 
ik denk dat we ook hier met een echte 
S. leucanthum te doen hebben.
Je kunt er overigens over discussiëren of 
we hier en in de boven vermelde gevallen 
moeten constateren dat S. leucanthum erg 
variabel is. Of moeten we zeggen dat er 
duidelijk sprake is van een hybridezwerm, 
waarbij de ‘echte’ S. leucanthum met 
paarse meeldraden introgressie vertoont 
van S. ciliosum met gele meeldraden. 
De laatste komt daar inderdaad in de buurt 
voor. In de flora van Bulgarije wordt 
S. leucanthum als een variëteit van 
S. ciliosum beschreven. Dit is gezien de 
verschillende chromosoomaantallen zeker 
niet goed

Schubertlaan 196, 2324 SH Leidschendam.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
10. THELOCACTUS B1COLOR-VORMEN UIT NOORD-WEST MEXICO

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

De volgende vormen komen in deze afle
vering aan de orde: Thelocactus bicolor 
var. pottsii, var. tricolor, “var.” Mapi en 
HK (NMCR) 2170 Chihuahua.

Thelocactus bicolor var. pottsii SD
In de vorige aflevering zijn we het verhaal 
over het Thelocactus bicolor-complex 
begonnen met de oudste publicaties (1848- 
1855) over deze planten door Pfeiffer, 
Hooker en Lemaire. Na verder speurwerk 
in oude literatuur komen we dan in 1850 
opnieuw een vorm van T. bicolor tegen, 
beschreven door Salm-Dyck onder de 
naam Echinocactus bicolor var. pottsii.

Foto 1: Thelocactus bicolor-vorm op de standplaats bij Ber- 
mejillo, Durango. Foto's Wim Alsemgeest

Daardoor ontstond verwarring omdat er 
ook een Echinocactus pottsii bestond, een 
geheel andere plant die later een Ferocac- 
tus bleek te zijn. Ook werd de nieuwe 
variëteit verward met Echinocactus hetero- 
chromus, een andere Thelocactus-soort. 
In de revisie van Anderson is de naam 
T. bicolor var. pottsii vervallen en een 
synoniem van T. bicolor var. bicolor 
geworden. Toch duikt de naam var. pottsii 
nog veelvuldig op, bijv, in de zaadlijst 
1994 van Mesa Garden.
T. bicolor var. pottsii onderscheidt zich in 
groeivorm en bedoorning van de “gewone” 
bicolor. De planten zijn forser en de 
bedoorning is donkerder van kleur. Het 
worden na verloop van tijd grote, brede, 
woest bedoornde planten met forse lange 
middendoorns. De ribben kunnen recht of 
gespiraliseerd zijn. Zeer fraaie en indruk
wekkende planten zagen we in de 
verzameling van Jaap Molendijk in 
's-Gravezande .
In een artikel van John Coulter uit 1896 
wordt voor de eerste keer de vindplaats 
Chihuahua genoemd. Hij schrijft: “Speci
mens examined in Chihuahua (Wizlizenius 
of 1846, Potts of 1850, Evans of 1891)”. 
Hij voegt daaraan toe dat het exemplaar 
van Evans overeenkomst vertoont met 
E. bicolor var. schottii en slechts door de 
dikkere en langere middendoorn daarvan 
zou verschillen. Op T. bicolor var. schottii 
komen we in een volgende aflevering 
terug. Ook Schumann wijst in 1898 in zijn 
beschrijving van E. bicolor var. pottsii op 
de zware middendoorn en noemt de stad 
Chihuahua als plaats van herkomst.
In de zaadlijst 1994 van Mesa Garden 
vindt men een T. bicolor var. pottsii
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Foto 2 : T. bicolor. Bermejillovorm in cultuur Foto 3 : T. bicolor var. tricolor met extreem grote bloemen

afkomstig uit Jimenez. Die plaats ligt 
ongeveer 200 km ten zuiden van Chihua- 
hua. Zaden van deze planten hebben wij in 
1988 uitgezaaid, samen met zaden van 
planten uit de omgeving van Chihuahua 
(SB 1253 en HK (NMCR) SB 2170). De 
planten zijn nu nog jong maar het verschil 
tussen beide vormen is al duidelijk te zien. 
De Chihuahua-planten SB 1253 en HK 
2170 hebben een opvallend gele bedoor
ning terwijl de Jimenez-planten er als 
normale pottsii’s uitzien.
De eerste duidelijke afbeelding van var. 
pottsii vinden we in Saguaroland Bulletin 
van november 1953. Hierin wordt een 
plant van Evans afgebeeld afkomstig uit de 
omgeving van Chihuahua City, mogelijk 
zelfs de plant die Evans daar in 1891 
verzameld had.
Nog verder zuidelijk, zo’n 300 km ten 
zuiden van Jimenez tussen Bermejillo en

Mapimi, hebben wij in 1980 een schitte
rende bicolor-vorm gevonden. Ook op deze 
standplaats groeiden planten met rechte 
ribben en met spiraalvormige ribben door 
elkaar. Ze vielen vooral op door de 
prachtige woeste bedoorning (foto 1) die 
ook bij cultuurplanten aanwezig blijkt te 
zijn (foto 2). Zaden van deze planten zijn 
verspreid onder de naam Thelocactus 
bicolor Mapimi en Bermejillo.

Thelocactus bicolor “Mapi”
In het standaardwerk van Backeberg 
komen we op pag. 2811 de naam T. bi
color 'Mapi' tegen en in enkele zaadlijsten 
(o.a. Köhres) de naam T. bicolor var. 
Mapi. Voor zover wij hebben kunnen 
nagaan, is deze plant nooit als variëteit of 
forma beschreven. “Mapi” is dus mogelijk 
slechts een aanduiding van de vindplaats. 
Wij hebben inmiddels al wat grotere
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SEM-opnamen van de zaden, links Thelocactus bicolor var pottsii (Köhres 1985); vergroting 50x en rechts Thelocactus bicolor 
"Mapi" (De Herdt 1984); vergroting 40x

planten afkomstig uit zaad van die zaadlij
sten. We moeten echter constateren dat 
deze bicolor Mapi-vorm sterk afwijkt van 
de door ons bij Mapimi gevonden planten. 
We gaan er daarom van uit dat Mapi en 
Mapimi twee verschillende lokaties zijn. 
Volgens Backeberg is “var. Mapi” slechts 
een vorm met gespiraliseerde ribben en 
identiek aan Echinocactus bicolor spiralis 
uit het werk van Schelle (1926).

Thelocactus bicolor var. tricolor 
K. Schumann.
Een andere bekende variëteit die in deze 
groep thuis hoort is T. bicolor var. tricolor. 
Eigenlijk een merkwaardige combinatie 
van elkaar tegensprekende namen: de 
driekleurige tweekleurige Thelocactus. Dat 
komt omdat deze plant eerst als aparte 
soort is beschreven: in 1893 vinden we in 
het Dictionaire d’Horticulture door D. Bois 
voor het eerst de naam Echinocactus 
tricolor. In 1898 maakte Schumann er een 
variëteit van E. bicolor van.
Ook deze plant is afkomstig uit Noord- 
Mexico en heeft volgens de literatuur 
gespiraliseerde ribben. De bloemen zijn 
indrukwekkend. Ons is opgevallen dat de

bloemen van deze planten ieder jaar groter 
worden. Volwassen exemplaren kunnen 
werkelijk enorme flappen van bloemen 
voortbrengen, tot wel 20 cm breed (foto 3).

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat var. 
pottsii en var. tricolor zeer dicht bij elkaar 
staan en ons inziens tot dezelfde vorm 
moeten worden gerekend. Hiervoor zou de 
naam T. bicolor var. pottsii (als oudste 
naam in de rang van variëteit) gebruikt 
kunnen worden. Ter onderscheid van 
andere T. bicolor-vormen kan een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken worden 
genoemd: ze zijn afkomstig uit hetzelfde 
gebied (NW Mexico), worden vrij groot, 
hebben meestal gespiraliseerde ribben met 
een zware bedoorning en de bloemen zijn 
extreem groot. Overigens kunnen de 
planten zeer variabel in habitus zijn, 
waardoor mogelijk in de toekomst toch 
nog weer twee vormen onderscheiden 
worden, t.w. de geel bedoornde vorm en de 
wat plattere donkerkleurig bedoornde 
Jimenez-vorm. Het lijkt ons het beste om 
de var.”Mapi” te laten vervallen. Boven
dien heeft dit taxon niets te maken met de 
standplaatsvorm van Mapimi.

228



Succulenta 75 (5) 1996

Literatuur
Backeberg, C., (1961) - T. bicolor var. Mapi. Die 

Cactaceae 5: 2811.
Bois, D., (1893-99) - Echinocactus. Dictionaire 

d’Horticulture: 465.
Coulter, J.M., (1896) - Contributions front the U.S.

National Herbarium 3 (7): 373.
Salm - Dyck, J., (1850) - Echinocactus bicolor var. 

pottsii. Cact. Hort. Dyck. 173.
Schelle, E., (1926) - Echinocactus spiralis. Kak- 

teen, fotonr. 69.
Schumann, K., (1898) - Echinocactus bicolor 

tricolor. Gesamtbeschr. Kakteen: 303.

Vindplaatsen van de besproken Thelo
cactus bicolor-vormen

1. Chihuahua (NMCR) HK 2170, SB 1253
2. var. pottsii, Jimenez SB 77
3. var. tricolor Ceballos L 708
4. Mapimi
5. Bermejillo SB 1158

BOEKBESPREKING
Thelocactus, door John Pilbeam, uitge
geven als The Cactus File handbook 1, 
door uitgeverij Cirio Publishing Services te 
Southampton, Engeland. 1996.
ISBN 0 9528302 05. 56 pp., met 42 
kleurenplaten. Formaat 16,5 x 23,5 cm. 
Prijs 7,95 Pond.
De bekende Engelse auteur John Pilbeam 
heeft met dit boek weer een goede zet 
gedaan. Thelocactus staat volop in de 
belangstelling op dit moment, getuige ook 
de serie die momenteel in Succulenta 
loopt. Dit boek bevat onder meer hoofd
stukken over taxonomie, cultuur, versprei
ding, een synoniemenlijst en een veldnum- 
merlijst. Ook een determinatiesleutel 
ontbreekt niet.

De gehanteerde taxonomie is gebaseerd op 
die van Anderson (1987). Pilbeam erkent 
11 soorten, met daarbij een aantal 
variëteiten, die allemaal uitvoerig bespro
ken worden, voorzien van de schitterende 
foto’s van Bill Weightman.
Alle besprekingen gaan vergezeld van een 
verspreidingskaartje.
De auteur refereert hier en daar ook aan 
het werk van het Nederlandse drieman
schap in Succulenta, het verschijnt overi
gens natuurlijk op een moment, dat deze 
serie nog loopt.
Het boekje heeft een overzichtelijke lay- 
out en is keurig uitgevoerd. Aanbevolen!

Ton Pullen

229



Succulenta 75 (5) 1996

SUKKELEN MET SUCCULENTEN - 3
Peter v.d. Puyl

Mei
Zaaien, zaaien en nog eens zaaien, dat is 
mijn “succelhobby” deze maand. Via vraag 
en aanbod in Succulenta kocht ik er nog 
een elektrische zaaibak bij. Dit is een 
zogenaamde Propatray, waar weer kleine 
kasjes in kunnen en zo heb ik alles in een 
kleine slaapkamer gezet, de lamp er boven 
gemonteerd en alles via een tijdklok 
aangesloten, ‘s Nachts mag de temperatuur 
best zakken tot zo’n 17°C.
Het is enorm boeiend om te zien hoe 
kiemtijden en -vormen verschillen. 
Bijvoorbeeld Astrophytum asterias op 16/4 
gezaaid, op 22/5 al bolletjes van ongeveer 
1 cm, de meesten kiemden binnen 48 uur 
bij 20°C. Cyphostemma juttae heeft al 
kiemplanten van 7 cm hoog en toch (10/6) 
komen er nog steeds planten op van het
zelfde zaaisel. Zaden van Agave (Man- 
freda) virginica kreeg ik per post van 
iemand die ze daar Virginia (U.S.A) in zijn 
tuin had staan. Daar verdragen ze 's win
ters in de sneeuw zo’n -26°C en 's zomers 
+41°C ! Deze zaden beginnen pas na 6

weken te kiemen met lange sprieten van 
zo’n 8 cm. Ik ben erg benieuwd of ze hier 
de winter ook door komen en zal ze daar
voor in ieder geval 's winters afdekken 
tegen regen!.
Via Internet is op het ogenblik een diskus- 
sie gaande hoe “pijnlijk” onze hobby kan 
zijn , zoals vallen met blote armen of 
benen in Opuntia-struiken, Euphorbiasap 
via je handen in je ogen en meer van die 
“leuke” toestanden. Het laten vallen van 
een grote mammillariaplant met kromme 
naalden op moeders tapijt is wel niet 
lichamelijk pijnlijk maar de verteller zei: ik 
kreeg de plant er pas af na een half uur 
(plat op de grond liggend ) met een pincet 
naald voor naald los te maken. Dit terwijl 
mijn vrouw hysterisch lachend rondliep en 
naar de videocamera aan het zoeken was. 
Prompt kwam er een bericht binnen van 
een andere cactofiel op de computer die 
schreef: Je bleef een half uur op de grond 
liggen peuteren ! Nee, nee en nog eens 
nee! Pak een stanleymes, snij het stuk 
tapijt af waar de cactus aan vast zit, ga

Acht weken oude zaailingen 
V.l.n.r. Cyphostemma 
bainesii, Euphorbia griseola 
var. mashoniana en C. juttae. 
Foto's van de schrijver
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rustig met deze onnatuurlijke tweeling aan 
een tafel zitten en maak de naalden dan 
los. Let op je prioriteiten man !.Dus cactus 
first please!.

Juni
Begin juni is het zomer en dat blijkt zowel 
in de kas als in de tuin. Alles groeit en 
bloeit, helaas ook het onkruid. Onkruid, 
wat is dat voor een vreemd begrip. Wat bij 
mij zonder al te veel moeite groeit is 
ergens anders weer een bijzondere plant. 
De Euphorbia obesa-zaden springen overal 
in mijn kas rond en kiemen dus ook overal, 
voor mij is dat onkruid.
Met kleine (5-6 mm) paarse bloemen bloeit 
nu Ceraria fructuosa. Ieder jaar bloeit 
alleen deze Ceraria en de twee andere 
soorten die ik heb, namelijk C. pygmaea 
en C. namaquensis, tot nu toe nooit.
C. namaquensis is geënt op een Portu- 
lacaria afra met een spleet-enting en groeit 
prima. Elke najaar verliezen alle ceraria’s 
hun platte of ronde blaadjes. Nu ben ik 
begonnen met het verpotten en voeding 
geven zodat de groei en bloei goed bevor
derd wordt. Dit doe voor de meeste vet
planten om de 3 à 4 jaar maar soms is het 
verpotten ook vaker nodig. Van de crassu- 
la's bijvoorbeeld neem ik nu kopstekken en 
pot deze op, de onderstukken worden nu 
zo lelijk en sterven vaak af. Wil je deze 
soort houden dat moet je ze bijna elk jaar 
verjongen.
Mijn gymno’s krijgen al flink wat knop
pen, dat belooft weer flink wat bloemen 
eind juni. Zaaisels van Aloë peglerae, 
Pachypodium brevicaule en Agave victo- 
riae-reginae voor de eerste keer verspeend 
en in de kas gezet, zodat ze daglicht 
krijgen en afharden. In de tuin worden de 
aeoniums van La Palma heel compact met 
blauw/rode bladeren. De grotere agaven 
zijn verpot en staan nu ook in de volle zon 
te pronken. Dat verpotten van grote agaven

Crassula 'Budda's Temple'

is geen gemakkelijke klus, de wortels zijn 
soms een grote warboel en de stekels zijn 
gemeen scherp, dat weet ik voorlopig ook 
weer. Au, au en nog eens au dus, maar 
Opuntia’s zijn nog een graadje erger en die 
heb ik niet, o jawel, een kleine cristaat 
maar die wordt, hoop ik, niet zo groot. 
Mijn zelfgezaaide “schoonmoeders stoel” 
van zo’n 20 cm groeit ook prima en heeft 
gezonde glanzende doorns. Waarom zou 
deze cactus zo heten ? Soms zou ik haar 
wel willen gebruiken op deze manier maar 
dat kan ik deze prachtige cactus niet 
aandoen. Is er iemand die een verklaring 
voor deze vreemde bijnaam kan geven? 
Ook in de USA wordt deze naam gebruikt, 
trouwens daar zijn nog veel meer bijnamen 
voor cactussen bekend, logisch die groeien 
daar ! Tot zover ditmaal.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 HJ, Den Burg
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EEN IMAGO VAN DE
SUCCULENTENLIEFHEBBERIJ

Frank Vandenbroeck

In de hiernavolgende tekst geeft 

de auteur een beeld van het imago 

van de succulentenliefhebberij in 

natuurbeschermingskringen.

Verzamelaars bedreigen de groei

plaatsen door hun honger naar 

zeldzame soorten.

Een tijd geleden viel mij het boek in 
handen met de oorspronkelijke titel “Plant 
Extinction” (Stone Wall Press 1983) van 
Harold Koopowitz en Hilary Kaye. Dit 
boek werd in zijn nederlandstalige versie 
(“Bedreigde Plantenwereld”) door het 
Wereld Natuur Fonds Nederland op ruime 
schaal verspreid, dit in het kader van een 
WNF-actie “Red de planten - Red het 
leven”. Het boek en de actie zijn niet meer 
van zo recente datum, maar de zin en 
betekenis ervan zijn actueler dan ooit en 
zullen het waarschijnlijk steeds meer 
worden. Het boek behandelt de wereldwij
de degradatie van het plantendek van onze 
planeet in al zijn aspecten. De schrijvers 
slaan in het boek over het algemeen een 
zeer sombere toon aan. Onder een apart 
hoofdstuk met als veelzeggende titel “Wat 
de plantenliefhebberij aanricht” wordt voor 
de leek een ietwat bedenkelijk beeld 
geschetst van de plantenverzamelaar die 
het meestal gemunt heeft op merkwaardige 
en zeldzame planten. Met name wordt

Gymnocalycium cardena- 
sianum in habitat. Het 
bestand van deze soort 
werd door overmatig 
inzamelen gedecimeerd. 
Foto van de schrijver
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ingegaan op de nootlottige gevolgen die 
het massaal inzamelen van planten in de 
natuur heeft teweeggebracht. Speciale 
aandacht wordt daarbij besteed aan het 
verzamelen van knolgewassen, orchideeën, 
cactussen en vetplanten. De auteurs stof
feren hun betoog met concrete voorbeel
den. Zo wordt de plundering van de 
natuurlijke groeiplaatsen van Obregonia 
denegrii en Aloe polyphylla uit de doeken 
gedaan. In de brochure “Wild plants in 
Trade” van Martin Jenkins en Sara Old- 
field (1992- A Traffic Network Report) 
wordt andermaal het illegaal verzamelen 
aan de kaak gesteld. Hier wordt speciaal 
aandacht besteed aan de decimering van 
Ariocarpus-populaties in Mexico en de 
import van zeldzame traaggroeiende 
Madagascar-succulenten. Dit alles ten 
behoeve van de fervente plantenverzame- 
laar. Gesteld wordt dat er reeds 50 jaar een 
wettelijk verbod op de uitvoer van cactus
sen in Mexico bestaat, doch dat dit steeds 
geregeld werd omzeild. Volgens de 
schrijvers van de brochure mag thans 
aangenomen worden dat zowat één derde 
van de Mexicaanse endemische cactus
soorten met uitroeiing wordt bedreigd. 
Alle hoop rust nu op CITES (Conventie 
over de Internationale Handel in Bedreigde 
soorten planten en dieren).
In het boek “Plant Hunters in the Andes” 
van T. Harper Goodspeed (1961- Univer- 
sity of California Press) wordt beschreven 
hoe reeds in de vijftiger jaren in grote 
gebieden van de Venezolaanse Andes alle 
commercieel waardevolle orchideeën 
waren weggestroopt om aan de vraag van 
de liefhebberij te voldoen.
Het is duidelijk dat de plantenliefhebberij 
in het verleden grote schade heeft 
aangericht aan de natuurlijke populaties. 
Velen onder ons herinneren zich onge
twijfeld de massale hoeveelheden import- 
planten die in de zeventigerjaren bij de

professionele kwekers te zien waren. Deze 
ongebreidelde handel heeft betreurenswaar- 
dige sporen nagelaten. Is het hierboven 
geschetste imago van de plantenliefhebber 
als “fervente verzamelaar ten koste van 
wat dan ook” nog steeds geldig ? Deze 
vraag kwam bij mij op bij het lezen van 
het artikel “Geohintonia mexicana and 
Aztekium hintonii” van lan Lawrie in 
BCSJ Vol. 14 (1) 1996. De auteur 
beschrijft hoe hij met een groep I0S-leden 
een bezoek brengt aan de groeiplaats van 
deze voor liefhebbers sensationele en pas 
sinds kort bekende planten. Alles wijst 
erop dat de planten beperkt zijn tot één 
bepaalde habitat en dus zeer zeldzaam. De 
groeiplaats schijnt, zoals verwacht, onder 
zware druk te staan. De auteur besluit zijn 
tekst met de bedenking dat de twee plan
tensoorten, na hun eeuwenlang onopge
merkt bestaan, thans een uiterst kritieke 
periode in hun bestaan doormaken. Het 
behoud of de vernietiging van deze 
waardevolle habitat zou wellicht kunnen 
beschouwd worden als een test-case voor 
het imago van de succulentenliefhebberij in 
natuurbehoudskringen.
Ook in verband hiermede komt mij een 
herinnering voor de geest van een van mijn 
laatste reizen. In december 1995 bezochten 
we in Noordoostelijk Brazilië een interes
sante cactushabitat die scheen te worden 
“beheerd” door een inwoner van het 
naburige dorp. Hij bejegende ons aanvan
kelijk wantrouwig, doch toen hij begreep 
dat we het niet op de planten gemunt 
hadden werd hij tegemoetkomend. Hij 
vertrouwde ons toe dat hij jaarlijks ver
scheidene kilo’s zaden van een bepaalde 
soort oogstte. Van een andere soort werden 
de volwassen zaadproducerende exem
plaren ongemoeid gelaten doch de gave, 
jonge planten systematisch geoogst. Zaden 
en planten werden verstuurd naar een 
Braziliaans handelaar die zorgde voor de

233



Succulenta 75 (5) 1996

export. Het ging hier nota bene om zeld
zame soorten waarvan er één op de rode 
lijst van CITES vermeld is.
Aansluitend hierop en in dezelfde contexst 
kunnen we een bekende figuur in de 
cactuswereld aan het woord laten. Het gaat 
hier over de heer Alfred B. Lau die in zijn 
“South American Cactus Log” (gepubli
ceerd in Cactus and Succulent Journal 
U.S.) zijn belevenissen vertelt tijdens zijn 
uitgebreide plantenzoektochten in Zuid- 
Amerika in het begin van de zeventiger 
jaren. De heer Lau wordt werkelijk lyrisch 
wanneer hij het plaatsje Carrizal, provincie 
Zuid-Cinti, in het uiterste zuiden van 
Bolivia beschrijft. Hij gebruikt uitdrukkin
gen als “contrasts of beauty”, “exotic 
dimensions”, “fabulous discovery” ... om 
de habitat van Gymnocalycium cardena- 
sianum te beschrijven die aldaar voorkomt. 
Deze cactussoort was daar in 1953 door F. 
Ritter ontdekt. Maar wellicht wás het ook 
een prachtplaats want hij zegt: “When I 
visited the area there were thousands and 
thousands of plants, and the area had not 
been touched yet, a gem in the wilderness 
of Southern Bolivia”. Zowat twintig jaar 
later waren wij, met een tussenpoos van 
een paar jaar, tweemaal in Carrizal. Het 
dorpje en omgeving zijn nog uiterst primi
tief maar de meeste cactussen zijn ver
dwenen. Gymnocalycium cardenasianum is 
een prachtige plant, maar is thans zeldzaam 
in de natuur. De heer Lau heeft waar
schijnlijk zijn bijdrage aan dit proces 
geleverd, want er klinkt wroeging wanneer 
hij schrijft: “During my visits I have 
probably collected more of this species 
than of other gymnocalyciums, which I 
regret in retrospect. I repeat again and 
again that under today’s circumstances and 
the destruction of nature in a large scale, I 
would never repeat collecting plants in the 
wild, even if it were allowed, ...” (Cactus 
and Succulent Journal U. S. Vol. 61 pp.

263-264). Een duidelijke getuigenis. 
In onze huidige samenleving zijn de 
mogelijkheden tot communicatie en reizen 
zeer groot geworden. Veel verzamelaars 
gaan zichzelf bevoorraden op de groei
plaatsen. Het gaat hier dan meestal om 
kleinere hoeveelheden planten, doch de 
habitats raken mettertijd verstoord. Er 
bestaat ook een trend, in bepaalde kringen 
van verzamelaars, slechts planten in de 
verzameling op te nemen die uit de natuur 
komen en waarvan de exacte plaats van 
herkomst bekend is. Als die kringen zich 
dan gaan specialiseren in bepaalde plan
tengeslachten of plantengroepen wordt 
informatie aangaande de groeiplaatsen 
vaak geheim gehouden of gereserveerd 
voor de “insiders”. Kwestie van de bevoor
rading veilig stellen.
Hebben de natuurbeschenners gelijk in hun 
kritische opstelling ten opzichte van de 
plantenliefhebberij? Ongetwijfeld, vooral 
omdat we leven in een tijd waar natuurlijke 
landschappen zienderogen schaarser 
worden en vele wilde plantensoorten in 
hun voortbestaan bedreigd worden. Ander
zijds is het zo dat de geest waarin de 
plantenliefhebberij thans bedreven wordt 
aanmerkelijk verschilt van die van een 
tiental jaren terug. Er is nu meer begrip en 
respect voor de natuur en veel nadruk 
wordt gelegd op het kweken en vermeer
deren van zeldzame soorten. Het CANTE- 
initiatief in Mexico is hiervan een treffend 
voorbeeld. Gedane zaken nemen echter 
geen keer. We leven bovendien niet in een 
volmaakte wereld en dus zal illegaal 
inzamelen van planten altijd blijven be
staan. In een samenleving die steeds 
gevoeliger wordt voor milieu- en natuurbe
scherming is het evenwel van belang voor 
het imago van de succulentenliefhebberij 
zich hiervan af te keren.

Van Akenstraat 66 B-1850 België
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

In het Engelstalige British Cactus & 
Succulent Journal [13-4, dec.1995] 
presenteren Rauh & Petignat een nieuwe 
Euphorbia van Madagascar: Euphorbia 
kamponii. Voor de liefhebbers van zeld
zame mesems is de bijdrage van 
B. Hickey over de cultuur van zeldzame 
soorten wellicht van belang. Een overzicht 
van het genus Neolloydia [inclusief Gym- 
nocactus, Rapicactus, Normanbokea en 
Turbinicarpus] door A.T. Powell is nuttig 
voor liefhebbers van deze plantjes.

Het Italiaanse Piante Grasse brengt een 
‘speciale 1995’, geheel gewijd aan de 
Zuid-afrikaanse xerophytenflora. Deze 
waarde volle publicatie omvat 96 pagina’s, 
met schitterende foto’s en een bege
leidende tekst van - het is even zoeken - 
Steve Hammer. De tekst is zowel in het 
Italiaans als in het Engels afgedrukt, dus 
voor velen gemakkelijk toegankelijk. Als 
nieuwe soorten worden Cheiridopsis 
amabilis, C. gamoepensis, C. glomerata, 
C. ponderosa en Odontophorus pusillus 
beschreven. Ook wordt een aantal nieuwe 
cultivars in Lithops voorgesteld.

Het Duitstalige blad Kakteen und andere 
Sukkulenten[47 - 3, maart 1996] brengt 
een bijdrage van J. Lüthy over de mor
fologie [vormleer] van het genus Mammil
laria. Hetzelfde tijdschrift brengt in het 
volgende nummer [KuaS 47 - 4, april 
1996] de nieuwbeschrijving van Schwan- 
tesia constanceae, een nieuwe soort uit het 
zuiden van Namibië, van de hand van N. 
Zimmermann. Daarnaast een overzicht 
van het geslacht Hatiora, de paascactus. 
Het meinummer van KuaS [47 - 5, mei

1996] brengt een taxonomische verhan
deling van R.T. Dicht, waaruit blijkt dat 
Coryphantha scheeri voortaan onderge
bracht behoort te worden bij C. mueh- 
lenpfordtiL

Het Amerikaanse Cactus and Succulent 
Journal [68 - 1, jan./febr. 1996] brengt 
een nieuwe Brachystelma voor het voet
licht: B. maritae, beschreven door R. 
Peckover. Een waardevolle bijdrage van 
Hanson & Dimmitz behandelt de cultuur 
van het geslacht Adenium. In dit nummer 
deel 4. D. Bickel begint met een serie 
over winterharde cactussen.
M. Kimnach geeft nadere informatie over 
het gebruik van Internet. Het volgende 
nummer [C.& S.J.(U.S.) 68 - 2, maart/ 
april 1996] bevat onder andere een bij
drage over Momordica boivinii, door M. 
Wilkins Ellert, Epiphyllum phyllanthus 
var. hookeri, door A.N. Lima en een 
bijdrage over succulenten in Indonesische 
Botanische tuinen door P. Forster. 
Bijzondere vermelding in deze rubriek 
verdient het verschijnen van Werner 
Rauh’s ‘The Succulents of Madagascar’, 
deel 1. Formaat 22,5 x 30 cm, 343 pagi
na’s, 1300 kleurenfoto’s, prijs 100 dollar. 
Uitgeverij Strawberry Press. Mill Valley, 
Ca., USA.

Voor de liefhebbers van Schlumbergera's 
[Kerstcactussen] is de verschijning van 
‘Christmas Cacti, The genus Schlum- 
bergera and its hybrids’ door A.J.S. 
Mcmillan & J.F.Horobin van belang. 
Prijs 17 Engelse ponden, te bestellen bij 
David Hunt, 83 Church Str., Milborne 
Port, Sherborne, Dorset, DT9 5DJ England.
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In Engeland is een boekje verschenen over 
het geslacht Thelocactus, momenteel volop 
in de belangstelling, van de hand van de 
bekende auteur John Pilbeam. Het telt 56 
pagina’s, 35 kleurenfoto’s en behandelt alle 
bekende soorten en variëteiten. De prijs 
bedraagt 7,95 Engelse ponden. Het boekje 
is uitgegeven als Cactus File Handboek 1. 
Dus te bestellen via de uitgever van The 
Cactus File.

In dit tijdschrift [2 - 9, mei 1996] vertelt 
Ch. Glass over de ontdekking en de 
ontdekker van de nieuwe Turbinicarpus 
alonsoi. S. Barker-Fricker bericht over 
een reis naar Cedros Island en de vegetatie 
aldaar. W.A. Fitz Maurice bericht over de 
nieuwe Mammillaria tezontle.

In het Sansevieria Journal [4-1, 1995] 
brengt Friis een naamsverandering: Sanse
vieria abyssinica heet voortaan S. forskao- 
liana. Chahinian presenteert twee nieuwe 
soorten: S. eilensis en S. francisii.

In het Tsjechische blad Kaktusy [32 - 1, 
1996] wijden R. Slaba, L. Kunte& J. 
Snicer een belangwekkende bijdrage aan 
Thelocactus conothelos en diens 
variëteiten.
J. Prochaska was op de groeiplaatsen van 
Pterocactus en bericht over zijn bevindin
gen. J. Riha brengt de nieuwbeschrijving 
van Turbinicarpus schmiedickeanus var. 
panarottoi. R. Slaba behandelt de recent 
beschreven Turbinicarpus jauernigii, met 
mooie standplaatsfoto’s.

In het Italiaanse Piante Grasse [16 - 1, 
1996] treffen we een revisie van Sclerocac- 
tus aan, door Fritz Hochstatter. Battaia & 
Zanovello plegen een nieuwe combinatie in 
Mammillaria: M. sphacelata fa. viperina 
wordt de nieuwe naam voor M. viperina.

Het Franstalige Succulentes [19 - 2, mei 
1996] brengt een overzicht van het geslacht 
Plumeria. Verder, voor de vele Neder
landers, die in Frankrijk een vakantie 
doorbrengen, een artikel over de succu
lenten, die tot de Franse flora gerekend 
kunnen worden. Chalet brengt een bijdrage, 
waarin melding gemaakt wordt van een 
techniek om chips te injecteren in cactus
sen, in casu in Turbinicarpus ysabelae, met 
het oogmerk de populatiedynamica beter te 
kunnen bestuderen en eventuele planten- 
rovers gemakkelijker te kunnen opsporen.

Over de bescherming van Turbinicarpus- 
populaties bericht P. Lechner in een 
uitvoerig artikel in KuaS [47 - 5, mei 
1995].

Het Mexicaanse tijdschrift Cactaceas y 
Suculentas Mexicanas [41 - 2, april/juni 
1996] is vrijwel geheel gewijd aan de 
mogelijkheden om de cactustaxonomie een 
cytologische en moleculaire basis te ver
schaffen, onder meer door DNA-analyse. 
Een artikel van J. Hugo Cota en Robert S. 
Wallace, met Engelse samenvatting.

Internoto [17-2, april 1996] brengt onder 
meer een verhandeling van Gerloff over de 
plantengroep rondom Notocactus uebelman- 
nianus, een verhaal van Abraham over de 
roodbloeiende N. submammulosus ssp. 
minor en een bijdrage van K.H. Prestlé 
over N. brederooianus en N. obscuris nom. 
prov.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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CARALLUMA’S IN EUROPA...?
JAZEKER!
NABESCHOUWING

Eric J.M.Piens

Als niet-geschoold plantenliefhebber die 
telkenjare een paar van zijn vacantiedagen 
spendeert aan het zoeken en fotograferen 
van al dan niet succulente planten, heb ik 
nooit de pretentie gehad een wetenschap
pelijk “aanvaarde” theorie te bestrijden. 
De neerslag van mijn mening is simpelweg 
het gevolg van een beetje gezond verstand, 
van moeder natuur meegekregen en resul
teert in het naar voren brengen van beden
kingen over al dan niet dubieuze weten
schappelijke conclusies.
Sommige verklaringen, bijv. "Dat sommige 
auteurs C. burchardii 'verkopen' als 
Europees, misschien om publicteitsre- 
denen" van de heren Jonkers en Bosma 
doen me terugdenken aan Hunt & Taylor 
(1986) die orakelen “ongelukkig” te zijn, 
daar ze geen afdoende verschillen kennen 
om de geslachten Parodia en Notocactus te 
onderscheiden. Ook hier al wetenschap op 
zijn smalst.
Dat Caralluma munbyana aan mij is 
voorbijgegaan lijkt mij overigens nogal 
evident, gelet op het feit dat de eerstge
noemde heren in hun bijdrage, zelf zeggen 
dan NIEMAND gewag maakt van het 
bestaan van de genoemde species.

Pas terug van Gran Canaria wens ik mel
ding te maken van een voor mij nieuw 
gegeven. In Maspalomas waar een lagune 
slechts 50 m gescheiden is van de oceaan, 
bevindt zich ook een (nu beschermde) 
palmenoase. Die is naar verluid ontstaan 
door toedoen van duiven die uit Afrika 
(plusminus 200 km) kwamen, waarschijn

lijk om van het zoete (brak?) water te 
drinken. Die vogels hebben voor palmza- 
den en de naam van het gebied gezorgd. 
Al is Lampedusa door ondiep water (-200 
m) van Afrika gescheiden en de Canar- 
ische Eilanden door diep water (+ 1000 m) 
dan vind ik korte afstanden in lijnvlucht 
belangrijker. Idem voor Almeria in 
Andalusië. Door de schrijvers wordt toch 
ook beweerd dat de wind kan hebben 
meegespeeld. En de ijstijden... véél hypo
thesen zijn er al door ontstaan!
De titel van mijn artikeltje luidde: Caral- 
luma’s in Europa! (uitroepteken). Nu nog 
méér heb ik de wens het ”!” te vervangen 
door 2 (twee?) ?, want het water lijkt mij 
OVERAL te diep voor Europese caral
luma’s.

Verlorenbroodstraat 27 
B 9820 Merelbeke (Gent)

Literatuur
Hunt, D.R. & Taylor, N., ( 1986) - The genera of 

the Cactaceae: towards a new concensus. Brad
leya 4: 65-78.

Het is niet de wens van de heer Piens 
verdere reacties op te roepen en wij sluiten 
hierbij dan ook de discussie. J.v.A.
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BACK TO THE ROOTS
Jan Jaap de Morree

Op de vergadering van bestuur en redactie 
kreeg ik een boek in handen dat Wim 
Alsemgeest voor de bibliotheek had aange
schaft met de opbrengst van de verkoop 
van tweedehands boeken op zijn boeken
beurs. Het was ‘Het Cactusboek” van J.J. 
Verbeek Wolthuys.
Het exemplaar komt uit de vroegere ver
zameling van C.Bommeljé, want zijn 
persoonlijke ex libris was nog op de 
binnenzijde van de omslag aanwezig. Op 
zich is het al een raadselachtig ex libris 
omdat er drie dikke boeken en een vaasje 
met Lelietjes der Dalen op zijn afgebeeld, 
inclusief het antieke naamteken van 
Albrecht DUrer, terwijl dit toch, gezien de 
stijl, in geen geval de ontwerper van het ex 
libris is geweest. Tot mijn teleurstelling is 
in het ex libris geen cactus te bekennen. 
Bij het doorbladeren vielen me direct de 
illustraties op. Ik waande me in de diverse 
uitgaven van rond de twintiger jaren, die ik 
al kende. Veel bekende foto’s uit eerdere 
cactusliteratuur leken dit werk te illustre
ren. Ik vroeg of ik het al kon lenen en 
thuisgekomen bladerde ik ter vergelijking 
in Alwin Bergers ‘Die Entwicklungslinien 
der Kakteen’ uit 1926. Daarna bladerde ik 
in kopieën uit Britton and Rose.
Steeds dezelfde foto’s. Duidelijk werd me 
toen dat veel Europeese schrijvers clichés 
leenden uit het toenmalige standaardwerk 
‘The Cactaceae’ van de auteurs Britton en 
Rose (1924) om hun eigen werk te verle
vendigen.
Dat is ook niet zo vreemd, want een reis 
naar Amerika om de diverse geslachten 
voor de lens te krijgen was toen nog 
ondoenlijk. Men leunde dus voor beeldma
teriaal zwaar op het werk van genoemde

grootheden. Een verademing was het om 
tijdens dit onderzoekje mijn exemplaar van 
de uitgave van J.M. van der Houten, uit 
1927 genaamd ‘Cactussen’ door te blad
eren. De meeste foto’s zijn afkomstig uit 
collecties van Nederlandse verzamelaars. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van fotoma
teriaal van cactuskweker De Laet uit 
Contich in België.
Verbeek Wolthuys geeft een beknopte 
beschrijving van de diverse geslachten met 
steeds een karakteristiek plaatje. Het boek 
is dus een kennismaking met de diversiteit 
bij de Cactaceae. Voor de herkenning van 
soorten is het niet bedoeld. Later doet 
Backeberg ditzelfde veel uitgebreider in 
zijn ‘Kakteenlexikon’.
Verbeek Wolthuys propageerde het sys
teem dat Britton en Rose voor de indeling 
van de cactusgeslachten hadden opgezet. 
Hij had ook via briefwisseling contact met 
Rose. Heel karakteristiek voor zijn bewon
dering voor de Amerikaanse onderzoekers 
is het laatste deel uit Verbeek Wolthuys’ 
voorwoord. Een citaat wil ik u graag 
geven:
"Met groote opgewektheid heb ik den tekst 
van deze publicatie bewerkt, gedragen als 
ik mij wist door de levendige belang
stelling van een der scheppers van het door 
mij gepropageerde systeem; Dr. Rose. 
Dezen zachtmoedigen geleerde, wiens 
onveranderlijke verdraagzaamheid en 
welwillendheid in de geheele wetenschap
pelijke wereld spreekwoordelijk zijn, aan 
het slot van dit voorwoord, eenige woorden 
van dank te wijden voor al de via hem 
ondervonden hulp en tegemoetkoming bij 
mijn studie der Cactaceae, verscheen mij 
als een meer dan aangenamen plicht, als
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een dankbaar benut recht.
En nu juist de copie voor den drukker 
gereed ligt en ik mijn voorwoord aan het 
bewerken ben, ontvang ik uit Washington, 
de droeve tijding, dat Dr. Joseph Nelson 
Rose, in den vroegen morgen van den 4en 
Mei 1928, kalm en vreedzaam ontslapen is, 
na nog den 3en Mei zijn werkzaamheden 
aan het Smithsonian Institution als naar 
gewoonte te hebben verricht." 
De berichtgever schrijft: ‘Een gelukkig 
einde van een nuttig leven. Zijn oog zal 
dezen regelen niet meer aanschouwen; hoe 
prijs ik de beschikking die mij, een paar 
weken geleden nog, hem deed schrijven 
om hem van mijn dankbare vereering te 
doen blijken.
Hoe welwillend en voorkomend was weer, 
als steeds zijn vriendelijk antwoord.
En nu rust deze eminente geleerde na een 
veertigjarigen ingespannen arbeid.......... 
Ik dank U Dr. Rose, voor al uw vriende
lijkheden, voor al de voorlichting en steun, 
die ik van u mocht ondervinden en ontvan
gen..........
Ik dank U voor alles..........
Rust in vrede.........Rust zacht."

Wat een andere toon dan de commenta
toren van huidige indelingen en ombe- 
schrijvingen van cactusgeslachten tegen
woordig regelmatig aannemen. Hier was 
nog sprake van een echte navolging en 
bewondering. De mogelijkheden tot kri
tische beschouwing van de taxonomie 
waren nog niet aanwezig of er was geen 
behoefte aan commentaar. Verzamelen 
was nog meer of je een plant te pakken 
kon krijgen dan dat er sprake was van 
vergelijkende studie.
Ik herinner me nog dat mijn eigen vader in 
zijn jeugd in de jaren dertig te Breda een 
kleine verzameling cactussen bezat die hij 
onder andere betrok bij de firma De Laet 
in Contich. Het ging dan om echinopsis-

sen, chamaecereus, astrophytums, epiphyl- 
lums en de toen erg geliefde grijsaardcac- 
tus. In de oorlogsjaren is de collectie van 
mijn vader bevroren, want de verwarming 
was wel beter te gebruiken dan voor het 
koesteren van cactussen.
Tijdens voornoemde vergadering toonde 
Wim Alsemgeest tevens een tweetal wer
kelijk fantastische fotoboeken die De Laet 
ooit heeft geschonken aan de vereniging 
Succulenta. De foto’s zijn van uitzonder
lijke kwaliteit. Ook deze collectie is ge
schonken aan de bibliotheek.
De wending die dit verhaal al schrijvende 
neemt, maakt de vertelling tot een mooi 
gesloten geheel. Op de vergadering ont
moette ik het gedachtengoed van Verbeek 
Wolthuys en zijn bewondering voor Brit- 
ton en Rose. Ook was ik in staat een 
bewonderende blik te slaan op de inspan
ningen die de Belgische kweker De Laet 
heeft verricht om cactussen te ver
meerderen en ze meer bekendheid te 
geven. Ook dacht ik terug aan het enthou
siasme waarmee mijn vader me voor de 
cactushobby heeft gewonnen. In al die 
overdenkingen liggen wortels van de 
cactushobby en deze werden toevallig 
bijeengebracht op een vergadering in 
Driebergen.

Koningin Emmalaan 23 2264 SH Leidschendam
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VERANDERING
In deze tijd peinzen we wellicht over het komend jaar en 
kijken we reeds uit naar de lente.
Aan het eind van januari maken struiken en bomen alweer 
dikkere knoppen. De meeste planten die onze belangstel
ling hebben houden zich bedrieglijk rustig, maar straks! 
De verwondering daarover zal wel nooit ophouden.
Zo’n overpeinzing is -denk ik- nuttig bij wat een voorzitter 
vanzelfsprekend in een stuk als dit aansnijdt.
Ook bestuursleden zijn in de eerste plaats liefhebber. 
Nu ga ik het echter hebben over de organisatie van de 
vereniging. Dit keer daar waar die de leden direct raakt. 
“Liefhebber en Vereniging”, daar gaat het bij ons om. 
Volgend jaar willen we de vereniging zo omvormen dat 
het donateurzijn niet meer hoeft.
In de najaarsvergadering van 19 oktober jl. zijn door de 
daarvoor ingestelde werkgroep een aantal mogelijkheden 
aangegeven om dat te bereiken. Ik hoop dat u -als dat maar 
enigszins mogelijk is- aan de discussie daarover meedoet. 
De afdelingsleden vooral in hun afdeling, anderen bijvoor
beeld in het verenigingsnieuws.
En dat u mee de keus maakt hoe straks de liefhebber die lid 
is van Succulenta en de vereniging “met elkaar omgaan”. 
De vereniging en liefhebbers zoals wij allen kunnen zonder 
elkaar -lijkt me- niet goed blijven bestaan. Zonder liefheb
bers die lid zijn bestaat de vereniging niet. En de ervaring 
leert dat een liefhebber zonder een blad als het onze en/of 
als lid van een afdeling al gauw zijn belangstelling verliest 
voor de liefhebberij.
Dit schrijf ik eind september. De discussie moet nog 
beginnen. Het bestuur zal daarin vooral willen bijdragen 
met het vinden van een voor ieder aanvaardbare en werk
bare keus. Een levende vereniging doet die keus!

K.Zaunbrecher, voorzitter.

VOLGEND NUMMER
Het eerste nummer in 1997 is een special, gewijd aan de Euphor- 
bia's van zuidelijk Afrika. Een aantal gerenommeerde schrijvers 
komen hier aan het woord. Samen met reeds eerder aangekon- 
digde verbeteringen van ons blad, verwachten wij hiervan een 
verdere toename van uw leesplezier. De redactie wenst u plezie
rige feestdagen en een goede jaarwisseling.
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FURCRAEA

Als je gedurende bijna twee decennia 
bezig bent met succulenten en vooral met 
de literatuur daarom heen, dan kan het 
wel eens een enkele keer meezitten bij de 
beoordeling van een nieuwe ontdekking. 
Een beetje belezen zijn is dan best mee
genomen. Het kan je in staat stellen succu
lente planten van andere te onderscheiden, 
wanneer je in de vreemde de natuur 
intrekt. Er worden dan foto’s genomen 
die je eens behulpzaam zullen zijn om een 
verdere determinatie door te voeren. Zo 
ontdekte ik in de duinen van Fuerteventura 
een nietig struikje dat me voorkwam als 
een euphorbia en wat later Euphorbia 
paralias (aan de zee groeiend) bleek te 
zijn.
In Tenerife vond ik Euphorbia atropurpu- 
rea (Brouss.) Webb. & Berth. Dat was in 
een lange smalle kloof die ginds de Bar- 
ranco del Infierno (de hel) wordt genoemd. 
Als endemische plant groeit daar ook een 
bijzonder mooi roodbloeiende Canarina 
canariensis die tot de klokjesfamilie 
behoort, wat duidelijk is aan haar syno-

Eric J.M. Piens

nieme naam Canarina campanulata. 
Het is echter geen succulent evenals de 
Heliotropium (zonnewende) en we gaan er 
daarom niet verder op in.
In de lente van 1994, met vakantie in het 
Spaanse Marbella aan de Costa del Sol, 
ontdekte ik twee voor mij onbekende 
agaven. De eerste bleek later een bastaard 
te zijn, de tweede die aangeplant was in de 
hoteltuin gaf meer moeilijkheden bij het 
determineren. Immers in het stadspark van 
het nieuwe mondaine Marbella kwam ik 
tegenover een gelijkende plant te staan. 
Nochtans was de bloei en de wijze waarop 
van deze niet bijzonder grote plant een 
eerste teken om te twijfelen. Het was een 
Phormium (tenax?) een Nieuw-Zeelands 
vlas en daarmee is de kous af.
Het heeft nog heel wat voeten in de aarde 
gehad vooraleer de ‘agave’ met zachte 
bladeren zijn naam bekend heeft gegeven. 
Sedert een paar maanden had ik een 
afspraak met een liefhebber in Geel, die 
waarschijnlijk de grootste agavenver
zameling in België bezit. Wat daar te

Furcraea foetida 'Striata' in 
de tuin van hotel Rincon 
Andaluz, Marbella 17-5-94. 
Links boven : Cycas revoluta 
en rechts : Agave attenuata 
Foto's van de schrijver
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Doryanthes palmeri in de 
Jardin Botanico van Funchal 
in Madeira (mei 1989).

bewonderen valt moet men zelf gezien 
hebben. Het was die man die mij op een 
spoor bracht, door me te verzekeren dat de 
betreffende plant tot de Agavaceae behoo
rde, maar volgens hem in de verwante 
soorten was te zoeken. Hiermee was het 
hek van de dam en de rest snel voor elkaar 
gebracht. We werden het er over eens dat 
het Furcraea Vent.* moest zijn, wat 
meteen prompt ook werd bewezen.
De naam is afkomstig van de Fransman 
Antoine François de Fourcroy, een in 1809 
overleden scheikundige. Van oorsprong 
een halfwoestijnplant voorkomend in 
Midden-Amerika, maar ook in Mauritius 
en Madagascar. Bloei kan lang op zich 
laten wachten en daar ze ook van het 
monocarpe type is, doet ze het slechts 
éénmaal. Ze vormen zoals hun verwanten 
de agaven, kleine plantjes aan de bloem
stengels doch in tegenstelling daarmee 
geen uitlopers aan de plantenvoet. 
Bepaalde soorten zijn in het land van 
herkomst van een zeker economisch be
lang, door hun lange vezels waar gebruiks
goederen mee worden gemaakt.
De soort die ik voor de lens heb gekregen 
was de vorm ‘Striata’ van Furcraea foetida 
(syn. F. gigantea). Bij ons nog wel eens te 
vinden als kamer- of kuipplant. Hun 
zwaardvormige bladeren die witte strepen

dragen, hebben een licht golvende rand, 
kunnen twee meter worden en een twintig 
cm breedte bereiken. De bloemstengel kan 
meters hoog worden, waaraan de uitge
bloeide bloemen knolletjes kunnen vormen 
die uitgroeien tot plantjes. Dit fenomeen 
wordt in de botanie viviparie (levend- 
barend) genoemd.
Het zijn gemakkelijk te kweken planten die 
beter bestand zijn tegen vochtigheid dan 
agaven. Buiten kweken (april-oktober) 
vormt geen grote problemen; men moet ze 
echter eerst laten wennen aan het licht en 
regelmatig bemesten. Vooral de ‘striata’ 
heeft een grote lichtbehoefte. In het najaar 
kan deze soort een paar graden vorst (?) 
verdragen (W. Nieuman 1990). De over
wintering dient te gebeuren bij een hogere 
temperatuur (10-12°C) dan nodig is voor 
agaven. Van een ‘contradictio in terminis' 
(tegenstrijdigheid) gesproken.
Diverse auteurs zijn het er over eens dat de 
plant uit Zuid-Brazilië stamt. Een van hen 
deelt ze echter in bij de Amaryllidaceae.

* Vent. = Etienne Pierre Ventenat, de beschrijver 
van het geslacht. Frans botanicus en bibliothecaris 
die ons verschillende wetenschappelijke werken 
heeft nagelaten. (Limoges 1.3.1757 - 13.8.1808).

Verlorenbroodstraat 27 - B 9820 Merelbeke Gent
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ZEG NIET ZO MAAR POTLOOD-PLANT
TEGEN EUPHORBIA TIRUCALLI - 4

Patrick Van Damme

In de vorige artikelen in deze reeks over 
Euphorbia tirucalli is vooral aandacht 
besteed aan de traditionele gebruikswijzen 
van de potloodplant. Op een aantal plaat
sen is toen al gerefereerd aan meer 
formele, al of niet industriële, gebruiken of 
gebruiksmogelijkheden: geneesmiddelen, 
brandstof, rubber, verf of vernis. In wat nu 
volgt, zal hier dieper op ingegaan worden. 
De eerste industriële toepassing waar men 
ongetwijfeld aan denkt (of kan denken) 
wanneer men het heeft over E. tirucalli en 
eigenlijk euphorbia’s in het algemeen is 
het gebruik als bron van rubber. Alle 
planten - en er zijn er nogal wat, vooral 
ook in de succulenten-families - die latex 
bevatten zijn eigenlijk potentiële bronnen 
van latex. Iedere latex is immers een 
melkachtige vloeistof die bestaat uit een 
vloeibaar serum dat naast rubber ook een 
mengsel van talloze andere bestanddelen 
bevat. Latex komt voor bij een 20-tal 
plantenfamilies die tezamen ongeveer 
12.500 plantensoorten groeperen. De juiste 
rol van deze latex is nog niet volledig 
duidelijk. In een aantal gevallen heeft hij 
een wondhelende functie. De aanwezig
heid van onder andere proteasen (enzymen 
die bij de eiwitsynthese gebruikt worden) 
zou kunnen duiden op deze rol. De aan
wezigheid van irriterende stoffen in de 
latex zou dan weer wijzen op een meer 
beschermende rol. Wat dit laatste betreft, 
denken nogal wat auteurs dat latex een 
anti-herbivore werking heeft. Dit houdt in 
dat de plant niet aantrekkelijk is voor 
planteneters zoals runderen, geiten en 
schapen, maar ook gazellen en antilopen.

Dit verklaart dus waarom E. tirucalli zo 
gewaardeerd wordt als haagplant.
In het specifieke geval van E. tirucalli is 
de latex wit en, in vergelijking met die van 
tal van andere Euphorbiaceae, arm aan 
eiwitten en koolhydraten, maar heel rijk 
aan vaste deeltjes. Het is wellicht toch 
even nuttig om het verschil tussen hars en 
rubber uiteen te zetten: rubber is de 
verzamelnaam voor produkten die als 
voornaamste bestanddeel de organische 
verbinding isopreen bevatten (zie figuur). 
Dit isopreen wordt in lange ketens, 
polymeren genaamd, aan elkaar gebonden. 
Deze poly-isopreenketens geven aan rubber 
zijn kenmerkende rekkracht mee. Hars 
daarentegen is een natuurlijke of syn
thetische, organische verbinding die in 
normale omstandigheden een vast of 
visceus voorkomen heeft. De samenstelling 
ervan kan heel uiteenlopend zijn, en ver
schilt al naargelang de oorsprong in de 
plant, maar ook in functie van het oogst- 
tijdstip, van de gevolgde oogstprocedure 
en van de omgevingsfactoren (temperatuur, 
vochtigheid).
De latex van E. tirucalli is, zoals eerder al 
werd aangegeven, erg irriterend en bijtend 
of zelfs venijnig (sic). Vooral de mense
lijke slijmvliezen worden erdoor geprik
keld. Honing, geproduceerd door bijen die 
zich op E. tirucalli voeden, kan eveneens 
irriterend zijn. De irritatie is terug te 
voeren tot en te verklaren door één heel 
bepaalde groep verbindingen die in de 
latex zitten (en om technisch te blijven: het 
gaat hier om esters van een groep tetracy- 
clische diterpenen...; als je er echt meer wil
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De productie van natuurrubber van tap tot eindproduct
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Aanplanting van E.tirucalli in 
Kenya. Foto's van de schrijver

over weten kun je mij persoonlijk con
tacten). Komt de latex in het oog terecht, 
dan veroorzaakt dit heel wat pijn gevolgd 
door een tijdelijke blindheid en (kerato) 
conjunctivitis, ofwel ontsteking van het 
oogbindvlies met o.a. ook een mogelijk
heid tot aantasting van de cornea (hoorn
vlies) en iris. Algemeen genomen worden 
ogen en slijmvliezen, bij contact met 
E. tirucalli-latex, rood. Er vormen zich 
oedemen en de huid kan geïrriteerd raken 
en blaren vormen, wat aanleiding kan 
geven tot secundaire infecties. Deze 
'eigenschappen’, vooral deze die met de 
ogen te maken hebben, worden soms door 
dieven gebruikt om huisdieren tijdelijk of 
blijvend blind te maken. Maar ook mensen 
raken danig geïrriteerd door latex die in het 
oog terecht komt. Wanneer dat inderdaad 
het geval is, is de beste remedie om van de 
vervelende effecten af te geraken om 
warme compressen op de gesloten ogen te 
leggen. Dit helpt vrij vlug. Wassen met 
water is dikwijls niet voldoende om de 
irriterende latex te verwijderen, vermits 
deze binnen de minuut door blootstelling 
aan de lucht verhardt tot een kleverige, 
rubberen massa. In Indonesië wast men de 
ogen (uit) met kokosnootmelk; in zuidelijk 
Afrika en Kenia gebruikt men hiervoor

verse moedermelk - een prozaïsche manier 
om de pijn te verzachten ?... Eén bepaalde 
auteur houdt het bij een waterige oplossing 
van melk en ricinusolie om de pijn te 
verzachten en de irritatie weg te nemen. 
Lezers van dit artikel die ooit te maken 
zouden krijgen met Euphorbia-latex, 
kunnen misschien één van de hier voor
gestelde remedies uitproberen. Schrijver 
dezes wenst echter geen verantwoordelijk
heid te nemen voor eventuele negatieve 
bijwerkingen (of de woede van jonge 
moeders).
Contact met de huid geeft sterke irritaties 
met lokale uitslag en jeuk en een erg 
branderig gevoel, lichte verzweringen en 
blazen. De ernst van de reactie verschilt 
echter van persoon tot persoon: bij sommi
gen heeft de latex op het eerste gezicht 
helemaal geen effect op de huid. Anderen 
hoeven als het ware de plant nog maar te 
zien om al rood aan te lopen... Algemeen 
genomen zijn de symptomen heviger 
wanneer de latex terecht komt op een 
snede of schaafwonde. Wanneer men 
Euphorbia-latex aangeraakt heeft kan men 
misschien best de handen wassen met 
kerosine of methylalcohol. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de latex van 
E. tirucalli vrij agressief is: van negen
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verschillende Euphorbia-soorten had 
E. tirucalli de meest irriterende latex, en 
gaf die het vlugst tumorvorming op de 
huid van muizen. Een waterige oplossing 
van Euphorbia-latex heeft ook invloed op 
het centrale zenuwstelsel van volwassen 
ratten en heeft eveneens hypothermie tot 
gevolg.
Nu, we zijn een beetje afgedwaald van 
ons initiële idee om iets meer te zeggen 
over de latex als rubberleverancier. Op 
pagina 246 wordt schematisch weerge
geven hoe (eender welke natuur-) rubber 
uit een boom gewonnen wordt en welke 
de verschillende bewerkingen zijn die het 
produkt nadien ondergaat. Deze verschil
lende stappen treft men ook aan wanneer 
E. tirucalli gebruikt wordt als rubberleve
rancier. Hij wordt soms de rubbereuphor- 
bia genoemd. Vermits geen enkele ander 
Euphorbia deze benaming meekrijgt, zou 
men kunnen vermoeden dat het daarmee 
de enige Euphorbia zou zijn die rubber kan 
voortbrengen, wat geenszins het geval is: 
in de jaren 1900 - 1930 heeft men ook 
pogingen ondernomen om, op industriële 
wijze, rubber te winnen uit E. dregeana, 
E. grandidens en E. tetragona. De eerste is 
een struik, de twee anderen groeien uit tot 
bomen. In Johannesburg heeft een tijd lang 
een South African Rubber Concessions Ltd 
bestaan die de exploitatie van E. dregeana 
in Namaqualand (Zuid-Afrika) tot doel 
had. Maar blijkbaar waren de rendementen 
en de kwaliteit niet van dien aard om met 
deze bedrijvigheid door te gaan.
In het verleden zijn ook fabrieken ge
bouwd om rubber uit E. tirucalli te halen. 
Zo werden er in het begin van deze eeuw 
verschillende eenheden opgezet in Natal 
(Zuid-Afrika) en kon men er een echte 
rubberindustrie rond opstarten. De ervarin
gen met de Tirucalli Rubber Concessies en 
van de Rietvallei Tirucalli Rubber Kom- 
pagnie werden in 1913 zelfs te boek

gesteld en uitgebreid besproken door ene 
Noyes (Zuid-Afrika). Een zekere Dr. Aurel 
Schultz die rond 1910 in Durban rubber 
van goede kwaliteit extraheerde uit 
E. tirucalli (middels een proces wat hij zelf 
op punt had gesteld) stond aan de basis 
van deze ontwikkelingen. De aldus voort
gebrachte rubber (coagulum genoemd) 
werd in vrij ruwe vorm naar Engeland 
gebracht, waar hij ontdaan werd van harsen 
en onzuiverheden en gemengd werd met 
rubber van een betere kwaliteit om er fiets
en autobanden van te maken. Na onder
zoek bleek het beste coagulans (of: strem- 
middel) looizuur te zijn (in de figuur 
gebruikt men mierezuur), terwijl de hierbij 
bekomen rubber lichtgeel tot groen was 
(normaal verwacht men eerder een witte 
tot bruingele substantie). Door verwarming 
werd er een deel van het water uit ver
dreven, waarna de resterende, tamelijk 
kleverige massa nog warm tot blokken 
werd geperst of gekneed. Voor de houd
baarheid, om oxydatie of “gedeeltelijke 
ontbinding” tegen te gaan, moest er nog 
tamelijk (tot 25 %) veel water in blijven. 
Niettegenstaande dat bleek de kwaliteit van 
de tirucalli-rubber niet erg goed te zijn, 
terwijl hij ook niet erg elastisch was. 
Bij E. tirucalli is de gemiddelde verhou
ding hars:rubber gelijk aan 11:2 - en dit is 
vrij hoog. Bij oudere bomen zou de ver
houding lager zijn. Teveel hars is verve
lend en verhindert een gemakkelijke 
rubberproduktie. In het algemeen werden 
er dan ook methoden op punt gesteld die 
toelieten om het hars van de rubber te 
scheiden. Voor het specifieke geval van 
E. tirucalli bleek het hoge harsgehalte een 
economisch verantwoorde produktie in de 
weg te staan. Tirucalli-hars wordt beschre
ven als bros, niet doorschijnend, met een 
kleur die varieert van geel tot donkerbruin. 
Pogingen om er vernis mee te maken 
bleken echter weinig succesvol aangezien
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Mannelijke bloemen van E 
tirucalli mooi verenigd in een 
uitbundig ogende bloeiwijze

de vernis gemakkelijk verweert en dof 
wordt en een gebrekkige duurzaamheid 
blijkt te hebben.
Tot nu toe hebben we vooral de aandacht 
gevestigd op wat er in Zuid-Afrika 
gebeurde. Ook in Angola werd er uit 
E. tirucalli latex gewonnen voor de export 
en rubberproduktie. In die streek was de 
commerciële, gedroogde latex bekend als 
cassoneira en/of almeidina. Ene Joào 
Duarte d’Almeida was er in 1888 begon
nen met de export; in 1928 werd deze 
echter stopgezet.
Vlak voor en tijdens de tweede wereldoor
log, die toch een periode van rubber- 
schaarste betekende, waren de omstandig
heden blijkbaar nog niet goed genoeg om 
een economisch verantwoorde E. tirucalli- 
produktie op te zetten, en pogingen van 
Henry Ford en Harvey Firestone om het 
rendement te verbeteren, bleven zonder 
resultaat, getuige een opmerking in een 
lokaal (dit is: Zuidafrikaans) geschrift van 
1944: "Since the investigations recorded 
in this article (er gaat dus een tekst vooraf 
aan wat hier staat) were concluded, it is 
learned that, as a result of work carried 
out in South Africa, the authors there 
consider that the cost of production is too 
high for this sort of rubber to be utilized,

even under the present conditions of 
rubber shortage (eigen nadruk)”. Ook 
vroeger (in 1927 en 1928) had men dit al 
opgemerkt: "alles tezamen genoomen lijkt 
de exploitatie der Euphorbia-boomen in de 
Kaapkolonie een zeer onzeker bedrijf Men 
zal goed doen de berichten daaromtrent 
voorloopig slechts voor kennisgeving aan 
te nemen, daar de kans op succes bij die 
exploitatie vooralsnog zeer laag aangesla
gen dient te worden." En nog: "without 
research and with the data at present 
available it is obvious that it is a matter of 
the gravest possible uncertainty whether 
an industry could meet with any success 
using Euphorbia latex, whereas on the 
other hand it is still more certain that 
competition with Hevea rubber is out of 
the question." Een partij E. tirucalli-latex 
(“geconserveerde melksap”) die naar het 
Koloniaal Museum te Haarlem was 
gestuurd in 1927 kreeg een vrij negatieve 
beoordeling mee. Het luidde dat zij "echter 
moe(s)ten mededeelen dat het oordeel van 
den fabrikant (de Haarlemse Caoutchouc- 
fabriek) beslist ongunstig was." 
De discussie die toen gevoerd werd, moet 
gezien worden in het licht van het feit dat 
op dat moment ook al Hevea-rubber ge
wonnen werd op plantages, wat resulteerde
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in een zuiver en uniform produkt, terwijl 
zogenaamde “wilde rubber”, afkomstig van 
een aantal plantensoorten die in de natuur 
bemonsterd worden, onzuiverheden bevat, 
en ten gevolge van een slechte voorbehan
deling meestal van slechte kwaliteit is. 
Om economische en strategische redenen 
kon (en kan) het nochtans aanbevolen 
blijven om deze rubberbomen te blijven 
gebruiken als bron van rubber. In eerste 
benadering gebruikte men toen vooral 
tirucalli-bomen die spontaan in de natuur 
voorkwamen. Zij stonden dikwijls nogal 
verspreid in het landschap wat een 
efficiënte exploitatie niet vergemakkelijkte. 
De aanleg van aanplantingen kon toen 
echter enkel verantwoord worden, wanneer 
het bekomen eindprodukt concurrerend kon 
zijn met dat van andere, al bestaande 
(natuurlijke) rubberbronnen, en dat was 
zeker in een eerste fase niet direct 
duidelijk. Door de groeiwijze van de plant 
is het verzamelen van de latex via insnij
dingen in de stam of stengels een lastig 
karwei. Een E. tirucalli-plant is immers één 
kluwen van takken en takjes die door 
elkaar verstrengeld staan en de hoofdsten
gel maskeren.
De latexvloei is, na aansnijden van de 
stam, niet erg groot. De latex coaguleert 
vrij vlug. Vandaar dat het tapwerk best vrij 
intensief gebeurt: men maakt een grote, 
brede V-vormige insnijding in de stam en 
vangt de vloeibare latex op; wanneer deze 
begint te coaguleren haalt men ze er met 
een vervormd blik van af. Door dit laatste 
een aantal keren te herhalen, maakt men de 
latexvaten regelmatig vrij en kan men vrij 
veel latex opvangen in een korte tijd. 
Gezien dit dus inderdaad een arbeidsinten
sieve aanpak is, verloopt de tap niet erg 
economisch en kan men ze enkel toepassen 
in gebieden waar arbeid weinig kost, of 
waar echt geen alternatieve bezigheden 
voorhanden zijn. Men kan slechts met

grote tussentijden tappen, vooral omdat de 
wondheling niet zo goed verloopt, maar 
ook omdat de plant een grote tapfrequentie 
amper tot niet verdraagt: 40 tot 50 tap- 
beurten per jaar of om de twee weken 
tappen is wat door sommige auteurs werd/ 
wordt aangeraden. Per tapbeurt en per 
boom mag men rekenen op ongeveer l00 g 
verse latex. Volgens sommige onderzoe
kers krijgt men bij E. tirucalli, net zoals bij 
Hevea-rubberplanten, een grotere latexop- 
brengst naarmate het aantal tapbeurten 
stijgt. Dit fenomeen heet “wondrespons”. 
De tap kan beginnen wanneer de bomen 
vijf jaar oud zijn, en men “veronderstelt” 
(sic) dat men 15 à 20 jaar kan doorgaan 
met tappen. Wil men echter de rubber op 
grote schaal exploiteren dan zal de 
methode waarbij grote plantedelen geoogst 
worden de voorkeur genieten boven de 
klassieke tapmethodes. Na het terug
snoeien schieten de planten gemakkelijk 
weer uit met een weelderige vegetatieve 
ontwikkeling als gevolg, zodat een destruc
tieve oogstmethode op termijn zelfs geen 
echt negatieve gevolgen heeft.
De conclusie van dit rubberverhaal is 
eerder in mineur: E. tirucalli is nooit echt 
van de grond gekomen als mogelijke 
rubberleverancier. Het feit dat E. tirucalli- 
rubber de gestelde verwachtingen qua 
rubbergehalte, -kwaliteit en -produktie niet 
kon inlossen, leidde er op den duur toe dat 
sommigen dan ook spraken over tirucalli 
rubbish in plaats van over tirucalli rub
ber... In een volgend stukje zullen we 
nagaan of de plant misschien toch nog 
andere eigenschappen heeft waarmee hij 
een formele nutsfunctie zou kunnen waar
maken.

F.L.T.B.W.-Vakgr. Plantaardige Produktie 
Lab. Trop. Subtrop. Landbouw en Etno-botanie. 
Coupure Links 653, B 9000 Gent België
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ACANTHOCALYCIUM VIOLACEUM
Henk Krijnen

Toen ik zo’n 22 jaar geleden met de 
hobby van cactussen begon, was één 
van de eerste soorten die ik zelf zaaide 
Acanthocalycium violaceum. Deze soort, 
meestal genoemd in het begin van de 
zaadlijsten, boeide mij door de grote 
violetkleurige bloemen. Ik was toen al blij, 
als ik één plantje van een zaaisel overhield 
(en dat ben ik nu trouwens ook nog). Ik 
beschouw dan ook mijn Acanthocalycium 
violaceum als mijn oudste zelf gezaaide 
plant, waarop ik erg trots ben.
De plant, in 1976 gezaaid, is inmiddels 15 
cm in doorsnede en 13 cm hoog, met 17 
ribben en zwaar bedoornd. De plant staat 
in mijn kas in een grote pot en is een rijke 
bloeier. Hij bloeit ieder jaar in het voorjaar 
en in de nazomer voor de tweede keer, in 
de warme zomer van 1994 zelfs drie keer. 
De hele plant is dan overdekt met bloe
men. Ik persoonlijk vind de “violaceum”

de mooiste bloeier onder de Acantho- 
calyciums.
Het geslacht heeft zijn naam te danken aan 
de bloembuis, die over de hele lengte bezet 
is met doornige stroachtige schubben met 
bruine punten; ook de vruchten zijn zo 
bedekt.
In de natuur groeien ze in Argentinië, in de 
provincie Cordoba op ca. 1000 m hoogte. 
Deze planten kunnen goed tegen de zon en 
in de winter tegen koude, wel vorstvrij 
houden. De plant hoeft niet speciaal hoog 
in de kas geplaatst te worden om goed te 
bloeien.
Het is een voor beginners zeer aanbevolen 
soort, die geen bijzondere eisen stelt.

Literatuur
Het praktische cactusboek (W.Haage) 
Kakteen von A bis Z (W.Haage)

Prof. Struyckenlaan 14, 3741 EZ Baarn

Zeer rijk bloeiende Acanthocalycium violaceum. Foto van de schrijver
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SUKKELEN MET SUCCULENTEN - 4
Peter v.d.Puyl

JULI 1996
Vandaag (18 juli) is het zo’n 15° Celsius 
en mijn planten denken er hard over te 
verhuizen, naar Spanje of een ander land in 
die contreien. Het weer hier is toch niet 
wat ze graag zouden willen. Veel te koud 
en te weinig zon. Daarom krijgen ze van 
mij minder water, want ik ben bang dat ze 
te natte voeten krijgen. Er bloeien nu ook 
niet zoveel planten, eerst moeten ze weer 
zon en warmte krijgen.
Lobivia winteriana bloeit nu voor de 
tweede maal, maar de bloei is veel korter 
dan de eerste keer. De Astrophytums

Agave utahensis. Foto's van de schrijver

krijgen een beetje last van wolluis dus 
sproei ik met “plantschoon voor fuchsia’s” 
dat helpt meestal goed. Euphorbia obesa 
en E. meloformis staan nu ook in bloei of 
hebben reeds veel zaadbessen. Een knol 
die ik al verschillende malen tevergeefs 
zonder resultaat verzorgd heb is Jatropha 
berlandieri. Nu staat er een in de kas in de 
volle zon en warempel hij gaat groeien en 
krijgt bladeren en als hij ook wil gaan 
bloeien, krijg ik die mooie felrode bloemen 
weer eens te zien!
Kennelijk is Fockea een gemakkelijk te 
zaaien en te houden soort. Ik heb 10 zaden 
van het Clichéfonds van F. angustifolia en 
nu, na 10 weken, heb ik 6 planten van 10 
cm hoogte. Het onderste gedeelte van de 
stam begint al dikker te worden, een begin 
van de knolvorming dus. Aztekium ritteri, 
die ik al 10 jaar op een onderstam heb 
staan, begint zijspruiten te vormen, op zich 
niets bijzonders. Deze zijspuiten worden 
wel cristaten!

Deze maand werd ik opgebeld met het 
verzoek om bij een kollega langs te 
komen. Een agaveplantje, die ik hem jaren 
geleden had gegeven heeft een enorme 
bloeiaar en daar moet ik het mijne van 
hebben! Inderdaad stond daar een forse 
Agave, (waarschijnlijk A. utahensis) met 
een meterslange aar te bloeien en ik ben 
benieuwd of daar ook zaden aan komen. 
Het recept voor deze plant was een groot 
raam tot aan de grond, vloerverwarming, 
niet te veel water en het lukt !

AUGUSTUS 1996:
De mesems gaan aan de groei zoals 
Aloinopsis, Titanopsis en sommige Gib-
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baeums en dus krijgen ze flink wat 
water. Andere mesems zoals Lithops, 
Argyroderma’s en Pleiospilos zijn al ruim 
een maand aan de groei en die krijgen nu 
geen water meer totdat ze knoppen hebben. 
Echeveria subrigida krijgt een lange 
bloeistengel en heeft ook al diverse uitlo
pers aan de stam. Het is een prachtige 
plant, maar door de witte poederlaag op de 
bladeren moet hij erg voorzichtig behan
deld worden. Er komen anders lelijke, 
blijvende, vegen op de bladeren.
In Engeland blijkt nogal onenigheid te 
bestaan over de juiste naamgeving en werd 
hij wel verwisseld met E. gibbiflora.
De meeste Aloë’s zijn nog aan de groei en 
A. descoingsii en A. graminifolia hebben 
een bloeistengel net als Senecio sempervi
vus. Dit zijn kennelijk najaarbloeiers, 
althans in onze streken. In hun thuisland 
(veelal in Afrika) begint nu het voorjaar. 
Pelargonium violaceum (van Noltee) was 
er niet zo best aan toe, maar een paar iele 
stengeltjes en weinig groei zodat ik besloot 
hem te verpotten. Bij het verpotten van 
keek ik wel heel raar op. Tot mijn grote 
verrassing zat de pot helemaal vol met 
knolletjes van zo’n 2 cm, ovaal, donker
bruin en glad. Ik heb de hele zwik in een 
grotere pot gedaan met verse potgrond en 
nu maar afwachten.

Terwijl ik dit zit te tikken, begin ik toch 
wel behoorlijk zenuwachtig te worden. Het 
duurt nu nog 3 weken en dan ga ik op reis 
naar Zuid-Afrika. De reis is betaald, dus ik 
zal wel moeten, maar eng is het wel om 
alleen te gaan. Enfin ik wou zelf toch zo 
graag! Een hele maand mijn kas met 
planten alleen laten baart me toch zorgen. 
Meestal verhuis ik eind september/begin 
oktober al mijn grote planten van de tuin 
naar kas. Hoe los ik dat nou op ?
Op reis ga ik naar Johannesburg, Kaapstad 
en langs de hele westkust vanaf Walvisbaai

Pelargonium violaceum

in Namibië tot Kaapstad in Zuid-Afrika. 
Dat wordt plantjes kijken in de vrije natuur 
zonder potjes. Op het ogenblik probeer ik 
alles te lezen over deze gebieden. Een heel 
mooi boek kocht ik in het voorjaar: ‘The 
living deserts of Southern Africa’ , ge
schreven door Barry Lovegrove. Het 
beschrijft niet alleen de planten en dieren 
vergezeld van prachtige foto’s; maar ook 
de gehele samenhang (met een vreemd 
woord: ecologie) van de woestijnen daar. 
Van het CITES-bureau in Den Haag heb ik 
een brief dat ik gekweekte planten mag 
invoeren, alleen wilden ze precies weten 
welke en hoeveel. Nou vraag ik je, dachten 
die ambtenaren dat ik dat van te voren 
weet ? Enfin, ik zie wel (en hoe!).

De Sansevieria’s maken volop nieuwe 
bladeren. Sommigen doen dat door uit de 
grond nieuwe bladeren te ontrollen, bv.
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S. spec ‘Mason Congo’ en S. thyrsifolia, 
anderen krijgen gewone uitlopers boven
gronds zoals S. gracilis en S. aethiopica. 
Dit is voor mij de reden ze in hangpotten 
te kweken, zodat de planten over de rand 
gaan hangen. De meeste hangpotten die ik 
heb zijn dunne witte hangpotten, die nu na 
zo’n 3 4 jaar barsten gaan vertonen en 
scheuren. Het is wel duidelijk, dat ze niet 
gemaakt zijn voor langdurig gebruik. Een

paar zijn er al spontaan gebarsten en ook 
de ophangset is bijzonder zwak, dat wordt 
zoeken naar sterkere potten. Kan iemand 
mij daarover advies geven ?
Verdraaid, Ceraria fructuosa gaat voor de 
tweede keer bloeien, nu aan de andere kant 
van de plant. Vreemd hoor.
U hoort nader van mij.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 HJ, Den Burg

CHAMAECYPARIS FENESTRARIA
Gerard de Lange

Groninger koek is best te pruimen en, 
eerlijk gezegd, de grunnegers zèlf vallen 
óók niet tegen! Ze houden wel van grapp’n 
mak’n. Ik kan dat weten, want ik heb er 
een flink aantal op bezoek gehad tijdens 
een “open dag” of zoals wij dat noemen ‘n 
Rondje Friesland, dat bestaat uit een 
bezoek aan de cactusshowkas en de rots
tuin in het Bos van Ypey te Tietjerk en een 
rondgang langs ‘n viertal hobbykasjes in 
de provincie.

Een paar dagen vóór zo’n happening ben 
ik altijd bloednerveus en begin dan van 
pure ellende en zenuwen alvast de kas op 
te ruimen, de tuin te wieden, het gazon te 
maaien en.... de heg te knippen. Geen 
wonder dat mijn vrouw wel eens vraagt of 
het niet haast weer tijd wordt voor een 
open dag, als de heg te breed wordt. 
Die heg is twee meter hoog, net als ik, 
maar hij lijkt in méér opzichten op zijn 
baasje; hij wordt er óók niet mooier op, 
moet vaak geknipt worden en vertoont een 
grote grijnzende opening die niet dicht wil 
groeien.

Chamaecyparis fenestraria : Venster in een heg. 
Foto van de schrijver
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Op de dag van het hoog bezoek stond ik 
vertwijfeld en misprijzend naar dat gat in 
de heg te staren, het gat gaapte terug, het 
was werkelijk géén porum. Eén van mijn 
geniale zoons (van wie hebben ze dat toch) 
kwam op het afgrijselijke idee om een heus 
kozijntje met een raampje in de opening te 
plaatsen, zodat ik, ná het bezoek de tuin 
eens flink kon luchten door demonstratief 
het raampje te openen.
Uiteraard heb ik hem een draai om zijn 
oren gegeven voor deze perverse gedachte, 
maar tegelijkertijd schoot me te binnen dat 
ik ergens nog een uitzetraam van de kas 
had liggen. Zou ik toch.... als geintje? 
Het raampje paste precies. Met een beetje 
extra knipwerk zat het als gegoten. Mijn 
buurman keek erdoor en veronderstelde dat 
ik een extra vensterbank nodig had om 
cactussen in te plaatsen. Weer zo’n idee. 
Een stelletje Rebutia’s stond er al gauw 
te bloeien alsof het zo hóórde.

Het andere stelletje, de grunnegers, 
arriveerde en nam plaats in de tuin rondom 
de koffietafel. Het was mooi weer en al 
gauw vroeg er iemand of het raam open 
mocht, hij had het warm. Een ander was 
daar niet vóór, hij was bang voor de 
tocht...! “Ben je gek” zei een derde, “Dè 
tocht” die krijgen we niet meer, het is nu 
zomer” (hij doelde kennelijk op de elf
stedentocht).
Goed, het was tijd om de kas te bezich
tigen en zoals meestal zei ik voor alle 
zekerheid, ondanks de grondige schoon
maakbeurt: “Let u maar niet op de rom
mel” Eigenlijk verwachtte ik een compli
mentje, maar iemand zei:”Waar moeten we 
dan wèl op letten?”. Ik wees hem op een 
rij grotere planten die ik net had verpot in 
keurige zwarte, vrij platte plastic potten en 
wachtte op bewonderende uitroepen. Hij 
keek lang en aandachtig naar mijn pronk
stukken en zei enthousiast: Prachtig

mooi.... die platte pott’n, moe’je toch’es 
vertell’n woar’ie die kunn’n koop’n!
Ik besloot mijn laatste troef uit te spelen en 
wees hem mijn lievelingsplanten, een paar 
joekels van Astrophytums en een knoert 
van een Copiapoa, mijn kroonjuwelen die 
ik de beste plaats in de kas had toebedeeld. 
Hij vond de planten mooi maar was wel 
van mening dat ze dáár niet góéd stonden. 
Op mijn verbaasde vraag waar ze dan wèl 
moesten staan, antwoordde hij: “In Grun- 
ningen, bij mie in’e kas”, hahahahaha- 
haaa!!!
Als wraak stelde ik hem de raadselachtige 
vraag of hij me een Gronings toetje kon 
noemen van twintig letters. Hij dacht diep 
na, maar voor het hem pijn ging doen gaf 
ik zelf het antwoord en dat was: 
Vlààààààaaaaááááááá...! (red. en lay-out: 
18 a’s)
Toen werd het toch echt tijd voor hen om 
verder te trekken. Na het opruimen van het 
tuinmeubilair wilde ik het heggevenster 
sluiten, toen mijn buurman weer opdook 
die mij vroeg: “Zijn ze weg? Dan wil je 
zeker ook wel weer eens verstandig met 
iemand praten”, en hij begon een eindeloos 
verhaal over het weer van de laatste dagen 
en zijn nieuwe Toyota mèt trekhaak. Oei, 
wat vervelend!
Nee, dan heb ik toch nog veel liever een 
groep cactofielen, die het gevoel voor 
humor èn de moraal, hoe dan ook Hoog
houdt.. ..uut Grunningen.

Op de Bouwen 27 8501 GP Joure
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ESCOBARIA MISSOURIENSIS (SWEET)
HUNT SSP. NAVAJOENSIS SSP. NOV.
EEN NIEUWE ONDERSOORT UIT NAVAJO COUNTY, CENTRAAL ARIZONA

Fritz Hochstatter

Tijdens mijn veldstudies in het begin van 
de jaren tachtig was ik begin mei 1982 
op zoek naar Toumeya papyracantha in 
Navajo County in centraal Arizona. Op een 
begrensd gebiedje van enkele vierkante 
meters ontdekte ik het hier te beschrijven 
taxon aan de Little Colorado rivier. 
Klaarblijkelijk had ik het juiste moment 
uitgekozen, want de kleine gele bloemen 
van de nietige plantjes waren tegen de 
structuur van de uitgedroogde bodem niet 
te missen. Het gehele lichaam van de 
meeste planten bevond zich volledig in de 
bodem. De extreem kleine planten zijn 
l-l,5-(3) cm hoog en breed en bezitten 
6-8 korte, witte randdorens. Zelden is een 
middendoren aanwezig. De volledig geo
pende bloem heeft een diameter van 2-3 
cm. De camouflage is perfect, want on
danks het feit dat ik markeringen had 
geplaatst, kon ik enkele weken later geen

Escobaria missouriensis ssp. navajoensis in cultuur.
Mei 1987. Foto's van de schrijver.

enkele plant terugvinden. Het zoeken naar 
andere populaties en vooral in zuidelijk 
Navajo County en richting Prescott bleef 
zonder succes.
Dat de door Earle & Moulis in mei 1960 
ten noordoosten van Heber onder jenever
bessen ontdekte planten om tot een nieuw 
taxon behoorden, werd toentertijd niet 
onderkend. Ook Benson onderkende de 
verschillen niet. Aangenomen werd dat het 
ging om Escobaria missouriensis (Sweet) 
Hunt var. marstonii (Clover) Benson. In 
zijn boek Cacti of the Southwest geeft 
Earle op pag. 112 een kleurenfoto (nr. 89) 
en op pag. 161 (afb. 132) een zwartwit- 
foto van planten die tot de nieuwe onder
soort behoren. De door Girard en Farwig 
begin 1971 gevonden planten in het Mon- 
gollon Rim gebied zijn identiek met de 
Little Colorado rivier miniatuur.
Het verspreidingsgebied van de nieuwe 
ondersoort is het zuidelijke deel van 
Navajo County; de planten zijn naar deze 
county vernoemd.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, spruit alleen na 
beschadiging, klein bolvormig, epidermis 
donkergroen, 1-1,5 (3) cm lang, 1-1,5 cm 
breed, knobbels spits kegelvormig, 2 mm 
lang, areolen met witte wol, zelden één 
middendoren, 6-8 randdorens, onregel
matig gespreid, wit, later vergrijzend, 2-3 
(4) mm lang, donzig, nieuwgroei met witte 
of bruine punten.
Bloemen trechtervormig, 2-4 rondom de 
schedel, 10 mm lang, 20-30 mm in dia
meter, buitenste bloembladeren rond tot
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Escobaria missouriensis 
ssp. navajoenis fh 1000, 
midden Arizona, eind april 
1982

spits toelopend, 6 mm lang, 4 mm breed, 
geel met een brede roodbruine midden- 
streep; binnenste bloembladeren spits 
toelopend, geel met een dunne roodbruine 
middenstreep, 10 (12) mm lang, aan de 
basis 4 mm breed; stijl 8 mm lang, in mm 
dik, geel tot licht groenig; stempellobben 
6, geel tot licht groenig; helmdraden geel 
tot rosé, 5 mm lang; helmknoppen geel tot 
licht groenig, 1 mm lang.
Vrucht 3 mm in diameter, rond, bij rijpheid 
rood. Zaden zwart, glanzend, rond tot 
elliptisch, 1 mm lang.
Bloeiperiode van midden april tot begin

mei, rijpheid der zaden in het daaropvol
gende voorjaar.
Holotype: fh 1000, gedeponeerd op 20 juli 
1996 in het herbarium van de Botanische 
Tuin van Hamburg (HBG).
De in de jaren negentig gevonden popula
ties in het Grand Canyon gebied, Arizona, 
en het House Rock Valley gebied, zuid 
Utah, komen overeen met de vondsten van 
Clover (1938) in de Kaibab Buckskin 
mountains, Coconino County, Arizona; van 
L. & R.L. Benson (1953) aan de oostzijde 
van de Buckskin mountains, Kane County, 
Utah; van Davis (1964) in House Rock

Latijnse diagnose
Corpus solitarium, parvum, globosum, laesum proliferans, 10-15 (30) mm longum, 10-15 mm latum; 
epidermis atroviridis; tubercula cylindrica, 2 mm longa; areolae albolanatae,ellipticae, 1 mm diametientes; 
spinae marginales 6-8 divaricatae, 2-3 (4) mm longae, acutae, albae, post canescentes, pubescentes, novae 
albovel brunneoacuminatae, raro una centralis alba; flores infundibuliformis 2-4 circum apicem, 10 mm 
longi, 20-30 mm diametientes, folia perianthii exteriora rotunda ad acute desinentia, 6 mm longa, 4 mm 
lata, flava cum stria mediali rubiginosa lata; interiora acute desinentia, 10 (12) mm longa, in basi 4 mm 
lata, flava cum stria mediali rubiginosa angusta; filamenta 5 mm longa; antherae 1 mm longae, flavae ad 
subviridescentes; stylus 8 mm longus, 1 mm diametiens, flavus ad subviridescens; fructus 3 mm diame- 
tiens, globosus, maturus ruber; semen nigrum, nitidum, globosum ad ellipticum, 1 mm longum. Floret 
adimidio mensis aprilis ad initum mensis maii, semina vere sequenti maturescunt.
Habitat in solitudine Navajoa, Arizona, in altitudine 1600-1800 m in societate Toumeyae papyracanthae, 
Escobariae viviparae var. arizonicae, Yucca spec. et Opunüae spec.
Holotypus depositus sub numero fh 1000 in Horto Botanico Hamburgensi, Germania.
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Vergelijking var. marstonii met var. navajoensis

Escobaria missouriensis var. marstonii 
Lichaam 3-7 cm, meestal met midden 
dorens, gewoonlijk langer dan de rand- 
dorens, extreem lange dunne gebogen 
randdorens (8-10 (14)), dorens soms 
donzig, bloemdiameter 3,5-5 cm en 
even lang. Rocky Mountain bergachtig 
bos en zuidelijk Juniper Pinyon Wood- 
land, noord-Arizona en zuid-Utah.

Escobaria missouriensis ssp. navajoensis
Lichaam 1-1,5 (3) cm lang, zelden een 
middendoren, 6-8 korte randdorens, bloem 
diameter 2-3 cm. Navajo woestijn, Navajo 
County, Arizona.

Valley, Arizona; van Doman (mei 1971) 
enkele mijlen ten noorden van het Grand 
Canyon monument, Arizona; van Kirk- 
patrick (1971) aan de Tuweep road, Ari
zona; van L. & R.L. Benson bij de Paria 
River, Bucjkskin mountains, Kane County, 
Utah; van Van Heek & Haidfeldt (1992) 
eveneens aan de Tuweep road, enkele 
mijlen ten zuiden van de zuidelijke rand 
van de Grand Canyon en van Norton 
(april 1996) in de House Rock Valley, 
Arizona. Ze behoren alle tot Escobaria 
missouriensis (Sweet) Hunt var. marstonii 
(Clover) Benson; de typevindplaats is 
Hells Backbone, ten noorden van Boulder 
in Garfield County, Utah.

Summary
A new subspecies of Escobaria missou
riensis, Escobaria missouriensis subspecies 
navajoensis, was studied and described by 
the author. E. missouriensis var. marstonii 
is distinguished by the body size 3-7cm, 
flower size 3.5-5cm in diameter, central 
spines are present, and the distribution is 
the Rocky Mountain montane forest and 
Southern Juniper Pinyon woodland, north 
Arizona and south Utah; whereas E. mis
souriensis ssp. navajoensis is smaller in 
body size, l-1.5cm (3cm), flower size 2-3 
cm in diameter, no central spine. Occur- 
rence in the Navajoan desert, Navajo 
County, middle Arizona.

Mijn dank geldt de heer J. Theunissen voor 
de Latijnse diagnose.

Literatuur:
Backeberg (1960) - Die Cactaceae, Band V, p.

2942 ff, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
Benson (1969) - The cacti of Arizona, The univer- 

sity of Arizona press, Tucson, Arizona, USA
Girard & Fanvig (1973) - Two forms of Cory- 

phantha (*Neobesseya) missouriensis found in 
Arizona, Cact. Succ. J. USA, vol XLV, p. 125

Hunt (1978) - Amplification of the Genus Esco
baria, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 40(1), 13

Earle (1980) - Cacti of the Southwest, USA
Benson (1982) - The Cacti of US and Canada, USA

Postfach 510201 D 68242, Mannheim

Vertaling: Ludwig Bercht

Escobaria missouriensis var. marstonii, enige mijlen ten 
zuiden van de Grand Canyon, eind april 1992.
Foto H van Heek
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HET GESLACHT DISCOCACTUS
2. DISCOCACTUS HARTMANNII VERWANTSCHAPSCOMPLEX (VERVOLG)

Pierre Braun & Eddie Esteves Pereira

In het vorige deel van deze serie werden 
de onderlinge verwantschappen binnen het 
Discocactus hartmannii-complex bespro
ken. Hierbij werd ervan uitgegaan dat het 
geslacht Discocactus waarschijnlijk fylo
genetisch afstamt van een voorouder van 
het geslacht Gymnocalycium. Waarschijn
lijk staat D. hartmannii binnen het geslacht 
het dichtst bij deze voorouder (zie afbeel
ding 1). Een verdere ontwikkeling vond 
dan onzes inziens plaats in de richting van 
het huidige D. boliviensis-verwantschaps- 
complex. Zowel geografisch alsook 
habitueel staan D. hartmannii ssp. gigan- 
teus vanuit het hartmannii-complex en 
D. silicicola vanuit het boliviensis-complex 
het dichtst bij elkaar. Beide taxa zijn

evenwel niet de verbindingslijn tussen de 
twee verwantschapsgroepen. Een dergelijke 
duidelijke overgangssoort schijnt heden
tendage niet meer te bestaan.
In aanvulling op de reeds vaker neerge
schreven taxa van het D. hartmannii- 
complex (Braun 1984, 1985; Braun & 
Esteves 1993, 1996), waarvan in afbeel
ding 2 nogmaals een overzicht is gegeven, 
wordt hier een afwijkende, groot wordende 
planten groep als een nieuwe ondersoort 
beschreven. Ter verduidelijking van de 
verschillen worden typische vertegenwoor
digers van de andere ondersoorten en 
variëteiten afgebeeld.

AFBEELDING 1:VERWANTSCHAPPELIJKE SCHETS VAN HET DISCOCAC
TUS HARTMANNII-COMPLEX
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D. hartmannii ssp. magnimammus (HU 324) met bloem Discocactus hartmannii ssp. giganteus met bloem. 
Foto's Pierre Braun

De planten onderscheiden zich van het 
type en van de ondersoort magnimammus 
door het zeer grote plantenlichaam en grote 
knobbels, die enigszins aan Ariocarpus 
doen denken. Meestal bestaat een rib uit 
slechts 3 tot 4 knobbels. De bloem is 
groter en langer. Het holotype is onder 
Braun 219 gedeponeerd in het Herbarium 
van de Stadtische Sukkulentensammlung 
Zürich (ZSS).
De nieuwe ondersoort werd in 1983 door 
Leopoldo Horst en Pierre Braun ontdekt. 
Op zoek naar nieuwe groeiplaatsen van 
D. hartmannii ssp. magnimammus werden 
vele gebieden in de omgeving van Caracol 
en Bela Vista aan beide zijden van de 
Braziliaans-Paraguayaanse grens afgezocht.

Op aanwijzing van twee Paraguayaanse 
landarbeiders werd uiteindelijk een klein 
gedeelte van een boerderijterrein onder de 
loupe genomen. De informatie van de 
arbeiders dat daar cactussen groeien, was 
juist. Deze typevindplaats van D. hartman
nii ssp. giganteus ligt bijna op de grens 
tussen Brazilië en Paraguay en het is thans 
niet meer met zekerheid te zeggen of de 
groeiplaats in Paraguay of (waarschijnlijk) 
nog in Brazilië lag. De planten groeien 
daar bijna als op eilandjes op kleine plek
ken met zeer sterke Pedra Canga. De 
kleine open plekken waren oorspronkelijk 
door een dicht en hoog bos omgeven. Door 
de sterke bebouwing worden de groeiplaat
sen de laatste tientallen jaren meer en meer

Latijnse diagnose
Discocactus hartmannii (K. Schumann) Britton & Rose ssp. giganteus P.J. Braun & E. Esteves Pereira 
subspecies nova.
Recedit a typo et ssp. magnimammo corpore maiore, paucis costis in mamillas permagnas dissolvuntur, 
floribus maioribus.
Habitat: Brasilia, Mato Grosso do Sur, ager confinis Paraguay, in regione australis urbis Bela Vista, 
plantae crescunt inter herbas et gramineas in rupibus (Pedra Canga).
Holotypus Braun 219 (ZSS).
Afgebeeld in Innes & Glass (1991) en Braun & Esteves (1993).
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VERENIGINGSNIEUWS

De tijdens de najaarsvergadering gehouden le 
nationale plantenshow met plantekeuring mag 
een succes genoemd worden, een redelijk aantal 
planten van goede kwaliteit werden in de kas van 
Frans Noltee tentoon gesteld en onze keurmeester 
Rob v.d. Eist heeft na een deskundige jurering de 
le en 2e prijs winnaars in de 6 catagorien bepaald. 
De voorzitter Karei Zaunbrecher kon dan ook aan 
de volgende personen een oorkonde uitreiken.

De GOUDEN PENNEN voor artikelen in 
Succulenta 1995 werden door Carla Teune 
hortulana van de Hortus Botanicus in Leiden en 
voorzitter van de nominatie-commissie op zeer 
humoristische wijze uitgereikt als volgt

Wetenschap: H.'t Hart
Evolutie en Systematiek inzake Aziatische 
Crassulaceae ( Succulenta 5/95.)

caL A 2 cactussen ui pol 101 IQcm.
le C.Tuyn
2e C.A. Markusse

cal B 2 cactussen in pol groter dan IQcm.
le C.A. Markusse
2e C.Jamin

catC. 2 vetplanten in pot tot IQcm
le P.Kooyman
2e T.Pullen

caL D 2 vetplanten in pol groter dan lüom 
le P.Kooyman
2e C.A.J. de Man

cat E 1 cactus + 1 vetplant in pol lol IQcm
le P.Kooyman
2e A.Hagestijn

cat E 1 cactus + 1 vetplant in pol groter dan IQcm 
le P.Kooyman
2e A.Hagestijn

De door de bezoekers bepaalde publieksprijs een 
waardebon van F100.- beschikbaar gesteld door 
F.Noltee was voor

P.Hoogvliet

Afdelingen met interesse voor deze manier van 
planten keuren kunnen schriftelijk contact opne
men met het secretariaat. De afdeling zaanstreek 
heeft reeds eenmaal met succes volgens dit systeem 
een planten keuring gedaan. Wie volgt ?

Bij deze bedanken wij de afd. Dordrecht voor de 
organisatie van dit hopenlijk jaarlijks terug
kerende evenement waarvoor zij de spits hebben 
afgebeten.

Jaar abonnement Belgisch tijdschrift 
CA.VE.KA.

11 nummers per jaar met veel kleuren foto's 
voor f.25.-. verzending inbegrepen. 

Rek.nummer postbank Be^ie 617412
Eens kennismaken? vraag een gratis proefnummer 
aan bij Ledenadminnistratie en verzending 
Martin van Weyenberge Jozes Van Bogaertstr.14 
9200 Dendermonde Belgie tel.3252222841 na 18u

Reizen: M. Desender-Bruneel
Melocactus holquinensis (Succulenta 6/95)

Hobby: J.Huizer
Cactussen kweken in een onverwarmde kas
( Succulenta 2/95 )

Ook de Hr de Lange werd niet vergeten en 
kreeg voor zijn humoristische stukjes een cactus- 
citruspers uitgereikt.

De andere leden van de nominatie-commisie 
werden met een woord van dank voor de moeilijke 
taak verblijd met enige kaarsen in cactus vorm.

British 
Cactus & 

Succulent
Society

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal 
per kwartaal enbevat zowel artikelen van 

wetenschappelijke aard als verenigingsnieuws en 
artikelen van lezers.

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya 
voor de serieuze verzamelaar en liefhebber 
van succulenta planten
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
In de E.E.G..................................................£ 22.00
Buiten de E.E.G.......................................... £ 24.00
Excl. Bradleya resp.............................£ 12 en £ 13
Overzeese bestemmingen per luchtpost Vonge 
nummers verknjgbaar

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

Mr P. Lewis, 1 Springwoods. Courtmoor, 
Pleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Arnhem
12 dec. Gezellige avond.

9 jan. Jaarvergadering en dia's van
eigen leden.

13 feb Gastspreker .
Zaaltje van de speeltuinvereniging Tuindorp’, 
achter het pand Floralaan 18,Wageningen.20.00 
uur.

Dordrecht e.o.
12 dec. Jaarafsluiting met oa. dialezing over 

de natuur op het eilend Oland en een 
ballonvaart over de Bieschbos.
Speciale planten verloting.

9 jan. Jaarvergadering + Wat deze maand.
13 . feb. Quiz, zaaitest +Wat deze maand
13 maart Wim Alsemgeest: Het kweken van 

moeilijke cactussen.
Rode.Kruisgebouw, Dubbelsteynlaan west 43.
Dordrecht 19.30 uur.

Eindhoven
9 dec. De werkgroep zaailingen 

Wijkgebouw "L Slot" Kastelenplein 167 Eind
hoven 19.30 uur.

Flevozoom
16 dec. Jaarvergadering met kwis
Groen v. Pinksterenschool Verkeersweg 51 
Harderwijk 19.30uur

FrysIân.
10 dec. Dialezing door Robert Mayer.
14 jan. Jaarvergadering.
Zalencentrum Tivoli,Huizumerlaan 59, 
Leeuwarden, 19.30 uur

Gooi en Eemland
10 dec. Praat avond met determineren van 

planten.
14 jan. John Jagerzky over lithops.
11 feb. 100 mooie cactussen .dia's van de 

diatheek.
Wijkcentrum Noord. Lopes Diaslaan 85 Hilver
sum 20.00uur

s'Gravenhage
16 dec. Kerstviering
Pius X kerk, hoek Hengelolaan/ Zonneoord
Den Haag

Nijmegen
3 dec. Zaaiwedstrijd. overtollige 

zaailingen, en zaaimethodes.

Opleidingscentrum t Vanck Energieweg 19. 
Nijmegen. 19.30 uur

Voorne-Putten en Rozenburg
9 dec. Dia. of praatavond door de afdeling

13 jan. Jaarvergadering aangevuld met dia's uit 
eigen verzameling. "Het Trefpunt" Burgemeester 
v/d Blinkenlaan 5 Vierpolders (gem Bnelle) 
aanvang 19.30uur

West-Brabant,
14 dec. Jaarvergadering,
18 jan. Lezing door Myriam Desender-

Bruneel
Café MarktzichtMarkt 50,Etten-Leur.

Zaanstreek
13 dec. Gezellige avond.
3 jan. Wiebe Bosma : Een bloeiende

verzameling het gehele jaar door
7 .feb. Jaarvergadering

"De Springplank" Saenrendamstraat 34 Assendelft 
om 19.30 uur

Zwolle.
19 dec. Ton Pullen. Het onderwerp is een

verrassing.
21 jan. Jaarvergadering.
18 feb. Nico Uittenbroek over gewasbe

scherming en het voorkomen van 
problemen.

Gebouw "De Mars" Goertjesweg 1 Zwolle 
om 19.30uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN

Cactussen en Vetplanten vzw.
14 dec. Cactussen of succulenten door

Fons Beukelaers.
25 jan. Diawedstrijd.
22 feb. Mammillaria en gymnocalycium door 

Eduard van Hoofstad.
Zaal "Don Bosco" St Cordulaplein , Schoten
centrum

Berichten voor deze rubriek opgeven 
voor de 15de van de even maanden
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EVENEMENTENKALENDER

19 april
Algemene ledenvergadering van succulenta, te 
organiseren door de afdeling GOUDA

BEURZEN
20 april

Cactusbeurs succulenta Zaanstreek 
nadere gegevens volgen.

10 en 11 mei
Beurs van de afdeling Haarlem nadere gegevens 
volgen in het voorjaar.

Oproep aan de afdelingen
Kunnen de afdelingen welke een jaarlijkse 
beurs organiseren de datum hiervan zo spoedig 
mogelijk opgeven? Zodat we een jaarkalender 
kunnen samenstellen en we elkaar wat de data 
aangaat niet in de weg komen te zitten.

KENNISGEVING REDACTIE
In 1997 komt een plaats vrij in de redactie 
van ons maandblad. Leden, die het leuk 
vinden om op dit gebied iets voor 
SUCCULENTA te doen, worden uitge
nodigd dit bij de hoofdredacteur te melden. 
Vanzelfsprekend dient U (t.o.v. de leden) 
op het gebied van succulenten over meer 
dan de gemiddelde algemene- of gespe- 
cialiceerde kennis te beschikken.
De minimaal hiervoor benodigde tijd is 
enkele avonden thuiswerk per nummer en 
twee redactievergaderingen per jaar. Voor 
de goede orde: wel vergoeding van ge
maakte kosten , geen salaris! 
Taakverdeling in overleg.

Oproep aan alle leden!
In het verleden is gebleken, dat mede door 
vertragingen bij bank en girodienst in de maand 
december menige betaling te laat bij de Penning
meester binnenkomt. Dit veroorzaakt oponthoud, 
extra wetk en extra kosten wanneer Succulenta 
later apart verzonden moet worden. Wij vragen U 
dan ook er voor te zorgen dat wij vóór 1 januari 
1997 uw lidmaatschapsgeld binnen hebben?
Bij voorbaat dank van Penningmeester en Leden
administrateur

Opgaven voor 1/1997 moeten voor 
15 dec. 1996 bij Mevr.J.M. Smit-Reesink 
Pr.Willem Alexanderlaan 104 6721AE 
in Bennekom zijn. Alleen advertenties betref
fende de hobby worden geplaatst

TE KOOP: projectiescherm 120xl80cm in 
metalen buis lOxlOcm verend uittrekbaar. 
Bijzonder geschikt voor permanente ophanging 
f195,-. Leitz pradovit projector 
met afstandbediening en opsteltafel fl 15,- 
Frico elec. kasverwarming met mech. thermostaat 
instelbaar van 0 tot 30 gr.C. f195,-. 6 boeken over 
succulenten van f2,50 tot f40,-. titels op te vragen 
bij J.Th. v. Dijk Madoerastr. 16 3818CT 
Amersfoort tel.0334614394.

TE KOOP: Bibliographie Notocactus (index 
1905-1995) 160 blz. f30,-/Bfr 550. (eigen uitgave) 
290 kleurenfoto's van mammilaria's door Bill 
Weigtman-uitgave J.Pilbeam : per 4 foto's in 
plastic hoezen in 2 ringmappen f250,-/Bfr 4.500. 
Atlas Kaktusu 1987-1992 Tjechisch 384 kleuren
foto's (A5) f240,-/Bfr 2.500. Lovec Kaktusu 
handboek over Alberto Fric door Karei Crkal in 
Tjechisch met 110 kleuren- en 158 originele 
onuitgegeven z-w foto's f45,-/Bfr 800,- alle porto 
en verpak.kosten inbegrepen Eric J.M.Piens 
Verlorenbroodstraat 27. B 9820 Merelbeke (Gent) 
van uit nederland tel.00 32 9 230.54.05 - 
Belgie 09 230.54.05

TE KOOP: Euphorbia bupleurifolia zaden en 2 
jarige planten. Euphorbia obesa zaden en 2-3 
jarige planten . Euphorbia miliformis 3 jarige 
planten. P.C.Dirven Frans Halsstraat 22 4715BX 
Rucphen tel.0165-341675.

TE KOOP: 20 jaargangen Succulenta 1976 t/m 
1983 in band, 1984 t/m 1995 los, samen voor 
f150,-. G.J.Helderman Brederodestraat. 6B 
2042 BE Zandvoort tel.023-5713163

GEVRAAGD: Informatie over "Codonanthe 
Crassifolia". Is een epifyt groeiende cactussoort 
met zeer dunne rolronde leden en kleine klok- 
vormige dwergbloempjes. Wittesaele Werner 
Middelburgstraat 1 B-8460 Oudenburg Belgie
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NIEUWE LEDEN 3e KWARTAAL 96

J.L. Naron Zeisterweg 12 3984NL Odijk
C. Rietdijk J.M.v.d. Lugt-Melsertlaan 10 3237AV Vierpolders
J.de Jager Arnhemsestraat 45 2587SR Den Haag
E.Cremers Okersteenweg 34B 6227AA Maastricht
W. v.d. Berg Stadhouderlaan 42 8016ED Zwolle
A.Bijnsdorp Burg. Hogguerstraat 1031 1064EG Amsterdam
V.N.Geernaert Draaibrug 66A 4527PE Aardenburg
A.P.Hartsuyker Bekspringhoek 79 7546CM Enschede
H.v.Hemert Julianastraat 29 5864AN Meerlo (L)
P.Heuwekemeijer Vechtstraat 51 1O78RJ Amsterdam
M.Huurman Laurierstraat 35 2023NB Haarlem
J.Vermeulen ’S Gravenstraat 248 4567AP Clinge
B.v.d.Ruit de Jong Slandwerf 142 3063 GD Rotterdam
dhr Peter Voccartstraat 23 6462GA Kerk rade
F.J.Spannenburg Leverkruidweg 20 1508WP Zaandam
M.v.Hooft Bulkseweg 3 5331PK Kerkdriel
R.Mooij Leverkruidweg 129 1508WE Zaandam
P.d.Mey Kapershoek 65 3085ED Rotterdam
J.v.Dijk Schouthof 83 2122HH Katwijk
H.J.v.d.Linden Hondstraat 34 5334JM Velddriel
N.Vermeulen Grachtstraat 50 9717HK Groningen
E.Hazelhof 'S Grvensandstraat 27 bis 3514VR Utrecht
J.v.Beelen Molenstraat 12 2171GN Sassenheim
M.Otten Gijselsweer 15 4942AH Raamsdonkveer
L.W. Punt Westeromwei 21 9254EC Hardegarijp
J.Quist Kelderweg 2 3253TD Ouddorp
M.Wiggers Laurahof 9 5801JE Venray
P.Brus Graaf Adolfstiaat 36 3372CB Hardinxveld
M.W.L.v.d.Waal De Vlinderhoven 132 3124BV Schiedam
M.E.Breedeveld Steenstraat 38 6828CL Arnhem
H.Koster Seringenplantsoen 467 2982BP Ridderkerk
J.P.Bruyntjes Traay 243 3971GK Driebergen
W.Beerlink Wolfskuilweg 98 6542JM Nijmegen
A.F.Bemards Groenewoudseweg 2 6524 TZ Nijmegen
S.Beseling L.T.M.Weg 48 6412BB Heerlen
S.v.Bezouwen Schiedamseweg 146A 3O25AK Rotterdam
G.Bleijenberg Gelrestraat 3 6585XW Mook
A.A.M.Borsboom Beukendreef 6 5056CA Berkel-Enschot
H.A.J.Corpelijn Brucknerstraat 1 7204PJ Zutphen
H.H.Dijkema Vederdistelstraat 4 1562AR Krommenie
W.Esveld Ringdijk 13 2461BX Ter Aar
W.A.G.Flos Kampstraat 21 593 IET Tegelen
M.Folmering Luntersebeekstraat 4 6541WP Nijmegen
J. Graafland Schiedamseweg 159D 3026AK Rotterdam
P.A.T.Hazen Seringenplantsoen 377 2982BN Ridderkerk
J.Hoegen Zieuwentseweg 39A 7131LA Lichtenvoorde
N.Jansen Hoge Weye 23 3191SL Hoogvliet-Rotterdam
L.G.M.Janssen Mariaplein 7 5988CH Helden-Dorp
D.N.Jensma M.Smallegangsebuurt 38 4461 AT Goes
H. Kamphuis Beerninkstraat 12 8012XC Zwolle
J.J.Kok-Helwig 's Landswerf 273 3063GH Rotterdam
H.N.M.Langelaan Lange Campen 8 2641KN Pijnacker
dhr.Lukassen Krayenhofïlaan 118 6541PW Nijmegen
I.G.F.H.Mensinck Mecklenburgstraat 53 5615PZ Eindhoven
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NIEUWE LEDEN 3e KWARTAAL 96

U.S.A.
A.N.Lima 1575 W.53 Rdst Fl.3312 Hiaeah USA
The Huntington Library 1151 Oxford Road San Marino LA 911-08218 USA

C.Naron Weth.v Damstraat 5 3945BT Cothen
M.A.Overbeek Sparrenhof 42 6951MB Dieren
Th.v.d.Poel Savelsbos 195 2716HJ Zoetermeer
J. Schouten Jasmijnstraat 31 6744AN Ederveen

P.Rossel Graan van Visch 18407 2132GN Hoofddorp
L.GA.Smits De Friedhof14 6955BP Ellecom
D.Tabbernee Bergsingel 196B 3O37GP Rotterdam
G.J.v.Trigt Barbarastraat 14 5268CR Helvoirt
J Wassing Fluitekruit 18 2201 SM Noordwijk
A.C.Wieseman Metjehof 246 1106HT Amsterdam

BELGIE
M.Lemmens Geensstraat 32 B-660 Opglabbeek
K.Ingenwepelt Heinestraat 95 B-7623 Kevelaer
A.Pools Meeuwerkiezel 205 B-3960 Bree

ENGELAND
BCSS p/a ECR Group 60 High Street TN8 5AJ Edenbridge.

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, americana, ook variegata en mediopicta, attenuata, bovi 
cornuta, cerulata, celsii, chrysantha, dessertii, ook compactum, ferdinandis- 
regis, ferox, filifera, franzosinii, gigantea, ghiesbreghtii, goldmanniana, 
havardiana, lechuguilla, lophantha, mckelveyana, meroco, compactum, 
neomexicana, obscura, parasana, parryi, ook cousei, Mimbres, HK1, HK1648, 
truncata, patonii, potatorum, ook compactum, scabra, schottii, sisallana, striata, 
titanota, toumeyana, ook Bella, univittata "coerulescens, utahiensis, 
ook Kaibabensis, Nevadensis, DJF1521, Victoria Regina.

Deze mooie gezonde planten zijn 2-8 jaar oud en geprijsd vanaf F3,50 per stuk 
Verder vindt u bij ons nog 450 andere soorten succulenten vanaf F2,—. per stuk

De kwekerij is iedere vrijdag en zaterdag open van 9.tot17uur 
Noorderstraat 274, 9611 AS Sappemeer tel.0598-395805

Cactuskwekerij Geling
Fax 0598-393253

Prive: Paulus Potterstraat 9, 9601 JP Hoogezand tel. 0598-393253
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Van der Hoff boeken 
postbus 49 

5430 AA Cuijk

fax 024-3733436
Wij zijn gespecialiseerd in tuin-en plantenboeken. Naast 
een grote collectie boeken over tropische- en subtropis
che planten hebben wij ook veel boeken over vaste 
planten, rotsplanten, winterharde tuinorchideeên en 
vetplanten.

Wilt U onze gratis boekenlijsten ontvangen, stuur dan 
een kaartje of fax Uw naam- en adresgegevens. U kunt 
aangeven, waarin U het meeste bent geïnteresseerd. 
Regelmatig hebben wij actieaanbiedingen.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

WU BIEDEN AAN: 
Sulcorebutia-langerii............................................. 5,-/.9,-

-hoffmaniana.......................................... 5,-/ 9,-
Ubelmannia-pectinifera........................................ 9,-/12,-
Lophophora-williamsii-4-vormen........................ 10,-/12,-
Pygmaeocereus-akersii........................................ 6,-/8,-
Pediocactus-paradinei......................................... 10,-/15,-
Winterharde cacteen ong. 60 vormen................ 7,-.//9,-
Cactuskwekerij LAKERVELD Lakerveld 89 Lexmond 
tel. 0347-341718 Geopend maandag èn vnjdag 13-17 uur 

zaterdag van 8-17 uur.
Oudejaarsshow 

op 27-28410 en 31 dec. van 8 tot 17uur

pedios, scleros, navojoa, toumeya, neue list nr.11 96/97 
pflanzen, bucher, jou mals, floppy-discs, cd-psnt.am.standor 
astrophytum, astekium-hintoni, echinocereus, echinomastus, 
escobaria, geohintonia-mexicana, mammillaria, turbinicarpus, 
agave, yucca, lewisia, wildblumen mit standort daten 
BOOKS: The genera Pediocactus, Navapa, Toumeya- 
cacteae revised dm 84,50. An den Standorten von Pedio/- 
Sclerocactus deutsch dm 59,-. The genus Sclerocactus 
cactaea-Rivised dm 79,-. To the habitats of Pedio/Sclero- 
cactus dm 69,-. plus dm 5,50/ausland dm 6,50., 
versandpesen freiumschlag fur liste.
liste in internet http://www.demon.co.uk.mace/navajo.html 

p.o. box 510 201, d 68242 mannheim germany 
tel. 0621-794675
fax.in». 49-621-79 00332 
email: fhnavajo@aol.com

■^i

UHLIG

* meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 soorten 
zeldzame planten en zaden

verzending over de gehele wereld

SELECTA SUCCULENTS CC.
Haworthia-Gasteria-Aloe-Mesems-Crassula

Euphorbia-Stapelia en vele anderen 
Professionele verzending wereldwijd

Schrijf of fax voor gratis plantenlijst naar
P.O.Box 278

KLAPMUTS 7625 
ZUID AFRIKA

Correspondentie in het Nederlands van 
harte welkom.

Tel.00.27.2211.41604
Fax.00.27.2211.41249

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

bezoekers en groepen zijn van harte welkom

onze planten- en zaadlijst ontvangt U op aanvraag 
tegen een internationale antwoord- coupon

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

BOEKENBEURS te kc»p gevraagd: 
Tweedehands boeken en tijdschriften over succulenten. De eerste 

keuze van de boeken is voor de landelijke bibliotheek, de rest
wordt op de jaarver-gaderingen aangeboden.

Aanbiedingen aan W. Alsemgeest Stadhouderslaan 3 

3417 TT Montfoort tel: 0348-471083

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

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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Succulenta 75 (6) 1996

Discocactus hartmannii 
ssp. magnimammus (kleine 
piant, Braun 220) en ssp. 
giganteus (grote piant, 
Braun 219)

D hartmannii ssp. gigan
teus op zijn natuurlijke 
groeiplaats (Braun 219)

D. hartmannii ssp. patulifolius 
var mamillosus in de natuur 
(Braun 214)
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Succulenta 75 (6) 1996

AFBEELDING 2: DISCOCACTUS HARTMANNII EN INTRASPECIFIEKE TAXA

262

vernietigd.
De in deze omgeving niet vaak voorko
mende Pedra Canga wordt steeds meer 
“ontgonnen” voor de bouw van huizen. 
Het gevolg is, dat vele terreinen worden 
bewaterd en ingericht voor groenteteelt. 
In 1983 was de groeiplaats al sterk ver
stoord en veel planten waren uitgetrokken, 
omdat ze voor de teelt op het veld in de 
weg stonden. Maar ook op de nog niet 
ontgonnen gebieden worden de planten 
steeds meer bedreigd, omdat door het 
wegruimen van de Pedra Canga de groei
plaatsen sterk bedekt gaan worden met 
gras. Oude planten worden volledig over
woekerd en sterven tenslotte. In de dichte 
gras- en kleine plantenvegetatie kunnen 
ook geen jonge planten meer leven.
De populatie zal dan ook in enkele jaren 
zeker uitgestorven zijn.

Literatuur:
Braun, P. (1984) - Im Wilden Westen Brasiliens.

Kakt. and. Sukk. 35(11), 241
Braun, P. (1985) - Vorüberlegungen zur Neuord- 

nung der Verwandtschaftsgruppe um Discocac- 
tus hartmannii (K. Schumann) Britton & Rose, 
Kakt. and. Sukk. 36(2), 22

Braun, P. & Esteves Pereira, E. (1993) - Aggrega- 
tionen in Discocactus - Teil 1, Kakt, and Sukk.
44 (3), 62

Braun, P. & Esteves Pereira, E. (1996) - Het 
geslacht Discocactus -2. Discocactus hartmannii- 
verwantschapscomplex. Succulenta 75(5), pag.
213 - 220

Innes, C. & Glass, C. (1991) - The illustrated 
Encyclopaedia of Cactis, Headline Book Publ ., 
London.

Dr. P. Braun
Im Fusstal 37, D 50171 Kerpen
e-mail: pbraunger@aol.com

Eddie Esteves Pereira
Rua 25 A No. 90, Setor Aeroporto 
74075-150 Goiania, Goias, Brazilië

(wordt vervolgd) Vertaling: Ludwig Bercht

mailto:pbraunger@aol.com


Succulenta 75 (6) 1996

HET GESLACHT THELOCACTUS
11. THELOCACTUS BICOLOR-VORMEN UIT DE U.S.A

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

De bicolor-vormen uit de USA omvatten: 
Thelocactus bicolor var. schottii, var. 
texensis en var. flavidispinus.

Thelocactus bicolor var. schottii 
Engelm.
In 1859 werd alweer een nieuwe bicolor- 
vorm beschreven, nl. Echinocactus bicolor 
var. schottii door George Engelmann. De 
plant is genoemd naar Arthur Carl Schott 
(1814-1875), die verscheidene botanische 
expedities heeft ondernomen, o.a. in het 
grensgebied van Mexico en de USA 
(“Mexican boundery survey”). In de 
publikatie van Engelmann (en in de Duitse 
vertaling door lürgen Rothe) is te lezen dat 
deze plant afkomstig is uit de buurt van de 
Rio Grande, de grensrivier tussen beide 
landen, groeiend op krijtheuvels. Er wordt 
tevens een vergelijking gemaakt met de 
bicolor-vormen uit Mexico, waaruit we dus 
kunnen opmaken dat var. schottii in de 
USA (Texas) groeit.
Zowel Backeberg als Anderson erkennen

de variëteit schottii niet. In 1962, in deel 
6 van zijn standaardwerk, beschrijft 
Backeberg echter een nieuwe variëteit van 
T. bicolor (var. texensis) uit hetzelfde 
gebied als var. schottii. Het is dus aan
nemelijk dat var. schotti en var. texensis 
identiek zijn. Overigens is het aardig te 
vermelden dat Backeberg zijn var. texensis 
beschreef aan de hand van een plant uit de 
verzameling van Van der Steeg in Eind
hoven. Van dit exemplaar was geen pre
cieze standplaats bekend, maar Backeberg 
kende deze vorm al door planten die hem 
uit Texas door Davis waren toegezonden. 
Ludwig Bercht en ook wijzelf zijn in het 
groeigebied van var. schottii geweest, waar 
o.a. ook het bekende Big Bend National 
Park toe behoort, zodat we u een natuur
opname kunnen tonen (foto 1). De planten 
kunnen zich ontwikkelen tot forse exem
plaren die enigszins zuilvormig worden en 
zij kunnen verscheidene uitlopers pro
duceren. We hebben de indruk dat de 
grootte van de planten afhankelijk is van

Foto 1 : Natuuropname van
Thelocactus bicolor var.
schottii in het Big Bend
National Park in Texas.
Foto Ludwig Bercht
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Foto 2 : T.bicolor var. texensis SB 866 in Starr County.
Foto Wim Alsemgeest

de hoeveelheid neerslag die er valt.
Verder was het opvallend dat er zowel 
planten met ronde doorns als met afge
platte doorns (waarvan één middendoorn 
wel 4 cm lang) voorkwamen. In Texas

hebben deze planten de bijnaam “Glory of 
Texas”. Deze naam hebben ze ongetwijfeld 
te danken aan die fantastische bicolor- 
bloemen, die ook bij deze vorm zeer groot 
(tot zo’n 11 cm diameter) kunnen worden. 
Deze Texaanse bicolor-vorm is niet opval
lend anders dan de Mexicaanse vormen. 
Het is dan ook bijzonder moeilijk om uit 
een naamloze collectie bicolor-vormen de 
var. schottii eruit te pikken. Eigenlijk kan 
men alleen met een gerust hart T. bicolor 
var. schottii op het etiket schrijven als de 
planten of zaden met zekerheid uit het 
gebied van de Rio Grande afkomstig zijn. 
Geen sterke basis voor het erkennen van 
var. schottii derhalve.
Behalve in Big Bend National Park is deze 
vorm ook aangetroffen in Starr County, 
een gebied verder zuidelijk langs de Rio 
Grande. Zaden daarvan worden aange
boden door Mesa Garden als T. bicolor 
var. texensis, Starr County SB 866 (dia 2). 
De planten worden daar vergezeld door 
een van var. schottii afwijkende vorm, de 
variëteit flavidispinus. Hierop komen wij 
zo dadelijk terug.
Wanneer we in onze verzamelingen var. 
schottii van Big Bend (gezaaid in 1981) en 
var. texensis SB 866 (gezaaid in 1987) met 
elkaar vergelijken, dan heeft var. schottii in

Foto 3 : T. bicolor var. 
flavidispinus in Marathon 
Texas.
Foto Ludwig Bercht
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de kruin meer afgevlakte en kromgebogen 
middendoorns die bij oudere planten met 
elkaar zijn vervlochten. Var. texensis blijft 
wat kleiner; de doorns zijn rechter en 
bovendien geler van kleur. Minieme 
verschillen dus, die ons inziens te klein 
zijn om van twee verschillende variëteiten 
te spreken. Laten we ze maar “vormen” 
noemen.

Thelocactus bicolor var. flavidi- 
spinus Backbg.
Deze variëteit van T. bicolor werd in 1941 
door Backeberg beschreven. Hij vond deze 
plant blijkbaar zo afwijkend dat hij er in 
1951 een aparte soort van maakte: Thelo
cactus flavidispinus. In 1987 werd de plant 
door Anderson weer tot variëteit van 
T. bicolor teruggebracht.
Deze plant is inderdaad een sterk afwij
kende vorm. Het zal wel geen toeval zijn 
dat deze vorm aan de rand van het totale 
areaal van T. bicolor groeit; in zulke 
grenssituaties worden vaak afwijkende 
vormen aangetroffen. Opmerkelijk is dat in 
dit zelfde gebied ook de extreem kleine 
Echinocereus davisii en Escobaria minima 
groeien. De type-standplaats bevindt zich 
tussen het beroemde Big Bend National 
Park en de stad Marathon in Zuid Texas. 
Dit is tevens de meest noordelijke stand
plaats van het gehele geslacht Thelocactus. 
Deze vorm schijnt ook meer naar het 
zuid-oosten voor te komen in Starr County, 
samen met T. bicolor var. texensis. We 
hebben echter geen bewijzen kunnen 
achterhalen of dat werkelijk zo is. De 
populatie bij Marathon is erg klein; de 
planten zijn nauwelijks variabel (foto 3). 
Var. flavidispinus is een dwergvorm; de 
planten worden in de natuur niet langer 
dan 5 cm. In cultuur, met name in de 
kwekerij van De Herdt, hebben wij echter 
hogere planten gezien. De bloemen zijn 
werkelijk sensationeel met een prachtige

Foto 4 : T. bicolor var. flavidispinus in cultuur met schitte
rende wijnrode bloeiwijze. Foto Wim Alsemgeest

wijnrode kleur (foto 4). Het lijkt erop dat 
de planten niet erg oud worden.
Een andere afwijkende eigenschap van var. 
flavidispinus is de kweek. In tegenstelling 
tot andere Thelocactussen is deze plant erg 
lastig te kweken. Bij ons beginnen ze na 
ongeveer 7 jaar te kwakkelen, raken van de 
wortel, drogen in en zijn dan niet meer aan 
de praat te krijgen. Enten is dan het enige 
redmiddel.
In 1994 kwamen we via Juliën Jacobs in 
het bezit van een geënt exemplaar. Deze 
plant deelde zich dichotoom in 2 koppen, 
zoals dat wel bij mammillaria’s voorkomt. 
Juliën vertelde ons dat alle planten uit één 
zaaisel dit verschijnsel vertoonden. We 
gaan er daarom van uit dat dit een erfelijke 
groeistoornis is. Hoe dan ook, het is een 
bij Thelocactussen uiterst zeldzaam ver
schijnsel.
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SEM-opnamen van het zaad van Thelocactus bicolor var. flavidispinus (Clichéfonds Succulenta, 1984). Links zij-aanzicht, ver
groting 50x. Rechts detail van het zaadoppervlak, vergroting 320 x.
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T. bicolor var. flavidispinus:
1. SB 424, Brewster Co. Texas
2. SB 1491, Boquillas Coah.

T.bicolor var. texensis
3. SB 866, Starr Co. Texas

T.bicolor var. schottii
4. SB 567, Brewster Co. Texas
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SEMPERVIVUM TECTORUM UIT DE
VUACHE

Ben Zonneveld

In de lente enige jaren geleden was ik in 
Genève, Zwitserland en had ik de gelegen
heid een excursie te maken naar de Mon- 
tagne de Vuache. Dit is een gedeelte van 
de Jura en wel het meest zuidelijke. 
Iemand had me verteld dat daar zeer grote 
sempervivums te vinden waren. Midden in 
een klein dorpje genaamd St. Jean, was een 
pad dat de berg op voerde. Ik zal niet alle 
andere planten, zoals lelies, erythroniums 
en vele orchideeën die we daar tegen
kwamen, beschrijven. Er stond een witte 
Helianthemum in bloei op de plaats waar 
we onze sempervivums vonden op een 
hoogte van ongeveer 800 m. Dit scheen de 
meest noordelijke plaats voor deze witte 
Helianthemum apeninum. De semper
vivums waren S. tectorum Linn. en ze 
waren inderdaad zeer groot; ze haalden 
gemakkelijk 10 cm in diameter. De kleur 
varieerde van groen tot purper-zeegroen. 
Op een enkele was een zwak donker 
bladpuntje te vinden. Een van de planten 
bloeide deze zomer en had bloemen van 
meer dan 3,5 cm in diameter.
De zaadjes zijn ook uitzonderlijk groot 
voor S. tectorum. In plaats van de gebrui
kelijke 5-6 mg per 100 zaadjes, wogen 
deze 8 mg. In tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt worden sempervivums in 
cultuur (tenzij opgejaagd met mest) kleiner 
door voornamelijk een tekort aan licht. 
De enige bloeiende plant had 90 bloemen 
en gaf me 4000 zaadjes. Het moet gezegd 
worden dat de plaats, zoals de foto laat 
zien, wat ongebruikelijk is voor S. tecto
rum. De meeste van de andere S. tectorum 
die ik later in Frankrijk zag, groeiden 
tussen het gras en zelden in rotsspleten.

Sempervivum tectorum uit de Vuache. 
Foto van de schrijver

Dit in tegenstelling tot S. arachnoideum 
die bijna altijd op die manier groeit. 
Een interessant gegeven kan zijn dat 
Correvon in Les Joubarbes S. atroviola- 
ceum noemt met als groeiplaats de Vuache. 
Het kan dus niet uitgesloten worden dat de 
plant in kweek onder deze naam van 
dezelfde plaats komt.
Bovendien moet ik melden dat S. x cal- 
caratum, waarvan Praeger veronderstelde 
dat dit een tectorum x wulfenii-hybride zou 
zijn, waarschijnlijk ook een plant uit deze 
plaats is. Vooral omdat beide planten 
tamelijk oranjekleurige meeldraden hebben 
in plaats van de meer gebruikelijk gevon
den rode meeldraden

Schubertlaan 196, 2324 SH Leidschendam
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DE POLYFYLIE *)  VAN HET 
GESLACHT ECHINOCACTUS

*) Polyfylie is het verschijnsel dat een taxonomische eenheid (gewoonlijk familie of geslacht) niet één, maar meerdere gemeen-
schappelijke voorouders hebben en dus een kunstmatige groepering betreft.

AANGETOOND DOOR ZAADHUIDSTRUCTUUR EN -ORNAMENTATIE
Alexander B. Doweld

Fijne structuren zoals de zaadhuid, het oppervlak van de stuifmeelkorrels 

zijn veel gebruikte middelen in de plantensystematiek. Deze technieken 

kunnen resulteren tot andere systematische indelingen dan die op duidelijk 

zichtbare kenmerken. Doweld geeft een interessant voorbeeld van zo’n 

onderzoek. Op grond van dit onderzoek wordt het geslacht Echinocactus in

drie kleinere geslachten opgesplitst.

Inleiding
Het geslacht Echinocactus Link & Otto, 
beschreven in 1827 voor Noord-Ameri
kaanse bolcactussen, is het onderwerp 
geweest voor verscheidene fundamentele 
revisies (Schumann, 1898; Britton & Rose 
1923; Berger, 1926; Buxbaum, 1951, 1958a) 
die leidden tot de moderne omvang van 
slechts 6-7 soorten (Bravo & Sanchez- 
Mejorada, 1991; Unger, 1992). De overblij
vende soorten zijn verdeeld over de door 
Britton & Rose (1923) nieuw gecreeërde 
geslachten die nu de ruggegraat van het 
tribus Cactaea vormen. Niettemin bleef het 
geslacht Echinocactus tamelijk polymorf 
waarin enige evolutionaire tendenzen waren 
te onderscheiden, die hebben geleid tot de 
beschrijving van 3 duidelijke fylogenetische 
lijnen (“Ramis” volgens Buxbaum, 1951, 
1963). De ‘primitieve **)  lijn’ alleen be
staande uit Echinocactus en het nauw ver
wante Homalocephala was verbonden met 
andere “progressieve lijnen” door kenmerken 
als vorm, bedoorning, bloemen, vruchten en

vooral zaden, in het bijzonder de morfolo
gie van de zaadhuid. Juist het laatstge
noemde kenmerk is zo’n belangrijk gegeven 
dat Buxbaum (1958a, 1962) het in zijn later 
werk terecht gebruikt als sleutelkenmerk in 
de hervorming van de tribusindeling en 
herindeling van geslachtsgrenzen (Bux
baum, 1958a, 1962; Engler & Buxbaum, 
1984). Echter, de optiek van zijn tijd was 
niet bruikbaar om enkele mooie konstante 
kenmerken van een zaadoppervlak te 
gebruiken, die alleen met de hulp van 
scanning electronenmicroscopie (SEM) 
(Barthlott, 1984) zichtbaar zijn te maken. 
De studie van de het zaadoppervlak door 
SEM binnen het geslacht Echinocactus is 
uitgevoerd door G. Voit (1979), maar is 
nooit gepubliceerd met de uitzondering van 
de taxonomische beslissing om Homalo
cephala en Echinocactus te herenigen, 
gepubliceerd door Barthlott (1988). 
Hierdoor is de mening gevormd dat zaad- 
morfologie (in tegenstelling tot enkele
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andere macromorfologische kenmerken als 
uiterlijk, bedoorning, bloem en vrucht) het 
fundament van Echinocactus in zijn huidige 
grenzen bevestigen (Bravo & Sanchez- 
Mejorada, 1991). Maar na een zeer dege
lijke bestudering van het zaadoppervlak en 
de zaadhuidanatomie kwamen wij tot de

Resultaten
Groep 1.
Op grond van de papilloze zaadopper- 
vlaktestructuur en de gefacetteerd 
cuticulastructuur vertoont deze 
soortengroep inclusief de typische soort E. 
platyacanthus geen enkele overeenkomst 
met de andere Echinocactussoorten die 
gekarakteriseerd worden door een andere, 
heel duidelijke combinatie van gepapilleerd 
zaadornamentatie en gladde cuticulalaag 
(groep 2: E. xeranthemoides, E. parryi) 
of een wrattig-gegolfde zaadoppervlak- 
structuur met korrelachtige cuticulaorna- 
mentatie (groep 3: E. horizonthalonius). 
Groep 1 vertoont ook niet de minste 
verwantschap in zaadoppervlaktestructuur 
met papilloze (gladde) zaden met een 
cuticulabedekking zonder enige 
ornamentatie van Homalocephala (foto's. 
24-25) hetgeen een van de goede 
argumenten is ten gunste van het 
handhaven van de geslachtsstatus van 
Homalocephala.
Van de andere kant lijken van alle taxa van 
het tribus Cacteae alleen de soorten van 
groep 1 op de Ferocactus glaucescens 
groep (Clark & Taylor, 1983), inclusief 
F. echidne (foto's 26-27), F. schwarzii, 
F. reppenhagenii en F. flavovirens, door 
een overeenkomstige combinatie van zaad 
en cuticulasculptuur. Zij zijn ook 
gekenmerkt door een soortgelijke 
combinatie van papilloze zaadornamentatie

onverwachte conclusie dat deze opvatting 
(Barthlott, 1988) niet overeenkomt met de 
realiteit; het geslacht Echinocactus is 
gesplitst in drie natuurlijke, ***) duidelijke, 
morfologisch-genetisch geisoleerde groepen 
(tabel 2).

en gefaceteerd cuticulaomamentatie. Deze 
groep van Echinocactus soorten is echter 
scherp gescheiden van bovengenoemde 
vertegenwoordigers van het geslacht 
Ferocactus zowel door de structuur van 
vegetatieve organen, bloemen en vruchten 
als door de anatomie van de zaadhuid 
(minder lagen, door vorm en grootte van 
exotestale cellen etc ), ongedifferenteerde 
raphe (zaadnerf red ), structuur van hilum- 
micropilaire zone (navel-poortje zone red.) 
van het zaad. Deze verschillen verhinderen 
de vereniging van deze groepen tot een 
natuurlijk taxon, maar weerleggen niettemin 
ook niet een zekere verwantschap tussen 
het toch polyfyletische Ferocactus (Orcutt, 
1926; Taylor, 1990) en Echinocactus. Deze 
twee groepen vormen een tamelijk 
geisoleerde gespecialiseerde tak binnen de 
primitieve vertegenwoordigers van het 
tribus Cacteae, die slechts een verre 
morfologische verwantschap verraden met 
de meer geëvolueerde Bisnaea en 
Ferocactus s.str. Dezelfde tamelijke verre 
verwantschap tussen de Echinocactus- en 
Ferocactus- afstammingsgroep, wordt 
aangetoond door het buitengewoon 
primitieve zaadhuidtypecombinatie van fijn 
gepapilleerde (praktisch gladde) 
zaadornamentatie en gladde cuticulaire 
deklaag van Homalocephala, Echinocactus 
van groep 2 en Toumeya (Doweld, 1995).

**) Primitief staat in de taxonomie voor oorspronkelijk, een primitief kenmerk is een kenmerk van de voorouder, dat het huidige 
taxon (soort, geslacht, familie) ook nog bezit.
***) Een natuurlijke groep bevat (in taxanomische betekenis) evolutionair nauw verwante taxa.
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Groep 2.
Op basis van de gepapilleerde zaad- 
ornamentatie en gladde cuticulaire 
ornamentatie is deze soortengroep (E. 
polycephalus, E. xeranthemoides) tamelijk 
geisoleerd van het overblijvende deel van 
Echinocactus en vertoont een opvallende 
gelijkenis met de geslachten Sclerocactus, 
Echinomastus en in een wat mindere mate 
met Toumeya en Homalocephala. Zij 
worden gewoonlijk gekenmerkt door fijn 
gepapilleerde of tamelijk papilloze 
zaadornamentaties. Tegelijkertijd vertoont 
E. xeranthemoides, een meer 
gespecialiseerd lid van groep 2 met een 
bijna gladde zaadornamentatie, meer 
overeenkomst in zaadornamentatie met 
deze geslachten en is mogelijk een 
verbindingsschakel tussen deze Echino- 
cactusgroep en Homalocephala / Toumeya. 
Van de andere genera Sclerocactus en 
Echinomastus verschilt groep 2 ook in de 
algemene zaadmorfologie en ook de ultra-

structuur van de zaadhuid. Groep 2 
handhaaft het primitieve type zaadopper- 
vlakornamentatie dat overeenkomt met het 
eerste differentatiestadium in de onrijpe 
zaadknop van alle typen zaadornamentaties 
(Voit, 1979) vastgelegd en gestabiliseerd 
door natuurlijke selectie. Er moet in 
beschouwing genomen worden dat hun 
huidige primitieve kenmerkencombinatie 
karakteristiek is voor de hele groep 
geslachten van het tribus Cactacea 
(Sclerocactus, Echinomastus, Toumeya en 
Homalocephala) en dus een suprageslachts- 
kenmerk, met gepaste aandacht voor 
verschillen in andere vegetatieve kenmerken 
en bloem en vrucht structuur (Buxbaum, 
1951). Wij vonden het noodzakelijk deze 
groep soorten af te splitsen van het geslacht 
Echinocactus tot het aparte nieuwe 
geslacht Emorycactus, en het in de tweede 
evolutionaire tak van de Cacteae te plaatsen 
die bestaat uit Toumeya, Homalocephala, 
Sclerocactus en Echinomastus.

Emorycactus gen. nov.
Plantae globosae vel elongatae, habitu Sclerocactiae. Costae 13-21, spinae radialis 4-8, centralis 4, 
rectis vel paulo curvatus. Fructus baccatus, cylindricus, pubescens, maturus exsiccans, irregulariter basi 
dehiscente. Seminis magnis, oblongo-obovatis, obliquis; spermoderma multistratosum, testa papillata, 
hilum magnum ovatum subbasilaris, porus micropylario distinctus; embryo curvatus, perispermium 
magnum.

Stems globose or elongated, ribs 13-21, radial spines 4-8, central spines 4, straight or somewhat curved; 
fruit fleshy, cylindricus, pubescent, drying at maturity and transversely dehiscent at the base; seeds large, 
obovoid, slightly oblong, oblique; spermoderm multilayered, testa papillate, hilum large, ovoid, subbasal; 
micropyle distinet; embryo curved; perisperm abundant.

Stengel bolvormig of verlengd, 13-21 ribben, radiale doorns 4-8, middendoorns 4, recht of iets gebogen; 
vruchten vlezig, cylindrisch, behaard, uitdrogend bij rijpheid en dwars openend aan de basis; zaden groot, 
omgekeerd eirond, iets langwerpig, stomp; zaadhuid veellagig, buitenste laag gepapilleerd, navel, groot, 
eirond, bijna aan de basis; poortje duidelijk; embryo gebogen, perisperm overvloedig.

Typus: Emorycactus polycephalus (Engelm. et Bigel.) A. Doweld, comb. nov. (Basionym: Echinocactus 
polycephalus Engelm. et Bigelow, Proc. Amer. Acad. Sci. 3: 276. 1857[ 1856]; Rpts. Expl. Surv. Mis. 
Riv. Pacific Ocean, Bot. 4: 31-32. 1856).
Emorycactus xeranthemoides (Coulter) A. Doweld, comb. et stat. nov. (Basionym: Echinocactus 
polycephalus var. xeranthemoides Coulter, Contr. U.S. Nat. Herb. 3:358. 1896).
Emorycactus parryi (Engelm.) A. Doweld, comb. nov. (Basionym: Echinocactus parryi Engelm., Proc. 
Amer. Acad. Sci. 3: 276. 1857 [1856]; in W.H. Emory, Rpt. U.S. Mex. Bound. Surv. 2(1): 25-26. 1859, 
[included provisionally].
Het geslacht is vernoemd ter ere van generaal W.H. Emory, directeur van het Mexicaanse grensinspectie 
1850-1854.
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Groep 3.
Op basis van de meervoudig gelaagdheid 
van de zaadhuid (7-8 contra de gebruike
lijke 4-5 lagen), het voorkomen van de zeer 
gespecialiseerde wrattig-gegolfde zaad- 
huidornamentatie met ribstructuur, het 
voorkomen van de korrelachtige cuticulaire 
ornamentatie is E. horizonthalonius scherp 
gescheiden van de andere Echinocactus- 
soorten. Er is ook geen enkele verwant
schap met Homalocephala waarmee het 
soms gecombineerd wordt (E. horizontha
lonius, E. texensis) in het eninge onder
geslacht binnen Echinocactus (subgen. 
Homalocephala. Bravo & Sanchez-Mejo- 
rada, 1991). Maar E. horizonthalonius 
vertoont een ongewone overeenkomst met 
zaden van Utahia, Navajea en het Pedio- 
cactus bradyi-complex (Hentzschel, 1990) 
door de combinatie van korrelachtige 
cuticulaire laag met een duidelijke wrattig- 
gegolfde zaadhuidornamentatie (zoals bij 
Utahia), op de morfologie van de hilum- 
micropilaire zone van het zaad, en op het 
verschijnsel dat de kenmerkende, het 
microphylum overkappende, snavel veran
derd is in een riggelachtige zaadnerf. 
Deze overeenkomst wordt versterkt door 
talrijke bijzonderheden van de anatomische 
structuur van het zaadhuid (kenmerkende

laagvermindering van de buitenste cuticula, 
door vorm en dikte van de buitenste zaad- 
huidcellen, etc.) met alleen maar een uit
zondering in het aantal lagen van de zaad
huid (7-8 contra 4-5), aanwijzingingen van 
een grotere gelijkenis van het zaadhuid van 
E. horizonthalonius met het oertype. 
Bovendien heeft E. horizonthalonius een 
wat geisoleerde systematische positie en 
verschilt van andere Echinocactussoorten 
(Meyer, 1911) door het bezit van sterk 
gereduceerde stamhoogte (zeer zelden meer 
dan 25 cm lang), in het verschijnsel dat 
stamtuberkels (zoals in Pediocactus s.l.) 
samenvloeien tot ribben, ongewoon grote 
roze bloemen (6x7 cm), naakte vruchten 
die dicht bedekt zijn met haren in het 
bovenste deel, uitdrogend en bij rijpheid 
openspringend. Naar onze mening geven de 
talrijke morfologische verschillen in zaadhu- 
idstructuur van E. horizonthalonius met 
andere Echinocactussoorten en de ontdekte 
overeenkomst met die van Utahia, Navajoa 
en het Pediocactus bradyi-komplex de 
noodzaak aan van de afsplitsing van 
E. horizonthalonius in een nieuw, goed 
afgegrensd geslacht, dat tamelijk geisoleerd 
is van de andere Echinocactussoorten en 
Homalocephala.

Meyerocactus gen. nov.
Corpus solitarium, apptanate-globosum vel elongatum, 10-25 cm alt., 10-15 cm diam.; costae 8-13; 
spinae radialis 6-8, centralis solitariis rectis, 2,5-3 cm lg.; flos ad 6 cm lg., 7 cm It., folia perianthii e 
rosea purpurea; fructus ad 25-30 mm lg. et 10-15 mm It., maturus exsiccans, longitudinaliter dehiscente; 
semen oblongo-obovoideum, oblique, tuberculato-flexuosum, costatum, brunneum, opacum, 4-4,2 mm lg., 
2,5-3 mm It.
Stems solitary, depressed-globose or elongated, 10-25 cm long, 10-15 cm in diameter; ribs 8-13, radial 
spines 6-8, solitary central spine straight, up to 2,5-3 cm long; flower up to 6 cm long and nearly 7 cm in 
diam., rose; fruit 25-30 mm long and 10-15 mm in diam., drying at maturity and longitudinally dehis
cent; seeds oblong, obovoid, slightly oblique,tuberculate-sinuate, brown, mat, 4-4.8 mm long, 2.5-3 mm 
wide, 2.5-3 mm in thick.
Stengel enkel, verdiept-bolvormig of verlengd, 10-25 cm lang, 10-15 cm diamter, ribben 8-13, radiale 
doorns 6-8, een enkele rechte middendoorn, tot 2,5-3 cm lang; bloem tot 6 cm lang, en bijna 7 cm in 
diameter, roze; vrucht 25-30 mm lang en 10-15 mm in diamter, bij rijpheid uitdrogend en in de lengte 
opengaand; zaden langwerpig, eirond, iets stomp, wrattig-gegolfd, bruin, dof, 4-4,2 mm lang, 2,5-3 mm 
breed, 2,5-3 mm dik.
Typus: Meyerocactus horizonthalonius (Lemaire) A.B. Doweld, comb. nov. Basionym: Echinocactus 
horizonthalonius Lemaire, Cact. Gen. Sp. Nov. 19.1839.
Het geslacht is vernoemd ter ere van Rudolf Meyer, een beroemde Duitse onderzoeker van Echinocactus.
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Conclusie
De ontdekking van de totaal onverwachte 
heterogeniteit van de zaadornamentatie 
binnen het geslacht Echinocactus geeft 
behalve nieuwe taxonomische wijzigingen 
ook twijfel aan onze kennis van de fylog- 
enie en evolutie van het hele tribus Cacteae. 
De beschrijving van het geslacht Emorycac- 
tus met een primitief zaadoppervlaktype 
(fijn gepapilleerd met een gladde cuticulaire 
ornamentatie) herkent en erkent een 
soortengroep die het dichtst staan bij de 
stamoudercomplex van het tribus. In plaats 
van het enigzins polymorfe geslacht Echi
nocactus, waarbij soms Homalocephala 
toe wordt gerekend, is ontdekt dat Emory- 
cactus (met de meest primitieve soort 
E. xeranthemoides) het vooroudergeslacht 
was van de voornaamste fylogenetische 
lijnen van Buxbaum, Homalocephala en de 
modernere Toumeya, Sclerocactus en 
Echinomastus.
Feitelijk is ontdekt dat Echinocactus s.str., 
nu beperkt tot E. grusonii en E. platyacan- 
thus, een gespecialiseerde zijtak is van het 
meest primitieve maar tegelijkertijd evolu
tionair afwijkende Emorycactus-Sclerocac- 
tus groep. De vorming van de gefacetteerde 
cuticulaire oppervlak van hun zaadhuid is 
een beletsel om deze soorten, behalve 
Bisnaga en mogelijk Ferocactus s.str., als 
basis te beschouwen voor de meeste andere 
taxa van het tribus. De opvallende gelij
kenis van het zaadoppervlak van Echino
cactus s.str. en de Ferocactus glaucescens 
groep (een onderdeel van Ferocactus sectie 
Bisnaga volgens Taylor, 1983) is een basis 
voor de heroverweging van de geslachts- 
grenzen binnen het polyfyletische genus 
Ferocactus (Orcutt, 1926)
De ontdekking van de ongewoon gespe
cialiseerde wrattig-gegolfde zaadhuidorna- 
mentatie met korrelige cuticulaire ornamen
tatie van E. horizonthalonius, die dit zeer 
karakteristieke kenmerk van het zaadopper

vlak alleen deelt met Utahia, Navajoa en 
het Pediocactus bradyi-komplex 
(Hentzschel, 1990) werpt het concept van 
de monofylie van het geslacht Pediocactus 
s.l. volledig omver (Benson, 1962, 1982; 
Heil c.s., 1981). Samen met de geslachten 
Utahia, Navajoa, het Pediocactus bradyi- 
complex en hoog ontwikkelde Pediocactus- 
soorten vormt het nieuw beschreven 
geslacht Meyerocactus ook een zijtak van 
de gepapilleerde zaden met een gladde 
cuticulaire bedekking van de Emorycactus- 
Sclerocactus evolutionaire lijn. Meyerocac
tus is dank zijn uitwendige ‘echinocactus’ 
morfologie een bepaalde verbindingsschakel 
gebleven tussen de hoog ontwikkelde 
geslachten van de Pediocactusgroep en de 
‘echinocactusachtige’ Emorycactus.
Zo verandert het nieuwe grondige onder
zoek van het zaadmorfologie radikaal het 
basispatroon van de fylogenetische systema
tiek van de Cacteae, door enkele zeer 
belangrijke kenmerken van de ultrastructuur 
en ornamentatie van het zaadoppervlak, 
eerder over het hoofd gezien door Barthlott 
(1988). De nieuwe ontdekkingen illustreren 
de noodzaak van nieuwe, grondiger en 
meer uitgebreide, gedocumenteerde studies 
van de fijnste zaadstructuur voor bepaling 
van de echte geslachtsgrenzen en de juiste 
fylogenetische lijnen.

vertaling L.E. Groen

Gaertnerian instituut 
(Nationaal instituut van vrucht
en zaadstructuuronderzoek) 
P O. Box 72
RUS-119517, Mosco 
Russian Federation
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TABEL 1 : ONDERZOCHT MATERIAAL

GROEP SOORT OPMERKING

Groep 1 E. platyacanthus Link & Otto: 
zaden 2-2,5 x 1,5-1,8 x 0,8-1 
mm, zwart tot donkerbruin 
(foto's 1-3).

E. visnaga Hooker: zaden 
2-2,2 x 1,8-1,2 x 1-1,2 mm, 
zwart tot donkerbruin 
(foto's 10-13)

E. ingens Zucc. ex Pfeiffer: 
zaden 2-2,2 x 1,5-1,8 x 
0 8-1,1 mm, zwart tot 
donkerbruin (foto's 4-6).

E. grusonii Hild : zaden 1,5-2 
x 1-1,2 x 0.8-1 mm, donker
rood (foto's 7-9).

Al de bestudeerde soorten zijn erg 
gelijkend in alle kenmerken behalve zaad- 
grootte (maar niettemin E. platyacan
thus, E. visnaga en E. ingens samen met 
overeenkomst in zaadkleur zijn praktisch 
onherkenbaar) en zaadkleur (E.grusonii 
is duidelijk onderscheiden door rode 
zaden). Vanuit het standpunt van de 
zaadultrastructuur en ornamentatie 
schijnt dat Bravo (1910) helemaal gelijk 
had door E. platyacanthus, E. visnaga 
en E. ingens in een enkele morfologische 
soort te verenigen (E. platyacanthus).

Groep 2 E. polycephalus Engelm. & 
Bigelow: zaden 3,8-4,5 x 
2,5-3 x 2-2,5 mm, donker
bruin tot zwart, glanzende 
zaadornamentatie met grote 
papillen (foto's 14-17).

E. xeranthemoides Engelm. & 
Coulter: zaden 2,53 x 1,5-1, 
8 x 1,5-1,8 mm, donkerbruin 
tot zwart, glanzend met 
randachtige zaadnerf (raphe), 
zaad-ornamentatie met kleine 
papillen (praktisch afwezig) 
(foto's 18-19).

De soms grote, overeenkomst (Coulter, 
1896, Benson, 1982) tussen deze twee 
soorten leidde tot de verlaging van de 
taxonomische rang van E. xeranthe
moides tot variëteit. De kenmerken van 
de ultrazaadstructuur en -ornamentatie 
benadrukken samen met andere verschil
len in bloem, vruchtmorfologie en 
bedoorning (Ferguson, 1992) dus een 
onafhankelijkheid op soortsniveau.

Groep 3 E. horizonthalonius Lemaire 
(foto's 20-23).
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Foto's: Echinocactus platyacanthus:
1 : Overzicht x 30 2 : Zaadornamentatie x 380 3 : Hilum x 75

Foto's : Echinocactus ingens :
4: Overzicht x 30 5 : Zaadornamentatie x 380 6 : Hilum x 75

9 : Hilum x 75
Foto's : Echinocactus grusonii: 
7 : Overzicht x 30 8 : Zaadornamentatie x 380

A: exotesta B: endotesta
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11 : Zaadornamentatie x 380 12 : Hilum x 0,751.
Foto : Echinocactus visnaga :
10 : Overzicht x 30

Foto : E.visnaga: 
13 A = exotesta

B = endotesta

Foto's: E. polycephalus 
14: Overzicht x 30 15 : Zaadornamentatie x 380

Foto's: E. polycephalus
16 : Hilum x 75 17 : Dwarsdoorsnede x 500

Foto : E. xeranthemoides
18: overzicht x 30
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Foto: E. xeranthemoides
19 Zaadornamentatie x 200

Foto's : E horizontalionius
20 : Overzicht x 30 21: Zaadornamentatie x 1000

Foto : Homocephala texensis:
24: overzicht x 30

Foto's: E. horizonthalonius
22: Hilum x 100 23: Dwarsdoorsnede zaadhuid x 750 

A=exotesta, B =endotesta

Foto: Homocephala texensis 
25: zaadornamentatie x 200

Foto's:Ferocactus echidne
26 : Overzicht x 30 27 : Dwarsdoorsnede x 500 

A = exotesta, B = endotesta
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TABEL 2: SAMENVATTING VAN DE ZAADKENMERKEN VAN ECHINO
CACTUSSOORTEN

KENMERK GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3

Soorten E. platyacanthus, E.ingens, 
E. visnaga, E. grusonii

E. polycephala, 
E.xerantemoides

E. horizonthalonius

Zaad: 1 x b x 
dikte

1,5-2,5 x 1-2,1 x 0,8- 1,2 2,5-4,5 x 1,5-2,5 x 1,5-2,5 4-4,8 x 2,5-3 x 2,5-3

Vorm Omgekeerd eirond Omgekeerd eirond, vaak 
onregelmatige vorm of 
rimpelig (E.polycephalus)

Omgekeerd eirond, afgerond 
afgerond

Kleur Donkerbruin tot zwart 
(behalve E. grusonii 
donkerrood)

Donkerbruin of zwart Donkerbruin met zwarte, 
glanzende randen van 
het hilum

Hilum Klein, afgerond met naar 
binnen gebogen randen

Groot, geleidelijk sikkel
vormig gebogen

Groot, bijna vierkant, iets 
gebogen

Raphe 
(zaadnerf)

Niet gedifferertieerd Gedilferentieerd in E.xeran- 
themoides of meestal niet 
in E. polycephalus

Gedifferentieerd, randachtig 
lang, 10-12 rijig met 
typisch de microphyle 
overdekkende rostrum

Zaadornamen - 
tatie

Zonder papillen (glad) Grof (E. polycephalus) of 
fijn gepapilleerd

Wrattig-gegolfd met ribben

Cuticulaire 
ornamentatie

Gefacetteerd Afwezig Korrelig met soms gefacet- 
teerde korrelornamentatie

Zaadhuidlagen 3-4 zwaar verdikt 4-5 7-8

Buitenste zaad Massieve rechthoekige Massieve vierkante cellen Vierkante cellen met sterk

huidcellaag cellen; buiten (pericli- met sterk verdikte buiten verdikte (periclinale)

samengesteld nale wanden, niet koe- (periclinale) wanden, als wanden als kleine koepels

uit: pelvormig uitstekend koepels uitstekend uitstekend, vaak in wrat
ten of ribben gegroepeerd

Andere lagen Als regel volledig vernie
tigd, behalve 1-2 dieper 
gelegen lagen van de 
buitenzaadhuid

Als regel volledig vernietigd, 
behalve één dieper gele
gen laag van kleine 
dunwandige cellen,

Blijvende, 3-4 lagige paren- 
chym van de zaad huid 
van kleine, dunwandige 
cellen, tangentiaal lang
werpig; soms 1-2 lagen 
klijncellig parenchym van 
de binnenzaadhuid, maar 
gewoonlijk ook samenge
drukt

Eenlagige Grote cellen met verdikte Grote cellen met verdikte Grote cellen met verdikte

binnenzaadhuid wanden wanden wanden

Zaadhuid cuti- Dik, niet in lagen los- Dik, iets loslatend op de Dik, loslatend door kleine

cula latend celverbindingen wratten
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

In het Duitstalige Kakteen und andere 
Sukkulenten [47 - 6, juni 1996] staat een 
belangwekkend artikel voor de liefhebbers 
van Sulcorebutia: W. Gertel probeert 
klaarheid te brengen in het vormencomplex 
rondom Sulcorebutia tiraquensis. In het
zelfde tijdschrift [47 - 7, juli 1996] 
wordt Parodia winbergii als nieuwe soort 
voorgesteld door W. Weskamp.
In hetzelfde nummer schrijft N. Zimmer- 
mann over zijn reis door Transvaal op zoek 
naar Frithia pulchra. Een populatie met 
wat kleiner blijvende plantjes wordt door 
hem F. pulchra “var. minof' genoemd, 
een naam, die in 1968 door de Boer gepub
liceerd is (in Succulenta !), maar voorals
nog door de auteur als ongeldige naam 
wordt aangeduid.
Het Tsjechische blad Kaktusy [32 - 2, 
1996] komt met de nieuwbeschrijving van 
alweer een nieuwe Turbinicarpus: T. 
mombergeri Riha. Verder in dit nummer 
een kritische bijdrage door Libor Kunte 
betreffende de ‘pseudo-bescherming’ van 
zeldzame planten in Mexico, toegelicht aan 
de hand van de situatie rondom Geohinto- 
nia mexicana en Aztekium hintonii, met 
mooie standplaatsfoto’s.
Het Amerikaanse Cactus & Succulent 
journal [68 - 3, mei/juni 1996] publiceert 
een artikel van DJ. Ferguson, waarin de 
auteur Yucca linearis, een soort uit de 
Mexicaanse Chihuahua-woestijn, tot 
zelfstandige soort verheft. Deze plant werd 
eerder als variëteit van Y. rostrata be
schouwd. In hetzelfde nummer een bij
drage van Raun over de verspreiding van 
Coryphantha hesteri in de Big Bend-regio 
in Texas, een verslag van Smith over zijn 
zoektocht naar Gasteria stayneri in de 
oostelijke kaapprovincie, Newton met een

verhandeling over Aloe chrysostachys en 
A. meruana, en Kimnach met een interes
sant verhaal over de mierenplant Myrmeco- 
dia lamei. Kimnach stelt een aantal nieuwe 
namen in het geslacht Rhipsalis voor.
Van Internet geplukt het bericht, dat er een 
nieuw boek verschenen is: ‘Cactaceae of 
South America: The Ritter Collections’, 
door Urs Eggli, Melica Munoz-Schick en 
Beat Leuenberger. Uitgegeven (1995) bij 
Koeltz Scientific Books, Postbus 1360, 
61453 Koeningstein, Duitsland.
Prijs: DM 110,-
Dit boek houdt zich voornamelijk bezig 
met de door wijlen Fr. Ritter in Zuid- 
amerika verzamelde cactussen.
Verder het bericht, dat in Griekenland 
gepoogd wordt een Cactus- & Vetplan
tenvereniging van de grond te krijgen. 
Contactpersoon is Dr Andreas Laras, 40 
Psychari St., Athene 111-41.
Voor mensen, die wel eens planten be
trekken uit de bekende ISI-plantenlijsten en 
de beschikking willen hebben over de 
daarin vermelde data, zoals standplaats
gegevens etc., is het van belang te weten, 
dat Harry Mays uit Engeland een compila
tie gemaakt heeft van alle lijsten, die 
tussen 1958 en 1996 verschenen zijn, met 
aanvullingen en wijzigingen daarin ver
werkt. Deze ‘Cyclopedia of ISI Plants 
1958-1996’ wordt binnenkort gepubliceerd 
door de ‘Haworthia Society’, formaat A4, 
90 pp., prijs 8,50 Pond. Adres: Mr.H.Mays, 
Woodsleigh, Moss lane, St. Michaels on 
Wyre, Preston PR3 0TY England. 
Tenslotte, in Nieuw Zeeland is verschenen: 
‘The Succulent Garden’, door Yvonne 
Cave. Uitgever: Godwit Pubishing, PO box 
34-683, Birkenhead, Auckland. NZ. Prijs 
NZ$ 29,95.
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Zaadlijst 1996

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS DECEMBER 1996

Zoals ieder jaar vindt U in het decembernummer van Succulenta de zaadlijst van het Clichéfonds.
In vergelijking met andere jaren zijn er enkele kleinere veranderingen aangebracht. Zo hebben we besloten 
van iedere soort een kleiner aantal porties van tevoren af te tellen. Het gevolg is, dat U iets langer moet 
wachten op Uw bestelling, als U soorten bestelt, die onverwacht veel verkocht worden, omdat er dan eerst 
porties bijgeteld moeten worden. Dit kan belangrijk zijn voor afdelingen die een groot aantal porties van één 
soort willen bestellen voor een zaaiwedstrijd. Het is niet meer mogelijk deze zaden zeer snel te verzenden U 
zult als afdelingsbestuur deze zaden minimaal drie weken voor de gebruiksdatum moeten bestellen ! 
Ongetwijfeld is het U ook reeds in de voorbije seizoenen opgevallen, dat we een aantal soorten tweemaal in 
de lijst hebben Oorzaak is ten eerste het feit dat we de zaden moeten bestellen voordat de meeste zaden van 
liefhebbers binnen zijn, zodat we een aantal soorten van liefhebbers én zaadleveranciers ontvangen Voorts 
ontvangen we van sommige leveranciers een aantal soorten gratis. Deze soorten kunnen natuurlijk reeds bij 
andere leveranciers besteld zijn. In het algemeen lijkt het ons nuttiger deze soorten apart in de lijst te 
vermelden.
In vergelijking met vorig seizoen is er aan de manier van prijsaanduiding niets veranderd. Vóór de zaadlijst 
staat de betekenis van de cijfers in de derde kolom, die betrekking heeft op de prijs van de zaden, vermeld

Als steeds is de basis voor de naamgeving het Kakteenlexikon van Backeberg. Nieuwere soorten, of soorten 
waarvan de naam niet via dit werk kon worden achterhaald krijgen in de lijst de naam die de inzender eraan 
gegeven heeft. Voor de andere succulenten wordt op dezelfde wijze het Sukkulentenlexikon van Jacobsen als 
basis gebruikt. In een aantal gevallen zijn nauw verwante geslachten aangeboden onder één geslachtsnaam. 
Hierbij is gepoogd aan te geven onder welke geslachtsnaam de betreffende soort was vermeld in het 
Kakteen- resp. Sukkulentenlexikon.
Bij sommige soorten zijn veldnummers vermeld. Daarom hier de gebruikte symbolen van een aantal 
onderzoekers : AB = A.F.H. Buining; B = W. Biebl; CH, CSD = Jaromir Chvastek; C, CM = Desmond Cole; 
DJF = David Ferguson; FO = Felipe Otero; FR = Friedrich Ritter; GL = Gary Loos; GS = Gruber & Schatzl; H = 
David Hardy; HS = Heinz Swoboda; HU = L. Horst; KK = Karei Knize; L = Alfred Lau; LAV = Lavranos; P = 
Jorg Piltz; PP = P. Pavlicek; RP = Ralph Peters; RR = R. Rawe; SB = Steven Brack; WR = Walter Rausch. Bij 
de soorten zijn in de tweede kolom de namen van de leveranciers vermeld. De soorten afkomstig van 
liefhebbers zijn in het algemeen onder 1 symbool opgenomen. De naam van de leverancier(s) 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 die 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, Düren-Birgel, Duitsland
L = Zaad afkomstig van liefhebbers.
De zaden zijn per geslacht genummerd op volgorde van binnenkomst, dus binnen de geslachten beslist niet 
alfabetisch. De geslachten hebben een eenduidige afkorting, die in de lijst vóór 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.
Vele soorten, waaronder een aantal zeer interessante, zijn afkomstig van liefhebbers. Vaak zijn de inzenders 
min of meer gespecialiseerd in bepaalde geslachten De inzenders van deze zaden danken we hartelijk voor 
hun bijdrage. Ook Uw zaden zijn welkom voor opname in de zaadlijst. Het is wel aan te bevelen eventuele 
zaden in te zenden voor midden oktober, zodat opname in de zaadlijst nog mogelijk is. De zaden van 
liefhebbers waren dit jaar afkomstig van : W. Alsemgeest, Montfoort; P. Biesma, Deventer; W. Bourgonje, 
Leeuwarden; Mw. C. Bouwman, Waverveen; H. van den Broek, Someren; Mw. W. v. Brussel, Someren; P. v. 
Cruchten, Haelen; G. Eerkens, Suriname; J. Enderink, Borculo; Th. Gommans, Smakt; D. Huisman, 
Leeuwarden; G. Königs, Krefeld; G. Linssen, Blerick; L. Maclean, Rotterdam; J. Magnin, Strijen; T. Nabben, 
Sevenum; A. Peters, Uffelte; J. Schraets, Arcen; D. v. Steensel, Monster; C. Tuyn, Assendelft; W van de Vel, 
Aartselaar; J. Vostermans, Venlo; Joh. de Vries, Vierpolders; F. Warmenhoven, Zutphen.

Dit jaar werden de zaden voor verreweg het grootste deel geteld door dhr. P. Hermans uit Beesel. Hij werd 
daarbij geassisteerd door mw. de Boer uit Leunen en dhr. Vostermans uit Venlo.
De verwerking van de bestellingen is nog steeds in handen van dhr. Velmans, Tegelen; dhr. Vostermans, 
Venlo en ondergetekende.
De tekening op de omslag van de zaadlijst is weer gemaakt door mw. Schraets Tenslotte is deze zaadlijst, ter 
voorkoming van grove en storende fouten, nagezien door dhr. T. Nabben, Sevenum.
Eveneens hartelijk dank aan al deze medewerkers, die ieder jaar vele uren besteden aan het Clichéfonds ! 
Een apart woord van dank geldt dit jaar de vervaardiger van de nieuwe kast, waarin de zaden vóór de
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verzending grijpklaar staan Deze kast is gemaakt door dhr. H. van den Broek, Someren, die er in de 
afgelopen maanden vele tientallen uren werk aan gehad heeft. Bij de volgende zaadlijst kunnen we U melden 
of het gebruik van deze nieuwe kast de snelheid en kwaliteit van de zaadverzending ten goede kwam

Wij wensen U veel plezier bij het uitzoeken van de soorten die U wilt gaan zaaien. Voorts hopen we dat U 
veel succes zult hebben bij het uitzaaien en dat U bij het uitkomen van de volgende zaadlijst al een heleboel 
zaailingen rijker zult zijn. Voor berichten over de resultaten zijn we steeds dankbaar.

Namens het Clichéfonds
J A. Schraets

WIJZE VAN BESTELLEN
Algemeen

Bestel via één van de bijgevoegde bestellijsten, die uit de zaadlijst kan worden gescheurd zonder 
beschadiging van de rest van de zaadlijst.
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 002, 014, 121; SUL 04, 18; LI 08, 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 f 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 die U van Succulenta hebt ontvangen). Betaal pas na ontvangst van de zaden en rekening I Uw 
voordeel is dat U geen vervangers hoeft op te geven
Bestellers die geen lid van Succulenta zijn
tl kunt op het bestelformulier aangeven of U direct bij het bestellen betaalt en op welke wijze. Geef in dat 
geval wel voldoende vervangers op Desgewenst zenden we U eerst een rekening De extra kosten daarvoor 
bedragen ƒ 4,- (Bfrs. 74). Desgewenst ontvangt U dan alleen de bestelde soorten; uitverkochte zaden worden 
dan niet vervangen. De zaden worden U toegezonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag 
Minimumbestelling
Voor elke bestelling geldt een minimumbedrag van f 10,- (Bfrs. 185) per bestelling exclusief de portokosten 
van f 2,- (Bfrs. 37).
Bij een bestelling boven ƒ 30,- (Bfrs. 600) exclusief verzendkosten nemen wij de verzendkosten voor 
onze rekening I
Wijze van betaling
Succulentaleden betalen na ontvangst van de rekening bij de zaden.
In Nederland is betaling mogelijk door storting op gironr. 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Arcen; of door 
overschrijving op Rek. nr 17.38.48.877 van Rabobank Arcen, ta v. Beheerder Clichéfonds, Arcen
In België kan men betalen door storting op Rek. nr. 000.1141809-22 van de Belgische postgiro tn.v. 
Succulenta, Santpoort onder vermelding van ‘Zaadbestelling’ Vergeet deze toevoeging niet, omdat de 
penningmeester de reden van de betaling niet kent.
Duitse bestellers kunnen betalen op rek.nr. 15.65.907/019 bij de ABN/AMRO te Aachen, BLZ390.10200, 
eveneens onder vermelding van ‘Zaadbestelling1
Buitenlandse leden kunnen ook betalen per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p a. J.A. Schraets, 
Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Betaling per Eurocheque is ook mogelijk indien daarop het bedrag in 
guldens is aangegeven en de cheque volledig is ingevuld I
Betaal niet per bank of giro vanuit het buitenland i.v.m.de zeer hoge bankkosten (minimaal/ 15,-).
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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 ƒ1,- (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 ƒ1,- (Bfrs. 19); per 5 porties ƒ 4,- (Bfrs 74).
6 = Prijs per portie ƒ 3,50 (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

Gemakkelijke bolcactussen uit het noorden 
van Argentinië . Grote en fraaie bloemen 
Geschikt voor beginners en niet kougevoelig 

01 H 1 catamarcense 20 zpp (donker grijsgroen;
doorns zwart; bloem geel)

02 H 1 glaucum 20 zpp (loodgrijze epidermis; zwarte 
doorns)

03 H 1 klimpelianum 20 zpp (zuiver witte bloemen; 
geelachtige doorns)

04 H 1 peitscherianum 20 zpp (bloem lila; bleek
bruine doorns)

05 H 1 thionanthum 20 zpp (lichaam wat langgerekt; 
gele bloemen)

06 H 1 variiflorum 20 zpp (gele tot oranjerode bloe
men)

07 H 1 violaceum 20 zpp (lila bloemen; lange be- 
doorning)

08 P 1 chionanthum P67 20 zpp (witbloeiend)
09 P 4 glaucum P143 20 zpp (van Hualfin; grijs

blauwe plant; gele bloemen)
10 P 1 griseum P144 20 zpp (grijsgroene plant; gele 

bloemen)
11 P 1 munitum DH10 20 zpp
12 P 1 thionanthum brevispinum P42 20 zpp (van 

Rio Sta. Maria; diepgele bloemen)
13 P 1 thionanthum copiapoides P54 20 zpp (lijkt 

wat op een Copiapoa)
14 P 4 variiflorum P149 20 zpp (lange bedoorning; 

oranje tot rode bloemen)
15 P 1 variiflorum var P48 20 zpp (geelbloeiend)
16 P 4 violaceum P110 20 zpp (uit Zuid-Cordoba;

zachtroze bloemen)
ANC ANCISTROCACTUS

Matig groot wordende bolcactussen met 
stevige haakdoorns en een penwortel. Niet 
kougevoelig

01 N 4 scheerii 20 zpp (de bekendste soort met 
groengele bloemen)

ARI ARIOCARPUS
Bizarre planten uit Mexico. De soorten blijven 
vrij klein en groeien langzaam. Beginners 
kunnen ze waarschijnlijk beter enten. Niet 
kougevoelig, maar door de langzame groei 
en grote penwortel toch niet al te gemakke
lijk.

01 H 2 furfuraceus 15 zpp (wollige schedel; grote 
bloemen)

02 H 2 retusus 15 zpp (grote bleekroze bloemen)
03 H 2 scapharostrus 15 zpp (purperviolette bloe

men; zeldzaam)
04 H 2 trigonus 15 zpp (in de herfst grote gele bloe

men)
05 H 2 trigonus v de Aramberri/NL. 15 zpp (bloe

men meest purper, heel soms wit)
ARR ARROJADOA

Slanke kleinblijvende zuilen uit noordelijk

01 L 4 
02 L 1

03 H 1

04 L 4

05 L 1 
AST

01 N 1

02 L 1

03 L 4

04 H 2

05 H 1

06 H 1

07 H 1

08 H 1

09 H 1

10 H 1

11 H 1

12 N 1

13 N 4
14 N 4

15 N 1

16 P 1

17 P 4

18 P 4

19 L 1

20 L 1

Brazilië met een mooie wasachtige bloem. 
Nogal kougevoelig en daarom misschien 
beter te enten.
rhodantha 20 zpp (rode bloem, stevige stam) 
spec. Buining 20 zpp (zeer zwaar bedoornde 
soort)
aureispina 20 zpp (fraaie goudgele doorns 
met bruine punt)
penicillata 20 zpp (zeer slank; bekendste 
soort)
penicillata spinosior 20 zpp (zeldzaam)
ASTROPHYTUM
Zeer geliefde Mexicaanse bolcactussen De 
planten zijn wat vochtgevoelig en daardoor 
niet zeer gemakkelijk. Rijk bloeiend in zomer 
en herfst. Niet kougevoelig.
asterias 20 zpp (platrond, zeer regelmatig 
gevormd, zeer mooi)
myriostigma 20 zpp (de bisschopsmuts, met 
veel witte vlokken)
asterias 20 zpp (platrond, zeer regelmatig 
gevormd, zeer mooi)
capricorne cv "Crassispinoides" 15 zpp 
(zachte bedoorning; zuiver gele bloemen;
zeldzaam)
capricorne niveum 20 zpp (sneeuwwit be- 
vlokt; lange priemende doorns) 
coahuilense 20 zpp (dicht wit bevlokt; gele 
bloem met rode keel)
myriostigma nudum 20 zpp (zonder vlokken; 
grote gele bloemen)
myriostigma quadricostatum 20 zpp (vorm 
met aanvankelijk steeds gewelfde ribben) 
myriostigma tulense 20 zpp (dicht wit bevlokt; 
scherpe ribben)
ornatum glabrescens 20 zpp (op oudere 
leeftijd weinig vlokken)
ornatum virens 20 zpp (plant geheel groen, 
fraaie goudgele doorns)
capricorne 20 zpp (bokshoorncactus; lange 
vervlochten doorns)
myriostigma 20 zpp (de bisschopsmuts) 
ornatum 20 zpp (groot wordende planten met 
stevige bedoorning)
senile 20 zpp (zonder vlokken; lange ver
vlochten bedoorning)
capricorne major P368 20 zpp (uit het noor
den van Saltillo; dicht wit bevlokt)
capricorne minor P269 20 zpp (tussen Saltillo 
en Monclova)
senile aureum P289 20 zpp (uit het heuvelg- 
ebied noordelijk van Est Mate)
myriostigma strongylogonum 20 zpp (rondere 
ribben als de typeplant)
ornatum 20 zpp (grote planten met een 
stevige bedoorning)
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AUC

01 N 4 
AZT

01 H 5
02 P 3

AZU

01 N 4
BLO

01 H 1 
02 H 1

03 P 4 
BRW

01 N 4
CAR

01 N 4
CEC

01 N 4
CLE

01 M 1

02 M 1

03 N 4

04 L 4
05 N 4
06 N 4
07 N 4

08 L 1

COA

01 M 2

02 H 1

03 H 1

04 H 1

AUSTROCACTUS
In verzamelingen zeldzame, op Echinocereus 
lijkende planten uit zuidelijk Argentinië .
Totaal niet kougevoelig. Kan misschien beter 
geënt gekweekt worden, 
patagonicus 20 zpp (kan vrij fors worden) 
AZTEKIUM
Mexicaans geslacht van kleine, uiterst lang
zaam groeiende cactussen. De kweek uit 
zaad is zeer moeilijk en daarom een uitda
ging voor de ervaren zaaier. Niet kougevoe
lig. De planten kunnen beter geënt worden, 
ritteri 15 zpp 
hintonii 10 zpp (nieuwe soort, voorraad be
perkt)
AZUREOCEREUS
Prachtig blauw berijpte, forse zuilen uit Peru. 
Zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. Ook ge
schikt voor de beginnende liefhebber 
hertlingianus 25 zpp 
BLOSSFELDIA
De kleinste bolcactussen Bloei is mogelijk bij 
minder dan 1 cm doorsnede. De kweek is 
moeilijk en enten is aan te bevelen. Niet 
kougevoelig.
liliputana 20 zpp (doornloze, viltige areolen) 
minima 20 zpp (nog kleiner als de vorige 
soort)
liliputana 20 zpp (doornloze, viltige areolen)
BROWNINGIA
Monotypisch geslacht van Peruaanse zuilen. 
Zeldzaam in cultuur. Niet kougevoelig. 
candelaris 20 zpp
CARNEGIEA
Monotypisch geslacht van Noordameri- 
kaanse zuilen. Jonge planten groeien traag 
In vele western films vormen deze planten 
een typisch decor.
gigantea 25 zpp
CEPHALOCEREUS
Groot wordende zuilen uit Mexico. Jonge 
planten bezitten een fraaie lange witte beha
ring. De planten zijn niet kougevoelig, maar 
vooral zaailingen zijn vochtgevoelig. 
senilis 20 zpp (de bekende grijsaardcactus) 
CLEISTOCACTUS
Slanke zuil, soms kruipend en soms rechtop 
groeiend. Rijkbloeiend met weinig openende 
buisvormige bloemen. De kweek is eenvou
dig en de planten zijn niet kougevoelig. 
baumannii 20 zpp (vuurrode bloemen; 
slanke, later hangende zuil) 
brucei nn 20 zpp (bloeit de hele zomer met 
gele bloemen) 
strausii 20 zpp (fraai wit bedoornd; wijnrode 
bloemen) 
rojoi 20 zpp (kleinblijvend; rode bloemen) 
horstii 20 zpp 
luribayensis 20 zpp (bloem karmijnkleurig) 
smaragdiflorus 20 zpp (groenachtige bloe
men) 
strausii 20 zpp (fraai wit bedoornd; wijnrode 
bloemen)
COCHEMIEA
Korte zuiltjes met felrode zygomorfe bloe
men, die verwant zijn met Mamillaria. De 
planten zijn niet kougevoelig en in verzame
lingen niet algemeen.
poselgeri LH 179 20 zpp (forse plant met 
lange rode bloemen)
halei 20 zpp (rechte roodbruine doorns; 
relatief zeldzaam)
maritima 20 zpp (blauwgroene epidermis; 
spruit rijkelijk)
pondii 20 zpp (vrij klein; fijn en dicht be-

01 M 4

02 L 1

03 H 1

04 H 1

05 H 1

06 H 1

07 H 2

08 H 1

09 H 1

10 H 1

11 H 1

12 H 1

COY

01 M 1

02 M 1

03 M 1

04 M 1

05 M 1

06 N 4

07 N 4

08 N 4

09 P 1
10 P 1
DEO

01 N 4

DIC

01 N 4

02 N 1

03 N 4
04 N 4
05 N 1
06 N 4

COP
doornd; zeldzaam)
COPIAPOA
Geelbloeiende Chileense bolcactussen, die 
meestal langzaam groeien. Sommige soorten 
zijn vochtgevoelig door hun penwortel. De 
epidermis is vaak bijzonder aantrekkelijk van 
kleur en structuur De soorten zijn niet kouge
voelig.
bridgesii 20 zpp (heeft een wollige kop en 
donkere bedoorning)
barquitensis 20 zpp (dwergsoort met witwol- 
lige schedel; rijkbloeiend)
barquitensis 20 zpp (dwergsoort met witwol- 
lige schedel; rijkbloeiend)
calderana 20 zpp (grijsgroene plant met 
viltige areolen)
esmeraldana 20 zpp (wollige schedel; dwerg
soort)
humilis 20 zpp (rijkbloeiende, variabele 
dwergsoort)
hypogea 15 zpp (dwergsoort; fraaie 
bruingrijze epidermis)
marginata 20 zpp (grijsgroen; grote viltige 
areolen)
mollicula 20 zpp (klein; grijsgroen; witwollige 
schedel)
montana 20 zpp (bloeit al klein met grote 
bloemen)
spec. 20 zpp (lichaam olijfgroen, lange geel
bruine doorns)
tenuissima 20 zpp (dwergsoort met grote 
penwortel; bruine epidermis)
CORYPHANTHA
Noordamerikaanse, niet kougevoelige bol
cactussen. De bloemen verschijnen willig uit 
een groef boven het areool. Sterke planten 
die vaak vorst verdragen. Sommige Escoba- 
ria's en Lepidocoryphantha zijn hier vermeld, 
bergeriana 20 zpp (blijft vrij klein; zeer grote 
bloem) 
calipensis 20 zpp (wollige schedel; grote gele 
bloemen) 
echinus SB391 20 zpp (stevige rechte be
doorning) 
poselgeriana 20 zpp (dikke grijsgroene bol; 
witroze bloem) 
sulcata SB486 20 zpp (grote gele bloem met 
rode keel) 
cornifera 20 zpp (neerwaarts gerichte, zware, 
zwarte middendoom) 
guerkeana 20 zpp (mooie witachtig roze 
bloemen) 
vivipara arizonica 20 zpp (kleine purperroze 
bloem) 
asterias 20 zpp (roze bloemen) 
calipensis 20 zpp
DENMOZA
Argentijns geslacht waarvan de soorten later 
kort zuilvormig worden. Tussen de stevige 
doorns ontstaan later haarachtige doorns 
Niet kougevoelig.
rhodacantha 20 zpp (fraaie roodachtige 
bedoorning)
DISCOCACTUS
Warmteminnende cephaliumvormende bol
cactussen met grote nachtelijke, witte, geu
rende bloemen Als ent goed te kweken op 
voorwaarde dat de temperatuur hoog genoeg 
is in de winter.
nigrisaetosus HU44815 zpp (wit cephalium 
met donkere borstels)
pugionacanthus HU46215zpp (weinig 
bleekbruine doorns)
sp.n, HU63915zpp 
sp.n. HU64015zpp 
sp.n. HU644 15 zpp 
sp.n. HU64515 zpp
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07 N
08 L

09 L

10 L

11 L

12 L
13 L
14 L

ECA

01 N

02 M

03 N
04 N

ECC

01 M

02 M

03 M

04 M

05 M

06 M

07 M

08 M

09 M

10 M
11 M

12 M

13 M

14 M

15 M

16 M
17 M

18 M

19 M

20 M

21 M

22 L

23 H

4 sp.n. HU64615 zpp
1 chrystallophilus 10 zpp (zwarte doorns, die 

later verbleken)
1 mamillosus 10 zpp (zeer knobbelige ribben; 

wordt vrij groot)
1 pachythele 10 zpp (forse bol met lichtkleurige 

bedoorning)
1 pugionacanthus 10 zpp (weinig bleekbruine 

doorns)
1 silicicola 10 zpp (grijsgroene epidermis)
1 spec HU633 10zpp
1 subvindignseus HU43810zpp (groengrijze 

plant)
ECHINOCACTUS
Grootwordende bolcactussen met krachtige 
bedoorning. Bloei is in cultuur zeldzaam. De 
bekendste soorten zijn gemakkelijk te kwe
ken. Niet kougevoelig Vroeger was dit een 
verzamelgeslacht van zeer vele bolcactus
sen.

7 grusonii 25 zpp (de bekende schoonmoeder- 
stoel)

4 platyacanthus CH233 20 zpp (lijkt op E. 
palmeri; wordt niet zeer groot)

4 ingens 20 zpp (wordt in de natuur zeer groot)
5 polycephalus 15 zpp (kweek is moeilijk; 

dichtbedoornd; groepvormend)
ECHINOCEREUS
Kort zuilvormige planten uit Mexico en de 
U.S.A. De planten zijn veelal weekvlezig en 
een aantal soorten verdraagt vorst. Meest 
eenvoudig te kweken. De bloemen blijven 
lang open en zijn bijzonder mooi.

1 berlandieri 20 zpp (zeer grote rozewitte 
bloemen)

1 bristolii pseudopectinatus DJF1356 20zpp 
(van Bisbee, Arizona)

1 cinerascens septentrionalis 20 zpp (van 
Mesuco, SLP; bloem violet)

1 coccineus SB128 20 zpp (van Sandia Mts, 
NM; vormt dichte groepen)

1 dasyacanthus SB224 20 zpp (van Lincoln 
Co, NM; gele bloemen)

1 davisii 20 zpp (blijft zeer klein; groenachtige 
bloemen)

1 engelmannii armatus 20 zpp (dichte goud
gele bedoorning)

2 knippelianus 25 zpp (zeer weekvlezig; weinig 
doorns)

2 knippelianus kruegeri 25 zpp (de bloemen 
verschijnen uit de top)

1 nicholii RP73 20 zpp (fraaie gele bedoorning) 
2 papillosus 25 zpp (zeer weekvlezig; gele 

bloem met oranje keel)
2 papillosus angusticeps SB1787 25 zpp 

(vormt groepen)
2 reichenbachii albispinus 25 zpp (witbe- 

doornd)
1 rigidissimus GL501 20 zpp (de regenboog- 

cactus; rode bedoorning)
2 rigidissimus rubrispinus L088 25 zpp (prach

tige paarse bedoorning)
2 stoloniferus SB1830 20zpp (geelbloeiend)
1 stramineus 20 zpp (dicht bezet met dunne, 

witte doorns)
1 triglochidiatus 20 zpp (donkergroene stam en 

roodoranje bloemen)
1 viereckii morricalii 20 zpp (doornloze plant; 

purperen bloemen)
1 viridiflorus DJF167320zpp (van Black Mesa, 

OK)
1 x roetteri 20 zpp (natuurhybride; Jarilla Mts, 

NM)
1 hempelii 20 zpp (grote helder purperviolette 

bloemen)
1 adustus 20 zpp (kamvormige bedoorning met 

lange middendoorns)

24 H 1

25 H 1

26 H 2

27 H 1

28 H 1

29 H 1

30 H 1

31 H 2

32 H 2

33 H 1

34 H 1

35 H 1

36 H 1

37 H 1

38 H 1

39 H 2

40 H 2

41 H 1

42 H 2

43 H 1

44 H 2
45 H 1

46 H 2

47 H 1

48 H 1

49 H 1

50 H 1

51 H 1

52 H 1

53 H 1

54 P 1
55 P 1
56 P 1
57 P 1

58 P 1

59 P 1

60 P 1

ECF

01 N 4

02 L 1

armatus 20 zpp (lange zwarte middendoorns, 
grote roze bloemen)
baileyi brunispinus 20 zpp (dichte roodbruine 
bedoorning)
bristolii 15 zpp (van Soyopa/Son.; donkere 
bedoorning)
bristolii pseudopectinatus 20 zpp (minder 
doorns, spruitend; wit bedoornd)
caespitosus 20 zpp (dicht witroze bedoornd, 
grote roze bloemen)
chloranthus v. (de Jarilla Mts.) 20 zpp (lange 
rozerode doorns)
coccineus inermis 20 zpp (klein; bijna doorn
loos; scharlakenrode bloemen)
dasyacanthus rectispinus 15 zpp (zware 
purperviolette doorns)
davisii 15 zpp (blijft zeer klein, purperen
doorns)
enneacanthus sarissophorus 20 zpp (van 
Saltillo/Coah.; vaak blauwige middendoorns) 
fendleri 20 zpp (heeft lange naar boven 
gebogen middendoorn)
freudenbergeri 20 zpp (dicht bedoorning;
bloemen violet)
gentryi 20 zpp (vrijwel doornloos; grote roze 
bloemen)
hempelii 20 zpp (weinig zijdoorns, grote
purperviolette bloemen)
knippelianus 20 zpp (bolvormig; lichte be
doorning; bloemen roze)
kuenzleri 15 zpp (witte doorns; grote purpe
ren bloemen)
lindsayi 15 zpp (bolvormig; lange gekromde 
bedoorning)
nivosus 20 zpp (borstelige sneeuwwitte
bedoorning; bloem purper)
palmeri 15 zpp (weinig ribben; zwarte aanlig
gende bedoorning)
perbellus 20 zpp (dicht bedoornd, zeer grote 
purperen bloemen)
pulchellus sharpii 15 zpp (witbloeiend)
purpureus 20 zpp (korte kamvormige bedoor
ning; violette bloemen)
rayonensis L1101 15 zpp (lange witte
doorns; purperviolette bloemen)
roetteri 20 zpp (prachtige bloemen in diverse 
kleuren)
schwarzii 20 zpp (lange zwarte midden
doorns; bloem purper)
spinigemmatus 20 zpp (goudgeel bedoornd;
violette bloemen)
stramineus parkeri 20 zpp (witbedoornd;
purperviolette bloemen)
viereckii 20 zpp (strogele doorns; grote roze- 
violette bloemen)
websterianus 20 zpp (dicht goudgeel be
doornd; lavendelroze bloemen)
weinbergii 20 zpp (dwergsoort; purperrode 
bloemen)
fitchii 20 zpp (grote dieppurperen bloemen)
longisetus 20 zpp
pamanesiorum 20 zpp
pectinatus P306 20 zpp (van Rio Nazas, 
Dur.; zeer grote bloemen)
reichenbachii L1394 20zpp (variabele prach
tige bedoorning)
schereri P300 20 zpp (uit de bergen bij de 
Rio Nazas)
subinermis 20 zpp (bijna doornloos; grote 
gele bloemen)
ECHINOFOSSULOCACTUS
Veelribbige Mexicaanse bolcactussen met 
gegolfde ribben Vroege en rijke bloeiers De 
kweek is eenvoudig en de planten zijn niet 
kougevoelig.
albatus 20 zpp (witte zij- en gele midden
doorns)
coptonogonus 20 zpp (de soort met de min-
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ste ribben)
03 H 1 anfractuosus 20 zpp (per rib slechts weinig 

areolen;één middendoorn)
04 H 1 coptonogonus 20 zpp (de enige soort met 

weinig ribben)
05 H 1 lloydii 20 zpp (veelribbig; zeer lange buig

zame doorns)
06 H 1 obvallatus 20 zpp (stevige roodachtige be

doorning; rode bloemen)
07 H 1 ochoterenaus 20 zpp (witte zij- en zeer lange 

middendoorns)
08 H 1 spec L1092 20 zpp (van Valparaiso/Zac )
09 H 1 spec. (de San Felipe) 20 zpp (met 6 nietige 

doorns per areool)
10 H 1 tricuspidatus 20 zpp (korte doorns; geel- 

bloeiend)
ECM ECHINOMASTUS

Kleinblijvende zwaarbedoornde planten. Het 
geslacht telt vrij weinig soorten De planten 
zijn niet kougevoelig en worden meestal 
geënt gekweekt

01 M 2 dasyacanthus SB74 20 zpp (van Bernalillo 
Co, NM)

02 M 2 laui SB525 20 zpp (zware gebogen bedoo
rning)

03 M 2 unguispinus GL607 15 zpp (van Jimenez, 
Chih.; zwart gepunte doorns)

04 L 4 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 L 4 c.v. 'Oranje glorie' 25 zpp
02 P 1 ancistrophora kratochviliana P231 20 zpp 

(Pslob.; van Campo Quijano)
03 P 1 boyubensis 20 zpp (Pslob.; lijkt op E. obre- 

panda)
04 P 1 kermesina 20 zpp (Pslob ; schitterende 

bloeier)
05 P 1 polyancistra P68a 20 zpp (Pslob.; blijft klein; 

geurende bloemen)
06 P 1 rhodotricha P433 20 zpp (plant donkergrijs, 

witte bloemen)
07 P 1 roseolilacina 20 zpp (platrond; witroze bloe

men)
ENC ENCEPHALOCARPUS

Klein bolcactus met penwortel De plant 
groeit zeer langzaam en is nogal vochtge- 
voelig. Kweek uit zaad is dus 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 M 3 greggii 25 zpp (wollige top; vormt groepen)
02 M 2 micromeris 15 zpp (dicht witbedoornd)
03 L 2 micromeris 20 zpp (dicht witbedoornd)
04 L 2 micromeris rubrispina 10 zpp
05 L 2 micromeris greggii 10 zpp
ERA ERDISIA

Zeer slanke, vrij kleine Peruaanse en Chi
leense zuilen. Bloei is vaak eindstandig Niet 
kougevoelig, maar soms sterft in de winter de 
kop af, waarna in de lente nieuwe scheuten 
opkomen.

01 M 1 quadrangularis 20 zpp (felrode bloemen)
ERE ERIOCEREUS

Slanke zuilen die gemakkelijk bloeien met 
grote nachtelijke witte bloemen Vaak ge
bruikt als entstam. Gemakkelijk te kweken 
Niet erg kougevoelig, maar minder sterk als

01 L 4

ERI

01 P 1

02 P 1

03 P 1

04 P 4
05 P 1

06 P 4
ESC

01 M 1

02 M 1

03 M 3

04 M 3

05 M 3
06 M 3

07 M 2

08 L 1

09 H 1

10 H 1

11 H 1

12 N 5
13 P 1

14 L 1

ESP

01 H 1

02 H 1

03 H 1

FER

01 M 1

02 M 1

03 M 1
04 M 1
05 M 1

Trichocereus 
jusbertii 20 zpp (veel gebruikte onderstam; 
zelden leverbaar)
ERIOSYCE
Grootwordende, maar langzaam groeiende 
bolcactussen uit Chili. Op eigen wortel moei
lijk. De planten bloeien zelden in cultuur, 
maar zijn niet kougevoelig.
ceratistes Combarbala 20 zpp (op een 
hoogte van 800 m)
ceratistes Tulahuen 20 zpp (groeit op een 
hoogte van 2000 m)
ceratistes Huatulane 20 zpp (groeit op 1500 
m hoogte)
ihotzkyana 20 zpp (uit westelijk Ovalle) 
sandillon/aurata 20 zpp (van het Elqui-dal, 
Vicuna) 
ceratistes 20 zpp
ESCOBARIA
Fraaie kleinblijvende bolcactussen die rijkelijk 
bloeien en niet kougevoelig zijn Sommige 
soorten kunnen voorkomen onder Coryphan- 
tha. Zeer geschikt voor liefhebbers met 
weinig ruimte.
albicolumnaria 20 zpp (dicht sneeuwwit 
bedoornd; bloemen dieproze)
hesteri SB430 20zpp (Coryphantha ?; bloe
men purper)
leei SB397 25 zpp (van Eddy Co./NM.; vormt 
kleinhoofdige groepen)
minima 20 zpp (ook wel E nelliae; purperen 
bloemen) 
sneedii 25 zpp (bloemen roze)
vivipara alversonii SB1800 25zpp (lichtende 
witte bedoorning)
vivipara kaibabensis SB906 20 zpp (van 
Kaibab Plateau, Az.) 
chihuahuensis 20 zpp (dicht bruin bedoornd; 
bloemen roze)
chihuahuensis 20 zpp (dicht bruin bedoornd; 
bloemen roze)
tuberculosa 20 zpp (dicht wit bedoornd; rijk 
roze bloeiend)
zilziana 20 zpp (lange witte doorns met roze 
punten)
runyonii x robbinsorum 15 zpp (hybride) 
roseana P268 20 zpp (vormt kleine groepen; 
van nrdl Saltillo) 
tuberculosa 20 zpp (dicht wit bedoornd; rijk 
roze bloeiend)
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 jaren
lang een sieraad vormen 
lanata sericata 20 zpp (kortbedoornd; plant 
verstopt onder witte haren) 
lanianuligera 20 zpp (witte doorns met don
kere punten) 
ritteri 20 zpp (roodachtig bedoornd; vertakt 
zich later)
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 meestal 
vrij langzaam 
emoryi 20 zpp (grote viltige areolen, zware 
doorns; groei traag) 
latispinus 20 zpp (platte gehaakte midden
doorns; wordt niet groot) 
latispinus spiralis CH175 20 zpp 
peninsulae 20 zpp (van San Ignacio, DCS.) 
peninsulae townsendianus PP155 20zpp 
(van San Pedro, BCS)
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06 M

07 M

08 M

09 N

10 N
11 N

12 N
13 N
14 N

15 N

16 N
17 N
18 H

19 H

20 H

21 P

22 L

23 L

FRA

01 L
02 L

03 L
04 L
05 L
GLA

01 M

02 M

03 M

GYC

01 M

02 M

03 L
04 H

05 H

06 H

07 H

08 P

GYM

4 rectispinus 20 zpp (van Cerro Colorado; zeer 
lange doorns)

4 robustus 20 zpp (van Zapotitlan, Pue ; vormt 
groepen)

4 viridescens RP99 20 zpp (van Otay Mesa, 
CA.; kan al vrij klein bloeien)

4 acanthodes lecontei 25 zpp (schitterende 
woeste bedoorning)

4 gracilis 25 zpp (fraaie rode haakdoorns)
4 herrerae 25 zpp (bruine haakdoorns; enige 

witte zijdooms)
4 histrix 25 zpp (rechte geelachtige doorns)
4 horridus 25 zpp (gehaakte middendoorns)
4 peninsulae viscainensis 25 zpp (blijft kleiner 

als de typeplant)
4 stainesii pilosus 25 zpp (rechte doorns; 

lichtbehaarde areolen)
4 stainesii pringlei 25 zpp
4 wislizenii 25 zpp (middendoorns gehaakt)
1 glaucescens 20 zpp (blauwgrijs, rechte goud

gele doorns; bloeit wel)
1 herrerae 20 zpp (bruine haakdoorns; enige 

witte zijdooms)
1 schwarzii 20 zpp (spaarzaam geel bedoornd; 

viltige schedel)
2 emoryi L078 20 zpp (grote viltige areolen; 

groei traag)
7 glaucescens 25 zpp (blauwgrijs, lange goud

gele doorns)
7 latispinus 25 zpp (met een sterke, platte, 

gehaakte middendoorn)
FRAILEA
Kleine Zuid-Amerikaanse bolcactussen De 
meeste soorten zetten zaad zonder dat de 
bloem geopend is geweest Niet kougevoelig, 
maar door de penwortel wel vochtgevoelig

1 asterioides 20 zpp (epidermis bruinachtig)
4 knippeliana 20 zpp (glanzende groene epi

dermis)
1 perbella 20 zpp
4 colombiana 20 zpp
1 pygmaea 20 zpp

GLANDULICACTUS
Kleinblijvende verwanten van de Ferocactus 
Bloei in het vroege voorjaar De planten zijn 
niet kougevoelig.

4 mathsonii SB1449 20 zpp (van San Luis de 
la Paz; enorme bedoorning)

4 uncinatus DJF615 20 zpp (van Catorce, 
SLP.; bloem bijna zwart)

4 uncinatus wrightii SB341 20 zpp (van El Paso 
Co, Tx.; zeer vroeg bloeiend)
GYMNOCACTUS
Mooie, kleine en gemakkelijk bloeiende 
bolcactussen. Niet kougevoelig. Sommige 
soorten zijn op eigen wortel moeilijk te kwe
ken wegens hun vochtgevoeligheid. Bloei 
kan de gehele zomer plaatsvinden

1 knuthianus 20 zpp (wit bedoornde vorm met 
gedraaide doorns)

1 viereckii major 20 zpp (dicht wit wollig; don
kere doorns)

2 subterraneus 20 zpp (bloemen roze-violet)
1 aguirreanus 20 zpp (plant frisgroen; bruine 

bedoorning)
1 horripilus 20 zpp (bleke doorns met donkere 

punt; purperen bloemen)
1 roseanus 20 zpp (kleine planten met stro

kleurige doorns)
1 saueri 20 zpp (blauwgrijs; wollige schedel; 

witte bloemen)
2 subterraneus zaragossae P364 15 zpp 

(groene bloem met violette middenstreep)
GYMNOCALYCIUM
Groot Zuid-Amerikaans geslacht van bolcac
tussen die rijk en langdurig bloeien De plan
ten gedijen ook goed bij iets minder licht. Niet

01 L

02 L
03 H

04 H

05 H

06 H

07 H

08 H

09 H

10 H

11 H

12 H

13 H

14 H

15 H
16 H

17 H

18 H

19 H

20 H

21 H

22 H

23 H

24 H

25 H

26 H

27 H
28 H
29 H

30 H

31 H

32 H

33 H

34 H

35 H

36 H

37 H

38 H

39 H

40 H

kougevoelig en in het algemeen gemakkelijk 
te kweken. De bloemknoppen zijn onbe- 
doornd.

4 spee n. P106 20 zpp (donkergroen; zeer 
grote roze bloemen)

4 wagnerianum 20 zpp
1 baldianum albiflorum 20 zpp (witbloeiende 

vorm)
1 bayrianum 20 zpp (vlakke, brede ribben; 

zware doorns)
1 bicolor 20 zpp (bovenste zijdooms wit; rest 

zwart)
1 buenekeri 20 zpp (lijkt wel G. horstii, dieproze 

bloemen)
1 cardenasianum 20 zpp (blauwgroen; vlakke 

ribben; stevige lange doorns)
1 chubutense 20 zpp (plant grijsgroen, zuiver 

witte bloemen)
1 damsii 20 zpp (epidermis kleurrijk; rijk witach

tig bloeiend)
1 damsii tucavocense 20 zpp (ribben scherper; 

dieproze bloemen)
1 deeszianum 20 zpp (witte bloemen met rode 

keel)
1 denudatum 20 zpp (spinnecactus, weinig 

ribben, grote witte bloemen)
1 eurypleurum 20 zpp (frisgroen; platronde; 

veel roze bloemen)
1 friedrichii 20 zpp (zebracactus; rijk dieproze 

bloeiend)
1 friedrichii moserianum 20 zpp (witbloeiend)
1 guanchinense 20 zpp (grote bruinroze bloe

men)
1 intertextum 20 zpp (stevige, lange, grijze 

doorns)
1 izozogsii 20 zpp (platrond; grijsgroen, doorns 

hoornkleurig)
1 kozelskyanum 20 zpp (plant vlak, bronskleu

rig)
1 lagunillacense 20 zpp (grote witte of zalm

kleurige bloemen)
1 leeanum netrelianum 20 zpp (weinig tegen 

het lichaam liggende doorns)
1 marquezii 20 zpp (bloem zalmkleurig; mooie 

bedoorning)
1 matoense 20 zpp (plant donkergroen, 

scherpe ribben)
1 megatae 20 zpp (grote vlakke plant; rijk 

witachtig bloeiend)
1 mihanovichii 20 zpp (blijft klein; lichaam 

roodgroen; bloemen groen)
1 moserianum 20 zpp (stevige gedraaide 

lichtgekleurde doorns)
1 oenanthemum 20 zpp (bloemen wijnrood)
1 onychacanthum 20 zpp (plant bruin)
1 parvulum 20 zpp (dwergsoort met naar ver

houding grote bloemen)
1 riograndensis 20 zpp (donkergroene plant; 

bloem wit met blauwrode keel)
1 schatzlianum 20 zpp (donkere plant; grote 

bloemen)
1 spegazzinii 20 zpp (plant blauwgroen; brede 

vlakke ribben)
1 striglianum 20 zpp (donker bijna violet 

lichaam; weinig doorns)
1 triacanthum 20 zpp (bruingroene plant; per 

areool 3 grijze doorns)
1 uebelmannianum 20 zpp (blauwgrijze plant; 

mooie bloemen)
1 uruguayensis 20 zpp (plant platrond; geel- 

bloeiend)
1 valniceckianum 20 zpp (dooreen gedraaide, 

witgrijze doorns)
1 vatteri 20 zpp (vlak en bleekgroen; weinig 

doorns; veel bloemen)
1 weissianum 20 zpp (lange sterk gebogen 

doorns; grote zalmroze bloem)
1 zegarrae 20 zpp (rijk bloeiend met grote
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41

42

43

44

45

46

47
48

49
50

51

52

53

54
55

56

57

58

59

60

61
62

63
64

65

66

67
68

69

70

71

72

73

74

75
76
77

78
79

80
81

82

83

84

bloemen)
P 1 achirasense P104c 20 zpp (van een afgel

egen groep uit Zuid-Cordoba)
P 1 ambatoense P22 20 zpp (van de Siërra 

Ambato; rozegrijze bedoorning)
P 1 andreae P199 20 zpp (kleine plant met grote 

gele bloemen)
P 1 baldianum P127 20 zpp (uit de Siërra Anca- 

sti; roodbloeiend)
P 1 bicolor P116 20 zpp (tweekleurige bedoor

ning; witte bloem, rode keel)
P 1 bodenbenderianum P76c 20 zpp (bruine 

plant; roze bloemen)
P 1 borthii P178 20zpp
P 1 bozsingianum P205 20 zpp (roze bloemen;

grijze epidermis)
P 1 brachypetalum P101 20 zpp
P 1 bruchii P174 20 zpp (uit de bergen oostelijk 

van Copina, Cordoba)
P 1 bruchii brigittae P214 20 zpp (nieuwe vorm;

bloemen roze)
P 1 calochlorum P109b 20 zpp (kleine donker

groene planten)
P 1 carminanthum P133 20 zpp (van de Sa. 

Ambato; karmijnrode bloemen)
P 1 castellanosii P80c 20 zpp
P 1 catamarcense n.pr P73b 20 zpp (zwaar 

bedoornd)
P 1 fleischerianum 20 zpp (grote witte bloemen 

met rode keel)
P 1 friedrichii moserianum P435 20 zpp (uit de 

Chaco van Paraguay)
P 1 gibbosum P94 20 zpp (uit de Abra de la 

Ventana)
P 1 gibbosum fenellii P95 20 zpp (grijsgroene 

planten; grote witte bloemen)
P 1 horridispinum 20 zpp (prachtige roze bloe

men)
P 1 hossei P139 20zpp
P 1 intertextum P81 20 zpp (doorns liggen tegen 

het lichaam)
P 1 knollii n.n. WO66 20 zpp
P 1 mazanense P30 20 zpp (uit de Quebrada de 

la Sebila)
P 1 mesopotamicum P241 20 zpp (nieuwe soort 

met grote zaden)
P 1 monvillei P6 20 zpp (van de Rio Tercero, 

Zuid-Cord.)
P 1 mostii P176 20 zpp (stevig bedoornd)
P 1 mucidum P36a 20 zpp (tot 50 cm lange 

penwortel)
P 1 mucidum ferrarii P136 20 zpp (loodgrijze 

planten; witte tot roze bloemen)
P 1 nidulans P138 20 zpp (woest bedoornd; roze 

bloemen)
P 1 nigriareolatum var, P130 20 zpp (uit de 

Cuesta de Portezuelo)
P 1 obductum P121 20 zpp (nieuwe kleine soort 

uit de Salinas Grandes)
P 1 occultum P131 20 zpp (donkergroen; veelrib- 

big)
P 1 ochoterenai P31 20 zpp (van Siërra de Ve- 

lasco; korte vuilwitte bloemen)
P 1 odoratum 20 zpp
P 1 paediophilum 20 zpp
P 1 piltziorum P38 20 zpp (violetbruin; lange wit 

tot roze bloemen)
P 1 pungens 20 zpp
P 1 quehlianum P13a 20 zpp (uit de Sa Tu- 

lumba kleine veelribbige piant)
P 1 ragonesei WR224 20 zpp
P 1 riojense mirandaense P222 20 zpp (zware, 

donkere doorns; roze bloemen)
P 1 ritterianum P219 20 zpp (uit het Famatima 

massief)
P 1 saglionis P26 20 zpp (uit de Siërra Ambato, 

Catamarca)
P 1 schickendantzii P17s 20 zpp (leuke bedoor-

85 P

86 P

87 P

88 P

89 P

HAM

01 H

02 H

03 L

HEL

01 N
02 L

03 L

04 N
HIL

01 H

HOM

01 M

02 N

HOR

01 H

02 H

03 H

04 H

05 H

06 H

HYL

01 E
ISL

ning, bloem vuilwit tot roze)
1 schickendantzii delaetii P55 20 zpp (vlak- 

ronde blauwgroene planten; roze bloemen)
1 spec. aff. michoga P17 20 zpp (zeer lange 

doorns, bloem vuilwit tot roze)
1 stellatum P76 20 zpp (zeer variabele bedoor

ning)
1 taningaense P212 20zpp (kleine nieuwe 

soort uit Cordoba)
1 vatteri P108 20zpp (karakteristieke soort uit 

Zuid-Cordoba)
HAMATOCACTUS
Aan Ferocactus verwante bolcactussen Ze 
worden minder groot en bloeien gemakkelij
ker met grote gele bloemen. De kweek is 
eenvoudig en ze zijn niet kougevoelig.

1 setispinus orcuttii 20 zpp (lange goudgele 
doorns; gemakkelijke bloeier)

1 sinuatus 20 zpp (zeer lange bedoorning; 
bloem zuiver geel)

1 hamatacanthus 20 zpp (een der midden
doorns zeer lang en gehaakt)
HELIANTHOCEREUS
Met Trichocereus en Lobivia verwant ge
slacht met overdag bloeiende soorten. De 
soorten zijn niet koudgevoelig en zonder veel 
problemen te kweken.

4 poco 25 zpp (fraaie dichte gele bedoorning)
4 crassicaulis 25 zpp (wordt niet erg groot; 

bloemen vuurrood)
1 grandiflorus 20 zpp (zeer mooie rode bloe

men)
4 huascha rubra 20 zpp

HILDEWINTERA
Kleine kruipende en/of hangende zuilen die 
ook wel bij Borzicactus worden ingedeeld 
Rijke bloeier gedurende de gehele zomer De 
planten zijn niet kougevoelig en worden niet 
zeer groot)

1 aureispina 20 zpp (goudgeel bedoornd; 
bloem oranjerood)
HOMALOCEPHALA
Nauw aan Ferocactus verwant monotypisch 
geslacht. Niet kou- maar wel vochtgevoelig. 
De groei is langzaam en daardoor ziet men 
niet vaak grote mooie planten

4 texensis SB980 20 zpp (zwaarbedoornd; 
fraaie meerkleurige bloemen)

4 texensis 20 zpp (zwaarbedoornd; fraaie 
meerkleurige bloemen)
HORRIDOCACTUS
Zie ook Neochilenia, Neoporteria of Pyrrho- 
cactus. De soorten zijn niet kougevoelig.

1 andicolus 20 zpp (witachtige bedoorning; 
gele bloemen)

1 choapensis 20 zpp (plant donkergroen; 
bleekgele bloemen)

1 curvispinus combarbalensis 20 zpp (prie
mende doorns met donkere en lichte ban
den)

1 curvispinus santiagensis 20 zpp (lange 
dunne doorns)

1 heinrichianus 20 zpp (van Tambillos; donkere 
doorns; bloem heldergeel)

1 limariensis 20 zpp (van Sotaqui; zwavelgele 
bloemen)
HYLOCEREUS
Geslacht van epifytische klimmende cactus
sen uit vooral Midden-Amerika. De grote 
nachtelijke bloemen, meestal wit. De meeste 
soorten zijn wat kougevoelig.

1 spec Suriname 20 zpp
ISLAYA
Peruaanse bolcactussen met zeer fraai 
gekleurde, opvallende zaadbessen. Op eigen 
wortel is de kweek niet zeer eenvoudig Ook
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01 N 4
02 H 1

03 H 1

04 H 1

05 H 1

06 H 1

07 H 1

08 H 1
09 H 1

LEU

01 L 4

LOB

01 L 4

02 L 7
03 L 1
04 L 4
05 L 1
06 H 1

07 H 1

08 H 1

09 H 1

10 H 1

11 H 1

12 H 1

13 H 1

14 H 1

15 H 1

16 H 1

17 H 1

18 H 1

19 H 1

20 H 1

21 H 1

22 H 1

23 H 1

24 H 1

25 H 1

de kweek uit zaad vereist enige kundigheid 
krainziana longispina 20 zpp 
copiapoides 20 zpp (plant blauwgroen; korte 
stevige doorns)
copiapoides chalaensis 20 zpp (bedoorning 
spaarzamer; geelbloeiend)
divaricatiflora 20 zpp (zaden van karmijnviolet 
bloeiende planten)
grandis 20 zpp (wordt vrij groot; plant grijs
blauwgroen)
islayensis minor 20 zpp (blijft klein; zwarte 
middendoorns)
krainziana 20 zpp (wollige schedel; gele, 
geurende bloemen)
maritima 20 zpp (dicht geel bedoornd) 
spec. 20 zpp (sim. I. krainziana; dichter 
bedoornd)
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 ze van veel 
water en in de winter van volkomen droogte 
Niet kougevoelig.
principis 20 zpp (zeer lange tepels en papier
achtige doorns)
LOBIVIA
Zie ook Echinopsis. Pseudolobivia is deels 
hier en deels bij Echinopsis ondergebracht. 
Schitterende bloeiers, maar helaas slechts 
enkele uren per bloem. De kweek is eenvou
dig en de planten zijn niet kougevoelig. 
arachnacantha 20 zpp (dwergplant, rijk- 
bloeiend in diverse kleuren) 
famatimensis 20 zpp (De echte vlgs. Br. & R.) 
cylindrica 20 zpp (goudgele bloemen) 
purpurea mineata FR526A20zpp 
sicuanicensis 20 zpp 
arachnacantha torrecillacensis 20 zpp 
(dwergsoort; grote karmijnkleurige bloemen) 
aurea dobeana 20 zpp (PsLob.;klein met 
stevige doorns, bloedrode bloem) 
aurea leucomalla 20 zpp (Pslob ; dicht witbe
doornd) 
calorubra mizquensis 20 zpp (Pslob.; rode 
bloemen) 
calorubra pojoensis 20 zpp (Pslob.; vormt 
groepen; oranjerode bloemen) 
calorubra 20 zpp (Pslob ;vlak, frisgroen; 
lange oranjerode bloemen) 
cardenasiana 20 zpp (Pslob.; grote magen- 
tarode bloem) 
chrysantha 20 zpp (weinig zijdoorns, goud
gele bloem met rode keel) 
cinnabarina 20 zpp (grote karmijnkleurige 
bloemen met rode keel) 
cinnabarina grandiflora 20 zpp (donkerrode 
bloem met violette keel) 
ferox 20 zpp (wordt groot; zware bedoorning; 
witte bloemen) 
ferox longispina 20 zpp (zeer wild bedoornd; 
variabele bloemkleur) 
jajoiana 20 zpp (rode bloem met een donker- 
violette keel) 
jajoiana nigrostoma 20 zpp (geel tot rode 
bloemen met nog donkerder keel) 
marsoneri 20 zpp (lang, zwart bedoornd; gele 
tot rode bloemen) 
obrepanda purpurea 20 zpp (Pslob.; reus
achtige purperen bloemen) 
obrepanda 20 zpp (Pslob.;priemende doorns; 
witte, geurende bloemen) 
peclardiana 20 zpp (bloeit de hele zomer met 
violette bloemen) 
pentlandii 20 zpp (zeer lang bedoornd; varia
bele bloemkleur) 
pugionacantha rossii 20 zpp (oranjegele

26 H 1

27 H 1

28 H 1 
29 H 1

30 H 1

31 H 1 
32 H 1

33 H 1

34 H 1

35 H 1

36 P 1

37 P 1

38 P 1

39 P 1 
40 P 1

41 P 1
42 P 1
43 P 1

44 P 1

45 P 1
46 P 1
47 P 1
48 L 4

49 L 1 
LOH

01 N 4
LOP

01 H 2

02 H 2
03 H 2

LOX

01 M 1

02 M 1

03 M 1

04 M 1

05 L 1

06 H 1

bloemen) 
saltensis 20 zpp (dwergsoort; bloemen rood 
met donkere keel) 
saltensis nealeana 20 zpp (bloemen groter 
met donkerder keel) 
schieliana 20 zpp dicht bleekgeel bedoornd) 
schieliana quiabayensis L1004 20 zpp (gele 
dooreengevlochten doorns; gele bloemen) 
tapecuana 20 zpp (Pslob ;bedoorning varia
bel, soms bijna doornloos) 
tarabucensis 20 zpp (donkerrode bloemen) 
tegeleriana 20 zpp (Acantholob.; bedoornde 
vruchten) 
tiegeliana 20 zpp (dichte dooreengevlochten 
doorns) 
wrightiana 20 zpp (zeer lange dooreenge
vlochten middendoorns) 
wrightiana winteriana 20 zpp (lange purper
rode bloemen met een witte keel) 
aurea P4 20 zpp (Pslob.; uit Zuid-Cordoba, 
lange gele bloemen) 
aurea cylindrica P207 20zpp (Pslob.; slank- 
zuilige vorm uit La Rioja) 
aurea fallax P137 20 zpp (Pslob.; uit La 
Rioja; dicht bedoornd) 
caineana albiflora 20 zpp 
calochrysea P61 20 zpp (lange gele bloe
men, lange middendoorns) 
cardenasiana 20 zpp (Pslob) 
dobeana 20 zpp 
drijveriana P179 20 zpp (van de Cachipampa 
met attractieve bloemen) 
haematantha P183 20 zpp (slank zuiltje; 
bloemen geel tot oranje) 
haematantha elongata P236 20zpp 
rebutioides OF72/80 20 zpp 
shaferi 20 zpp 
boliviensis 20 zpp (spruitende soort; rode 
bloemen) 
higginsiana 20 zpp 
LOPHOCEREUS
Grootwordende zuilcactussen uit Mexico en 
de USA. De kweek van de planten is niet 
moeilijk, maar vaak hapert de groei na de 
eerste paar jaren. Bloei is in cultuur zeld
zaam 
schottii 20 zpp 
LOPHOPHORA
Kleine, soms groepvormende bolcactussen. 
In de natuur bevat de wortelhals mescaline 
Onbedoornde planten met viltige areolen. 
Niet kou-, maar soms wel vochtgevoelig. 
echinata diffusa 10 zpp (helder grijsgroene 
plant; vlakke ribben) 
williamsii 10 zpp (dikke viltige areolen) 
williamsii decipiens 10 zpp (grotere, langere, 
violetroze bloemen) 
LOXANTHOCEREUS
Slanke, vrij klein blijvende zuilen met zygo- 
morfe bloemen. Het geslacht wordt ook wel 
bij Borzicactus ingedeeld. De kweek is een
voudig, want de planten zijn niet kougevoelig 
en soms zeer bloeiwillig.
acanthurus B225 20 zpp (min of meer krui
pend; roodachtige bloemen) 
eulalianus 20 zpp (dichte, fijne goudgele 
bedoorning) 
faustianus 20 zpp (van de Rio Rimac nabij 
Lima) 
peculiaris KK163320zpp (weinige korte 
doorns) 
sextonianus 20 zpp (kruipend; gemakkelijk 
bloeiend) 
ferrugineus 20 zpp (dichte roestbruine be
doorning; lange rode bloem)
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MAL

001 M

002 M 
003 M

004 M

005 M 
006 M 
007 M
008 L

009 M 
010 M

011 M 
012 N

013 N

014 N
015 N 
016 N 
017 L

018 L

019 L

020 L 
021 L

022 L 
023 L

024 L

025 L
026 L
027 L
028 L
029 L
030 L
031 L

032 L

033 L

034 L
035 L
036 L
037 L
038 L

039 L

040 L
041 L 
042 L

043 L
044 E

045 L
046 L 
047 L

048 H

049 H

MAMILLARIA
Grootste en meest gekweekte geslacht van 
cactussen. Binnen het geslacht bestaat een 
grote schakering in vorm, grootte en bloe
men. Bloei meestal in een krans om de 
schedel. Kweek bij veel soorten eenvoudig. 
Niet kougevoelig.

1 apozolensis saltensis L1045 20 zpp (van 
Monte Escobedo)

4 duwei 20 zpp (witte zachte bedoorning)
1 guelzowiana 20 zpp (Krainzia; grote rozepur- 

peren bloemen)
1 johnstonii guaymensis 20 zpp (korte krach

tige doorns)
2 lasiacantha 25 zpp (witbedoornd)
2 lenta 20 zpp (witbedoornd; vormt groepen)
1 pottsii SB1563 20 zpp (lange bruine doorns)
1 woodsii 20 zpp (wollige axillen; dieproze 

bloemen)
1 slevinii 20 zpp (witbedoornd; witte bloemen)
1 sphaerica SB857 20 zpp (Dolichothele; grote 

geelroze bloemen)
1 viperina SB836 20zpp (van Zapotitlan, Pue.) 
4 baumii 20 zpp (Dolichothele; grote gele 

bloemen)
2 deherdtiana 10 zpp (grote purperkleurige 

bloemen)
4 duwei 20 zpp (zachte, witte bedoorning)
4 saffordii 20 zpp (bloem roze)
4 sphaerica 20 zpp (grote bloemen)
4 aurihamata 25 zpp (goudgele bedoorning; 

crèmekleurige bloemen)
7 bocasana 25 zpp (vormt groepen; witharige 

zijdooms)
4 bocasana SB524 25 zpp (van Mexquitic, 

SLP.)
4 bocasana rosea 25 zpp
4 bocasana L1182 20 zpp (geel bloeiende 

vorm)
4 boolii 25 zpp (roze-purperen bloemen)
1 crinita 20 zpp (zachte, bleekgele doorns; 

rijkbloeiend)
4 dioica 25 zpp (roodbruine, gehaakte midden

doorns)
4 duwei 20 zpp (zachte witte bedoorning)
4 hirsuta 20 zpp (geelbloeiend)
1 hutchisoniana 20 zpp
4 knebeliana 20 zpp (heldergele bloemen)
4 kuentziana 20 zpp (vormt groepen)
1 lanata 20 zpp (witbedoornd; roze bloemen)
4 louisae 20 zpp (dwergsoort met grote bloe

men)
4 moeller-valdeziana 20 zpp (klein, met pen

wortel)
4 monancistracantha 20 zpp (dwergsoort met 

witte zachte bedoorning)
4 prolifera 25 zpp (sterk spruitend)
1 pubispina 20 zpp (zachtroze bloemen)
4 pygmaea 25 zpp (zachte gehaakte doorns) 
4 schelhasei 25 zpp (spruitend; witte bloemen) 
1 schumannii 20 zpp (Bartschella; rijk lavendel- 

kleurig bloeiend)
2 tepexicensis 20 zpp (witte zij- en bruine, 

gehaakte middendoorns)
4 yaquensis 20 zpp (witroze bloem)
1 zacatecasensis 20 zpp (gele bedoorning)
1 deherdtiana 10 zpp (grote purperkleurige 

bloemen)
1 lenta 10 zpp (witbedoornd; vormt groepen)
4 mammillaris 30 zpp (van Tafelberg, Curacao; 

roodbruine bedoorning)
1 saetigera 20 zpp (wollige axillen; spruit niet) 
4 spec. L1048 20 zpp (dieproze bloemen) 
1 zeilmanniana 20 zpp (vormt groepen; vio- 

letrode bloemen)
1 anniana 20 zpp (dwergsoort; groepvormend; 

dicht geel bedoornd)
1 arida 20 zpp (blauwgroen, groengele bloe-

050 H 1

051 H 1

052 H 1

053 H 4

054 H 2

055 H 1

056 H 1

057 H 1
058 H 1

059 H 1

060 H 1

061 H 1

062 H 1

063 H 1

064 H 1

065 H 1

066 H 1

067 H 1

068 H 2

069 H 1

070 H 1
071 H 1

072 H 2
073 H 1

074 H 1

075 H 1

076 H 2

077 H 1
078 H 1

079 H 2

080 H 2

081 H 1

082 H 1

083 H 1

084 H 1

085 H 1
086 H 1

087 H 2

088 H 2

089 H 2
090 H 1

091 H 1

men)
aureilanata 20 zpp (klein; dichte goudgele
beharing, roze bloemen)
bambusiphila parva 20 zpp (karmijnkleurige 
bloemen)
barbata 20 zpp (grote groengele bloemen 
met roze strepen)
blossfeldiana 20 zpp (dwergsoort met grote 
roze bloemen)
boelderliana 15 zpp (dwergsoort met lange 
penwortel; witte bloemen)
boolii 20 zpp (dwergsoort; de hele zomer 
purperen bloemen)
candida rosea 20 zpp (in de schedel roze- 
bruine bedoorning)
capensis 20 zpp (grote roze bloemen)
capensis pallida 20 zpp (van Todos Santos/ 
BC.; rechte doorns)
carretii 20 zpp (geelbruine haakdoorns;
zachtroze bloemen)
coahuilensis 20 zpp (Porfiria schwartzii;
dwergsoort; dikke penwortel)
compressa 20 zpp (zeer lange doorns; pur
peren bloemen)
crinita 20 zpp (zachte, bleekgele, gehaakte 
middendoorns)
denudata 20 zpp (van Coahuila; dicht witbe- 
doornde dwergsoort)
dioica 20 zpp (roodbruine gehaakte midden
doorns; witte bloemen)
esperanzaensis 20 zpp (bleekgele, glasach
tige zijdooms)
estebanensis 20 zpp (purperbruine midden
doorns, witachtige bloemen)
freudenbergeri 20 zpp (wordt groot; spruit 
niet; grote gele bloemen)
gasseriana 15 zpp (dicht bedoornd; dwerg
soort)
gasterantha 20 zpp (karmijnkleurige bloe
men)
gigantea 20 zpp (wordt groot; wollige axillen) 
glassii 20 zpp (rijk spruitende dwergsoort;
bloemen roze)
goodrichii 15 zpp (grote roze bloemen) 
guillauminiana 20 zpp (dwergsoort met veel 
roze bloemen)
haageana 20 zpp (witt zij- en bruine midden
doorns)
hahniana 20 zpp (lange sneeuwwitte haren; 
karmijnkleurige bloemen)
huitzilopochtli niduliformis 15 zpp (lange
bruine gedraaide doorns)
isotensis 20 zpp (slank zuiltje; spruitend)
johnstonii sancariensis 20 zpp (met lange
gedraaide middendoorns)
lauii 15 zpp (dwergsoort; witbedoornd, grote 
purperen bloemen)
lenta 15 zpp (vormt groepen; fijn dichtbe-
doornd; bloem purper)
melaleuca 20 zpp (Dolichothele; geel
bloeiend)
microhelia 20 zpp (vorm met pekzwarte
bedoorning)
monancistracantha 20 zpp (dwergsoort met 
dichte, zachte bedoorning)
multiseta 20 zpp (wollige axillen; bloem 
karmijnkleurig)
mystax 20 zpp (purperen bloemen)
neoschwarzeana 20 zpp (wollige axillen;
donkerrode doorns)
rekoi leptacantha 15 zpp (lange door elkaar 
gedraaide bruine doorns)
rekoi leptacantha fa 15 zpp (zaden van geel 
bedoornde planten)
reppenhagenii 15 zpp (dicht bedoornd) 
saint-pieana 20 zpp (wollige axillen; donkere 
doorns; witte bloemen)
schiedeana 20 zpp (verborgen onder zachte
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goudgele doorns)
092 H 1 sempervivi 20 zpp (weinig kleine zijdoorns; 

zwarte middendoorns)
093 H 1 shurliana 20 zpp (veel grote purperen bloe

men)
094 H 1 swinglei iniae 20 zpp (vorm met rechte 

middendoorns; zachtroze bloemen)
095 H 2 tepexicensis 15 zpp (fijne witte zij- en bruine 

gehaakte middendoorns)
096 H 1 uncinata 20 zpp (zwarte gehaakte midden

doorns)
097 H 1 wilcoxii 20 zpp (lange rode middendoorns; 

grote purperen bloemen)
098 H 2 wohlschlageri 15 zpp (lijkt op M. magallanii) 
099 H 1 xaltianguensis aguilensis 20 zpp (spruit niet) 
100 H 1 zeilmanniana albiflora 20 zpp (zuiver witte 

bloemen)
101 H 1 zephyranthoides 20 zpp (grote witachtige 

bloemen)
102 N 4 spinosissima rubrispina 20 zpp
103 N 4 swinglei 20 zpp (1 gehaakte donkere mid- 

dendoom; grote roze bloem)
104 L 4 glassii 20 zpp (spruitende dwergsoort, dichte 

witte bedoorning)
105 L 1 spec. L044 20 zpp (waarschijnlijk vorm van 

M. dioica)
106 L 1 anniana 20 zpp (dwergsoort; geelachtige 

bedoorning)
107 L 7 bucavensis 25 zpp
108 L 7 crocidata 25 zpp (karmijnkleurige bloemen) 
109 L 1 elegans 20 zpp (korte zuiltjes; rijk spruitend) 
110 L 4 eriacantha 25 zpp (zeer kleine bleekgele 

bloemen)
111 L 1 longiflora 20 zpp (Krainzia; grote langge- 

steelde bloemen)
112 L 4 pacifica 25 zpp
113 L 1 pennispinosa 20 zpp (dichte, fijne bedoor

ning; bloemen roze)
114 L 1 puberula 20 zpp
115 L 7 seitziana 25 zpp (vier stevige naaldvormige 

doorns)
116 L 1 simplex 20 zpp (van Curacao)
117 L 1 trichacantha 20 zpp (fijnbehaarde doorns; 

rijkbloeiend)
118 L 7 vagaspina 25 zpp (zeer lange gedraaide 

middendoorns)
119 L 1 viereckii 20 zpp
MAM MAMILLOPSIS

Monotypisch geslacht. Dichte witte bedoor
ning. Middendoorns gehaakt. Grote roan- 
jerode bloemen, die helaas zelden verschij
nen in cultuur. Niet kougevoelig

01 M 2 senilis 25 zpp (dicht sneeuwwit bedoornd)
MAO MARGINATOCEREUS

Grote Mexicaanse zuilcactussen. De planten 
zijn op oudere leeftijd vlotte groeiers. Bloei is 
in cultuur zeldzaam. De planten zijn mooi 
door hun zeer regelmatige bouw

01 N 4 marginatus 20 zpp (parelbandcactus)
MAT MATUCANA

Zuid-Amerikaanse bolcactussen met grote, 
vaak zygomorfe bloemen Hier zijn ook Sub- 
matucana en Eomatucana geplaatst. In 
cultuur zijn de meeste soorten niet kouge
voelig. Over de naamgeving heerst nogal 
verwarring.

01 M 1 haynei perplexa KK1459 20 zpp (groeit op 
3800 m hoogte)

02 M 1 haynei 'clavispina' KK575 20 zpp (van Vulcan 
Coracore op 3500 m hoogte)

03 M 1 haynei perplexa 'herzogiana' KK565 20 zpp 
(van Cord. Negra; roodbloeiend)

04 M 2 variabilis 20 zpp (bonte geelachtige bedoor
ning)

05 L 4 madisoniorum 25 zpp (Subm.; vlakke ribben; 
oranjerode bloemen)

06 H 1 aurantiaca 20 zpp (Subm.; geelbedoornd;

07 H

08 H

09 H

10 H

11 H

12 H

13 H

14 H

15 H

16 H 
MEL

01 N
02 E
03 E

04 E

05 L
06 E

07 E

08 E

09 E

10 E

11 E
12 E

13 E

14 L
15 L

16 E

17 L
18 L
19 L
20 E
21 E
22 E

23 E
24 E

25 L

26 L
27 L

28 L
29 E

30 E

31 E

32 E
33 L
34 E

oranjegele bloemen)
1 aureiflora 20 zpp (Subm.; korte, rechte, gele 

bloemen)
1 calliantha 20 zpp (Subm.; lange gedraaide 

doorns; grote bloemen)
1 hystrix 20 zpp (wild bedoornd; lange kar

mijnkleurige bloemen)
1 intertexta fa. 20 zpp (Subm.; lijkt op M. 

celendinensis; zeer vlak)
1 intertexta 20 zpp (Subm.; bruine zijdoorns, 

lange oranjerode bloem)
1 madisoniorum 20 zpp (Subm.; vlakke ribben; 

oranjerode bloemen)
1 paucicostata 20 zpp (Subm ; lange gebogen 

grijze doorns)
1 purpureoalba 20 zpp (fijn dicht geelachtig 

bedoornd; bloem purperroze)
1 tuberculosa 20 zpp (Subm.; lange grijze 

doorns; rijkbloeiend)
1 winteriana 20 zpp (fijne witte zijdoorns)

MELOCACTUS
Cephaliumvormende bolcactussen. In het 
algemeen zijn de planten willige groeiers als 
de temperatuur 's winters voldoende hoog is. 
De planten bloeien pas al het cephalium 
gevormd is, dus na 10 of meer jaren

4 azureus 20 zpp (fraaie blauwe bol I)
7 acispinosus HU258A30zpp
4 arcuatispinus HU424 30 zpp (opvallende 

blauwe soort)
4 axiniphorus HU450 25 zpp (plant blauwach

tig)
1 azulensis HU11220zpp
4 caesius 30 zpp (grijsachtig groen; 10 ribben; 

grote bloem)
4 canescens FR1333 25zpp (grote platronde 

soort; cephalium rood)
4 conoideus HU183 20zpp (zaad van type- 

plant Buining; zeldzaam)
4 conoideus disciformis n p. 25 zpp (ook wel M. 

disciformis genoemd)
1 cremnophilus HU223 20 zpp (rode naaldvor

mige bedoorning)
4 curvispinus 25 zpp (uit Mexico)
7 dawsonii 30 zpp (van Mexico; dichte ivoor

kleurige bedoorning)
4 delessertianus 30 zpp (van South Papantha; 

kans op rood cephalium)
1 delessertianus 20 zpp
1 depressus HU482 20 zpp (blijft klein; Brazili

aanse soort)
7 ernestii HU182 30 zpp (zeer lange harde 

naaldvormige bedoorning)
1 florschuetzianus HU148 20 zpp
1 glauxianus HU382 20zpp
1 griseoloviridis HU405 20 zpp
4 helvolilanatus HU444 20 zpp
4 holguinensis 25 zpp (van Cuba; zeldzaam)
4 intortus 30 zpp (van St. John; grote soort; 

bruine bedoorning)
4 lannssensianus HU474 30 zpp
4 lensselinkianus HU381 20 zpp (hardgroene 

plant)
1 lensselinkianus HU381 20 zpp (hardgroene 

plant)
4 matanzanus 20 zpp (blijft erg klein)
1 maxonii 20 zpp (soort met de grootste bloe

men)
1 neglectus diamantinensis HU17420zpp
1 neomontanus 20 zpp (Hovens 81-135; kleine 

soort; roodbruin bedoornd)
4 pachyacanthus HU407 20 zpp (harde, zwarte 

bedoorning)
4 permutabilis HU608 25 zpp (niet M inconcin

nus AB1003)
4 rubrisaetosus HU13725 zpp
1 rubrisaetosus HU137 20 zpp
4 rubrispinus 25 zpp (niet M. rubrispinus
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35 E 4
36 L 1
37 E 1

38 E 1
39 E 7

40 E 4

41 E 4
42 E 4
43 E 7

44 E 1

45 E 4
46 E 1
47 E 7

48 L 1
49 L 1
50 E 7

51 E 1

52 E 4
53 E 7
54 E 1

55 E 1
56 E 4

57 E 1

58 E 4

59 E 4

60 E 1

61 E 4

62 L 1
63 L 1
64 L 1
MIA

01 N 4

02 N 4

03 N 4
04 N 4

MIL

01 M 1

02 M 1

03 M 1

04 N 4
05 N 4

06 N 4
MOR

FR1330; wel bijzonder) 
salvadorensis HU301 25 zpp 
salvadorensis HU301 20 zpp 
schulzianus AB1005 20 zpp (Surinaamse 
soort)
spec. BR653 20 zpp (groene platronde soort) 
spec. GS23/2 30 zpp (van Quibor, Venezu
ela, grote bloemen)
spec GS107 30 zpp (van Buena Vista, 
Venezuela; grote bloem)
spec. HU132 20zpp (zeldzaam)
spec. HU166 25zpp (van lacu/Bahia)
spec. HU422 30 zpp (grote bolronde soort; 
kromme doorns)
spec. HU463 20 zpp (kleinblijvende, blauw
achtige soort)
spec. HU468A25zpp
spec. HU533 20 zpp (kleine witte vruchten) 
spec HU636 30 zpp (zeer harde naaldvor
mige bedoorning)
spec. HU156 20zpp
spec. HU445 20 zpp
spec. A la Mar 30 zpp (lijkt op M. delessertia- 
nus, maar wit bedoornd)
spec Agua de Dios 20 zpp (ten zuidwesten 
van Estado Cundinamarca, Colombia) 
spec Anderinha-Bahia 20 zpp
spec Aruba 30 zpp (niet M. macrocanthos) 
spec Bucaramanga 20 zpp (platronde gras
groene soort)
spec. Fusagasuga 20 zpp (van Colombia) 
spec. Peninsulae Araya 30 zpp (grote bloem; 
grote vrucht)
spec Serra Talhada 20 zpp (Pemambuco; 
bloem blijft in cephalium steken)
spec. Soata 25 zpp (in het Noorden van 
Estado Boyaca, Colombia)
spec. lange doorns 30 zpp (onderste rand- 
doorn 6 cm lang)
violaceus 20 zpp (van Pemambuco; kleine 
soort)
zehntneri HU165 25zpp (grote eivormige 
soort; kromme harde doorns) 
amoenus rubrispinus 20 zpp 
breederoianus 20 zpp 
multiceps 20 zpp
MICRANTHOCEREUS
Kleinblijvende, zeldzaam mooi behaarde en 
bedoornde zuilen Ze bloeien met vele kleine 
bloemen in de herfst en winter. De planten 
zijn warmteminnend.
auri-azureus 20 zpp (lichaam azuurblauw;
bedoorning goudgeel)
densiflorus 20 zpp (dicht geel bedoornd; rode 
bloemen)
polyanthus 20 zpp (rode bloemen) 
streckeri 20 zpp (blauwgroen; zachte gele 
bedoorning)
MILA
Kleine Peruaanse zuiltjes, die groepen vor
men. De soorten zijn niet kougevoelig.
Oudere planten bloeien wel in verzamelingen 
met gele bloemen.
caespitosa KK24320zpp (tot 15 cm hoog, 
viltige areolen)
caespitosa churinensis KK767 20 zpp (van
Churin op 1800 m hoogte; spitse witte 
doorns) 
fortalezensis KK1405 20 zpp (van de Rio 
Forteleza; mooie gele bloemen) 
cajamarcaensis 20 zpp 
churinensis 20 zpp (M. caespitosa churinen
sis ?) 
nealeana 20 zpp (dikke penwortel) 
MORAWETZIA
Op Oreocereus lijkende zuilen, die niet zeer 
groot worden. Oudere planten kunnen regel-

01 L
MYR

01 N

NBE

01 N

02 H

NBI

01 N

NCA

01 N

NCH

01 H

02 H

03 H

04 H

NEG

01 N
02 H
NEL

01 L

02 H

NOT

01 L
02 L

03 L

matig bloeien De soorten zijn niet kougevoe
lig-

1 sericata 20 zpp
MYRTILLOCACTUS
Geslacht van Mexicaanse zuilen die in de 
natuur struikvormig groeien De planten zijn 
wat kougevoelig, maar worden toch wel als 
onderstam bij enten gebruikt De kweek is 
niet moeilijk.

4 geometrizans 25 zpp (soort met zwarte 
doorns en grijsgroene huid) 
NEOBESSEYA
Noord-Amerikaanse bolcactussen die relatief 
weinig in verzamelingen voorkomen. De 
planten zijn niet kou- maar wel vochtgevoelig. 

5 asperispina 20 zpp (blauwgroene plant met 
groengele bloemen)

1 missouriensis 15 zpp (grote geelgroene 
bloemen)
NEOBINGHAMIA
Op Haageocereus lijkende zuilen uit Peru.
De planten vormen een soort cephalium. De 
bloemen zijn roze. De planten zijn niet kou
gevoelig.

4 climaxacantha 20 zpp (dichte goudgele 
bedoorning)
NEOCARDENASIA
Grote Boliviaanse zuilcactussen, die reeds 
als jonge plant zeer aantrekkelijk zijn Bloei is 
in verzamelingen niet te verwachten. Niet 
kougevoelig.

4 herzogiana 25 zpp (prachtige bruine viltige 
areolen)
NEOCHILENIA
Zie ook onder Horridocactus, Neoporteria en 
Pyrrhocactus. Vele van deze Chileense 
bolcactussen hebben een opvallend ge
kleurde epidermis. Niet kou-, maar op eigen 
wortel wel vochtgevoelig.

1 carrizalensis 20 zpp (grijsgroen; mooie bloe
men)

1 floccosa 20 zpp (dwergsoort, plant verborgen 
onder wollige haren)

1 paucicostata 20 zpp (witberijpte epidermis, 
zwarte bedoorning)

1 recondita 20 zpp (dwergsoort; violetgroene 
plant; bloeit rijkelijk)
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-

3 agavioides 20 zpp
3 agavioides 20 zpp

NEOLLOYDIA
Grootbloemige Noord-Amerikaanse bolcac
tussen De planten zijn op eigen wortel vocht
gevoelig, maar niet kougevoelig. Het geslacht 
bevat maar weinig soorten.

4 odorata 20 zpp (Cumarinia; forse donker
bruine middendoorns)

1 odorata 20 zpp (Cumarinia; forse donker
bruine middendoorns)
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 soorten 
van Brasilicactus, Eriocactus en Wigginsia 
vermeld.

4 erinaceus 20 zpp (Malacocarpus)
7 leninghausii 25 zpp (Eriocactus; goudgele, 

borstelige bedoorning)
1 meldianse 20 zpp
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04 L 1

05 L 4
06 L 4
07 L 1
08 L 4

09 L 4
10 L 4

11 L 1

12 L 4

13 L 4

14 H 1

15 H 1

16 H 1

17 H 1

18 H 1

19 H 1

20 H 1
21 H 1

22 H 1

23 H 1

24 H 1

25 H 1

26 H 1

27 H 1

28 H 1

29 H 1

30 H 1

31 H 1

32 H 1

33 H 1

34 P 1
35 P 1
36 P 1

37 P 1

38 P 1
39 P 1

40 P 1

41 P 1
42 P 1

43 L 4

44 L 1
45 L 4
46 L 4
47 L 4

48 L 4
OBR

orthacanthus 20 zpp (Malacocarpus; blauw
groen)
rauschii 20 zpp
rutilans 20 zpp (paarsachtige bloemen) 
schlosseri 20 zpp (dicht roodbruin bedoornd) 
schumannianus 20 zpp (Eriocactus; lang 
zachte goudgele bedoorning) 
submammulosus 20 zpp
warasii 20 zpp (Eriocactus; schitterend goud
geel bedoornd)
buiningii 20 zpp (lichaam lichtgroen, scherpe 
ribben, bloem groot)
magnificus 20 zpp (Eriocactus; prachtig 
gevormde plant)
roseoluteus 20 zpp (fraaie roze bloemen met 
geelachtige keel)
buiningii 20 zpp (lichaam lichtgroen, scherpe 
ribben; bloem groot)
erinaceus 20 zpp (Malacocarpus; donker
groen)
fuscus 20 zpp (dicht donker bedoornd; bloe
men oranjegeel)
graessneri flaviflorus 20 zpp (Brasilicactus;
dicht goudgeel bedoornd)
graessneri 20 zpp (Brasilicactus; dicht geel 
bedoornd, gele bloem)
haselbergii 20 zpp (dicht wit borstelig be
doornd; rode bloemen)
herteri 20 zpp (wordt groot; lila bloemen) 
horstii purpureiflorus 20 zpp (fraaie zuiver 
purperen bloemen)
leninghausii 20 zpp (Eriocactus; goudgeel, 
borstelig bedoornd)
magnificus 20 zpp (Eriocactus; prachtig 
gevormde plant)
muricatus 20 zpp (fijne witte zijdooms en 
donkere middendoorns)
schumannianus 20 zpp (Eriocactus; lange 
zachte goudgele bedoorning)
schumannianus nigrispinus 20 zpp (Eriocac- 
tus lange donkere borstels; wollige kop) 
sellowii 20 zpp (Malacocarpus; frisgroen;
scherpe ribben)
sessiliflorus 20 zpp (Malacocarpus; wollige 
kop; kleine bloemen)
sucineus albispinus 20 zpp (dicht sneeuwwit 
bedoornd; rijk geelbloeiend)
tephracanthus 20 zpp (Malacocarpus; bleek
groen, scherpe ribben)
vanvlietii 20 zpp (dichte donkere en lange 
bedoorning)
warasii 20 zpp (Eriocactus; schitterend goud
geel bedoornd)
werdermannianus 20 zpp (wordt groot; dicht 
en lang geelachtig bedoornd) 
buenekeri 20 zpp
horstii 20 zpp
ottonis paraguayensis P437 20 zpp uit zuide
lijk Quindy, Paraguay)
rudibuenekeri 20 zpp (lange witte bedoor
ning; wollige bloemen)
schlosseri 20 zpp
submammulosus P3a 20 zpp (uit de Sa. de 
la Ventana)
tureczekianus n.n. P398 20 zpp (uit de Entre 
Rios, zeer lange middendoorns) 
uebelmannianus 20 zpp (paarse bloemen) 
werdermannianus 20 zpp (wordt groot; lang 
en dicht bedoornd)
graessneri 20 zpp (Brasilic ; goudgeel be
doornd; groengele bloemen)
ottonis 20 zpp (oude bekende soort; variabel) 
claviceps 25 zpp (Eriocactus) 
eugeniae 20 zpp (dichtbedoornd)
sucineus albispinus 20 zpp (dichte, sneeuw
witte bedoorning)
warasii longispinus 20 zpp
OBREGONIA

01 H 2
OPU

01 M 1
02 M 1

03 M 4

04 M 2

05 M 4

06 M 4

07 M 4

08 M 4

09 M 4

10 M 1
11 N 4
12 N 4
13 N 4
14 N 4

ORE

01 N 4
02 N 4

03 N 4

04 N 4
05 N 4

06 N 4
07 N 4
08 N 4
09 L 4

10 N 4
ORO

01 N 4

02 N 4

ORT

01 H 2
PAR

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, 
denegrii 15 zpp
OPUNTIA
De bekende schijfcactussen. Ook enkele 
cylindervormige soorten zijn hier geplaatst 
De planten zijn in het algemeen gemakkelijk 
in cultuur. Wel kiemen de zaden vaak pas na 
lange tijd. Sommige soorten zijn winterhard in 
de natuur.
camanchica DJF1060 20zpp (winterhard) 
curvispina 20 zpp (verdraagt matige vorst; 
van Mojave woestijn)
cymochila SB98 20 zpp (winterhard; witte 
bedoorning)
imbricata DJF1575 20zpp (zeer winterhard 
vlgs. leverancier)
macrocentra SB994 20 zpp (winterhard; 
schijven purperachtig)
macrorhiza DJF1437 20zpp (winterhard; van 
Alameda, Sandoval Co, Colo.)
nova 'sandiana' DJF1437 20zpp (winterhard; 
van Alameda, NM.) 
phaeacantha 20 zpp (winterhard; geelrode 
bloemen)
tardospina DJF801 20 zpp (winterhard; van 
Taylor Co., Tx.)
whipplei DJF1631 20 zpp (winterhard) 
chlorotica 20 zpp (verdraagt matige vorst) 
erinacea 20 zpp (verdraagt matige vorst) 
basilaris 20 zpp (verdraagt matige vorst) 
engelmannii alta 20 zpp (verdraagt matige 
vorst)
OREOCEREUS
De grijsaards van de Andes Onder de beha
ring zit meestal een stevige bedoorning. De 
planten groeien langzaam en kunnen vele 
jaren een sieraad in de kas vormen. Niet 
kougevoelig. Bloei Is in verzamelingen zeld
zaam.
fossulatus rubrihornis 25 zpp 
hendriksenianus 25 zpp (vrij kleine soort; 
vormt later groepen) 
hendriksenianus densilanatus 25 zpp (zeer 
dicht behaard) 
magnificus 25 zpp
maximus 25 zpp (wordt in de natuur tot 3 m 
hoog)
neocelsianus 25 zpp (de bekendste soort) 
trollii 25 zpp (blijft vrij laag en vormt groepen) 
trollii major 25 zpp
hendriksenianus 20 zpp (vrij kleine soort; 
vormt later groepen)
urmiriensis 25 zpp (lange gele doorns)
OROYA
Peruaanse bolcactussen met vaak bijzonder 
mooie tweekleurige bloemen. De kweek is 
niet moeilijk en de planten zijn niet kougevoe
lig 
borchersii 20 zpp (platrond; citroengele 
bloemen) 
peruviana 20 zpp (mooie tweekleurige bloe
men)
ORTEGOCACTUS
Monotypisch geslacht van kleinblijvende 
bolcactussen De planten hebben zwarte 
doorns en gele bloemen De soort is niet erg 
kougevoelig.
macdougallii 15 zpp (zeldzaam)
PARODIA
Geslacht van veelal vrij klein blijvende bol
cactussen uit Zuid-Amerika. Kleurrijke en 
afwisselende bedoorning Bloei gedurende 
de gehele zomer Niet kougevoelig Niet te
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01 H 1

02 H 1

03 H 1 
04 H 1

05 H 1

06 H 1

07 H 1

08 H 1

09 H 1

10 H 1

11 H 1

12 H 1
13 H 1

14 H 1

15 P 4

16 P 4

17 P 4
18 P 4
19 P 4

20 P 4

21 P 4

22 P 4

23 P 4

24 P 4

25 P 4

26 P 4
27 P 4
28 P 4

29 P 4

30 P 4
31 P 4

32 P 4

33 P 4
34 P 4
35 P 4
36 P 4

37 P 4
38 P 4
39 P 4
40 P 4

41 P 4 
42 P 4

43 L 1 
PED

01 M 3

warm zaaien geeft de beste resultaten, 
camargensis camblayana 20 zpp (vrij grote 
plant; lange roodbruine middendoorns) 
columnaris 20 zpp (witwollige areolen; gele 
bloemen) 
comarapana 20 zpp (1 bruine middendoorn) 
culpinensis 20 zpp (lang stevige zwarte 
gehaakte middendoorns) 
lauii 20 zpp (dicht roodbruin bedoornd; kar
mijnrode bloemen)
malyana 20 zpp (dichtbedoornde dwergsoort; 
bloem geel tot rood)
roseoalba 20 zpp (in de schedel roze doorns; 
gele bloemen)
schwebsiana 20 zpp (witwollige kop; rijk 
karmijnrood bloeiend)
sotomayorensis 20 zpp (wollige kop; donkere 
doorns; bloemen karmijn) 
subterranea 20 zpp (platrond; wollige kop; 
sterke zwarte doorns)
tarabucina 20 zpp (donkerbruine bedoorning; 
rijkbloeiend)
tuberculata 20 zpp (roodbloeiend) 
yamparaezii 20 zpp (wollige kop; haak- 
doorns; bloedrode bloemen)
subtilihamata 20 zpp (geelachtige midden
doorns, 1 enigszins gehaakt)
cabracoralensis P235 20 zpp (uit de bosge
bieden van Salta)
catamarcensis P23 20 zpp (van Catamarca; 
gele bloemen) 
chrysacanthion OF67/80 20 zpp 
dextrohamata P44 20 zpp (gele bloemen) 
dichroacantha P44a 20 zpp (bloemen rood 
tot geel; weinig wol)
fechseri P395 20 zpp (van de Sa. Malanzan; 
gele bloemen)
fuscato-viridis P239 20 zpp (kleinzadige soort 
uit de provincie Jujuy)
kilianana P228 20 zpp (kleine planten; uit de 
buurt van Cachi)
malyana igneuiflora P128 20zpp (zeer dcihte 
bedoorning, bloedrode bloemen)
mesembrina P210 20 zpp (uit het zuiden van 
La Rioja)
microsperma cafayatensis P56 20 zpp (gele 
bloemen) 
minima 20 zpp
penicillata 20 zpp (borstelige bedoorning) 
penicillata nivosa P250 20 zpp (glasachtig 
witte bedoorning)
rauschii P63a 20 zpp (groeit westelijk van 
Cachi)
riojensis P135 20 zpp (van de Cerro Mazan) 
rubellihamata P253 20 zpp (uit de Quebrada 
El Cebilar, Salta)
rubriflora P158 20zpp (bloemen oranje tot 
donkerrood)
sanagasta P225 20 zpp (van Sanagasta) 
sanguiniflora 20 zpp (bloedrode bloemen) 
schuetziana 20 zpp
setosa P171 20 zpp (grijsblauw; rode bloe
men)
spaniosa P146 20 zpp (goudoranje bloemen) 
splendens M45 20zpp 
tillii 20 zpp
uebelmanniana P153 20 zpp (van de Rio 
Juramento; gele bloemen)
wagneriana P141 20 zpp (van Andalgala) 
spegazziniana P51 20 zpp (bloemkleur 
variabel)
miguillensis 20 zpp
PEDIOCACTUS
Geslacht van in de natuur winterharde bol
cactussen uit de USA. Het kweken van 
deze planten vergt enige deskundigheid. 
Vaak ent men de planten.
simpsonii SB586 15 zpp (Zeer kleine voor-

02 M 3

03 M 3

PEL

01 L 5

02 L 5

03 L 2

04 H 2

05 H 2

06 H 2

07 H 2

08 L 2

PFE

01 P 1

PIL

01 E 1

02 H 1

POL

01 N 4
PYG

01 M 5

PYR

01 N 4

02 N 4

03 P 1

04 P 1
05 P 1

06 P 1

07 P 1

08 P 1

raad) 
simpsonii minor SB20315 zpp (zeer kleine 
voorraad)
knowltonii SB304 10 zpp (van San Juan Co, 
Ut.; roze bloemen)
PELECYPHORA
Kleine bolcactussen met korte pectinate 
bedoorning Sommige worden ook wel inge
deeld bij Gymnocactus of Normanbokea. De 
soorten zijn niet kougevoelig, maar op eigen 
wortel wel vochtgevoelig. De kweek uit zaad 
is vrij moeilijk, 
pseudopectinata rubriflora 10 zpp (grote 
purperviolette bloemen) 
valdeziana albiflora 20 zpp (Normanbokea; 
bloem vrijwel wit) 
valdezianus 20 zpp (Normanbokea; violette 
bloem, dwergsoort) 
pseudopectinata 15 zpp (dicht pectinaat 
bedoornd) 
pseudopectinata rubriflora 10 zpp (grote 
purperviolette bloemen) 
valdeziana 15 zpp (Normanbokea; violette 
bloem; dwergsoort)
valdeziana albiflora 15 zpp (Normanbokea; 
bloem vrijwel wit) 
pseudopectinata 15 zpp (dicht pectinaat 
bedoornd)
PFEIFFERA
Geslacht van kleine zuiltjes, die goed han
gend gekweekt kunnen worden De bloemen 
zijn vaak klein en wit. Niet kougevoelig) 
ianthothele P87 20 zpp (geeft fraaie kruisbe
sachtige vruchten)
PILOSOCEREUS
Geslacht van schitterend berijpte en be
haarde zuilen De meeste soorten zijn warm- 
teminnend. De bloem verschijnt pas op letere 
leeftijd en verspreiden een onaangename 
geur.
arrabidae 20 zpp (groene soort die reeds bij 
75 cm bloeit)
palmeri 20 zpp (bekendste soort; veel haren 
op de areolen)
POLASKIA
Grootwordende zuilkcactussen, waarvan de 
hier genoemde soort opvalt door zijn fraaie 
witgrijze uiterlijk. De planten groeien lang
zaam.
chichipe 20 zpp
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.
bylesianus 20 zpp (grote penwortel; mooie 
witte nachtbloeier)
PYRRHOCACTUS
Zie ook Horridocactus, Neochilenia en Neo- 
porteria. Mooie zwaarbedoomde planten met 
fraaie klokvormige bloemen. De soorten zijn 
niet kougevoelig, maar men ent ze vaak, 
bulbocalyx 20 zpp (stevige roodbruine be
doorning) 
umadeave 20 zpp (wordt groot; lichtge
kleurde doorns) 
andicolus 20 zpp (van Cerro Chivato, Los 
Andes) 
curvispinus combarbalensis 20 zpp 
curvispinus pelorcensis 20 zpp (van Pelorca, 
Chincolco) 
curvispinus santiagoensis 20 zpp (van Acon- 
cagua-dal, Rio Blanco) 
curvispinus v.Alicahue 20 zpp (van de Rio La 
Ligua) 
heinrichianus 20 zpp
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09 P 1
10 P 1

11 P 1

12 P 1
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29 H 1
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31 H 1
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limariensis 20 zpp (van Sotaqui) 
spec. Embalse Cogati 20 zpp (van Cogati- 
Stan-meer)
spec Embalse Ia Paloma 20 zpp (van het La 
Paloma-Stanmeer)
spec Tulahuen 20 zpp (groeit op een hoogte 
van 2000 m)
RAUHOCEREUS
Groot wordende Peruaanse zuilcactussen 
riosaniensis 20 zpp
REBUTIA
Hieronder zijn ook de geslachten Aylostera 
en Mediolobivia geplaatst De planten bloeien 
vroeg in het voorjaar met relatief zeer grote 
bloemen. De soorten zijn zeer bloeiwillig, niet 
kougevoelig en gemakkelijk te kweken 
pygmaea 20 zpp (Mediolob.) 
marsoneri 20 zpp (dichte geelbruine bedoor
ning; kanariegele bloem) 
minuscula 20 zpp (dwergsoort; vormt groe
pen; rijk rood bloeiend) 
senilis kesselringiana 25 zpp (dichte witbe
doornd; veel bleekgele bloemen) 
archibuiningiana 20 zpp (Aylostera; dichtbe- 
doornd; rijk oranje bloeiend) 
atrovirens haefneriana 20 zpp (Medio
lob ; bloemen kersenrood)
atrovirens ritteri 20 zpp (Mediolob.; donker
rode bloemen)
buiningiana 20 zpp (Aylostera; roze-oranje 
bloemen)
cajasensis 20 zpp (Aylostera; rode bloemen) 
donaldiana 20 zpp (Aylostera; planten klein; 
oranje bloemen)
einsteinii atrospina L477 20 zpp (Mediolob.; 
borstelige zwarte doorns)
einsteinii aureiflora rubriflor a 20 zpp (Medio
lob.; bloedrood bloeiende vorm) 
fiebrigii 20 zpp (Aylostera; dicht witgeel be
doornd; rode bloemen)
flavistyla 20 zpp (Aylostera; bloemen oran
jerood)
graciliflora borealis 20 zpp (Aylostera; =A. 
camargensis; donkerrode bloemen) 
haagei canacruzensis 20 zpp (Mediolob ; 
witroze bloemen met roze keel) 
haagei orurensis 20 zpp (Mediolob.; groep- 
vormend; rozerode bloemen) 
haagei 20 zpp (Mediolob ; oranjeroze bloe
men)
kariusiana 20 zpp (dicht geelbedoornd; 
bleekroze bloemen)
kieslingii 20 zpp (Aylostera; witte zij- en 
goudbruine middendoorns) 
krainziana 20 zpp (donkergroen; scharlaken- 
kleurige bloemen) 
krainziana fa. 20 zpp (zaden van geel- 
bloeiende planten) 
krainziana fa. 20 zpp (zaden van wit
bloeiende planten) 
leucanthema 20 zpp (Aylostera; zuiver witte 
bloemen)
marsoneri 20 zpp (grote kanariegele bloe
men)
maxima 20 zpp (Aylostera; donkerrode bloe
men)
minuscula 20 zpp (groepvormende dwerg
soort; rijk rood bloeiend)
muscula 20 zpp (Aylostera; rijk oranje 
bloeiend)
narvaecense 20 zpp (Aylostera; helderroze- 
lila bloemen)
nigricans 20 zpp (Mediolob.; plant 
bruingroen; vuurrode bloemen) 
pulchella 20 zpp (Aylostera; oranje bloemen) 
pygmaea 20 zpp (Mediolob.)
pygmaea friedrichiana 20 zpp (Mediolob.;

roodoranje bloemen)
34 H 1 pygmaea iscayachensis 20 zpp (Mediolob.; 

bloem rood, van binnen roze)
35 H 1 rosalbiflora 20 zpp (Mediolob ; grijsgroen; 

helder purperroze bloemen)
36 H 1 senilis 20 zpp (dicht wit bedoornd; violetkleu

rige bloemen)
37 H 1 senilis kesselringiana 20 zpp (bleekgele 

bloemen)
38 H 1 spegazziniana 20 zpp (Aylostera; donkerrode 

bloemen)
39 H 1 steinmannii brachyantha 20 zpp (Mediolob.; 

oranje bloemen)
40 H 1 steinmannii christinae 20 zpp (Mediolob ; 

dooreen gevlochten fijne doorns)
41 H 1 steinmannii eucaliptana 20 zpp (Mediolob.; 

helderrode bloemen)
42 H 1 steinmannii parvula 20 zpp (Mediolob.; oran

jerode bloemen; borstelige doorns)
43 H 1 tarvitensis 20 zpp (Aylostera; zeer grote 

oranjerode bloemen)
44 H 1 violaciflora 20 zpp (dicht geel bedoornd; 

violette bloemen)
45 H 1 violaciflora knuthiana 20 zpp (karmijnkleurige 

bloemen)
46 H 1 violascens 20 zpp (Mediolob.)
47 H 1 vulpina 20 zpp (Aylostera; vosrode bedoor

ning; rode bloemen)
48 H 1 xanthocarpa costata 20 zpp
49 P 4 espinosae 20 zpp (Aylostera)
50 P 4 fulviseta 20 zpp
51 P 4 kieslingii 20 zpp (fijne witte zijdoorns; goud

bruine middendoorns)
52 P 4 krainziana 20 zpp (donkergroen; scharlaken- 

kleurige bloemen)
53 L 4 senilis 25 zpp (dicht witbedoornd; rijk oran

jerood bloeiend)
54 L 1 buiningiana 20 zpp (Aylostera; oranjeroze 

bloemen)
55 L 1 donaldiana 20 zpp (Aylostera; rijk oranje 

bloeiend)
ROC ROSEOCACTUS

Vaak bij Ariocarpus geplaatst geslacht Beide 
geslacht zijn zeer nauw verwant Zie ook bij 
Ariocarpus.

01 M 1 kotschoubeyanus macdowellii 15 zpp (klein- 
blijvend, purperen bloemen)

02 H 2 fissuratus 15 zpp (wollige schedel; purperen 
bloem)

03 H 2 fissuratus hintonii 15 zpp (prachtige minia
tuurvorm)

04 H 2 kotschoubeyanus 15 zpp (voorraad klein; 
grote purperen bloem)

05 H 2 kotschoubeyanus albiflorus 15 zpp (vorm met 
witachtig-roze bloemen)

06 H 2 lloydii 15 zpp (wollige schedel; purperen 
bloemen)

SET SETIECHINOPSIS
Rijkbloeiende zuiltjes, die in het tweede 
levensjaar al kunnen bloeien. De bloemen 
zijn 1 nacht geopend, geuren sterk en zijn 
zelffertiel

01 L 1 mirabilis 20 zpp
SOL SOLISIA

Lijkt op Pelecyphora. Zeer gewild plantje, dat 
niet kougevoelig is, maar dat op eigen wortel 
zeer moeilijk te kweken is.

01 M 2 pectinata 10 zpp
STE STEPHANOCEREUS

Witbedoornde Braziliaanse zuilen. Volwassen 
planten vormen een topcephalium, waar 
doorheen ieder opnieuw de stam groeit. De 
kweek is niet moeilijk, mits de temperatuur 
voldoende is.

01 N 4 leucostele 20 zpp
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STETSONIA
Zuid-Amerikaanse, grootwordende zuilcac- 
tussen met zeer stevige donkere doorns. 
Reeds zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. De 
kweek is niet moeilijk en de planten zijn niet 
kougevoelig.

N 4 coryne 25 zpp
STROMBOCACTUS
Monotypisch geslacht van kleinblijvende 
bolcactussen. De kweek is niet gemakkelijk. 
Het beste kan men in grotere porties zaaien, 
daarom bevatten de porties minimaal 100 
zaden.

L 6 disciformis 100 zpp (porties bevatten min
stens 100 zaden)
SULCOREBUTIA
Aan Rebutia verwante, kleinblijvende bolcac
tussen. Niet kougevoelig, maar door hun 
penwortel wel vochtgevoelig. Het zijn prach
tige en gemakkelijke bloeiers Het zaad blijft 
niet lang kiemkrachtig.

H 2 alba 15 zpp (dwergsoort met donkerrode 
bloemen)

H 2 arenacea 15 zpp (rijk geel bloeiend)
H 2 candiae 15 zpp (dicht goudgeel bedoornd; 

gele bloemen)
H 2 canigueralii 15 zpp (rode bloemen met gele 

keel)
H 2 cochabambina clizensis 15 zpp (bloemen 

bleek)
H 2 flavissima 15 zpp (dichte goudgele bedoor

ning; purperviolette bloem)
H 2 hoffmanniana 15 zpp (tweekleurige bloemen) 
H 2 jolantana n.n. HS68 15 zpp (van Laguna; 

goudgeel tot donkerrood bedoornd)
H 2 markusii 15 zpp (plant bruinviolet; bloem 

magentarood of purper)
H 2 mentosa HS10415 zpp (van Aiquile; 

magentakleurige bloemen)
H 2 muschii 15 zpp (goudgele bloemen; zeld

zaam)
H 2 purpurea fa. HS2515 zpp (van Reika 

Pampa; bloemen violet)
H 2 rauschii 15 zpp (grijsgroene of violette epi

dermis)
H 2 steinbachii horrida 15 zpp (stevige bedoor

ning; donkere magenta bloemen)
H 2 tarijensis 15 zpp (fijne, gebogen bedoorning; 

rode bloemen)
H 2 torotorensis 15 zpp (geelbruine bedoorning; 

violette bloemen)
H 2 verticillacantha 15 zpp (donkergroen; 

groepvormend; bloem violet)
H 2 verticillacantha albispina L375 15 zpp (witte 

door elkaar gevlochten doorns)
H 2 verticillacantha minima 15 zpp (blijft kleiner; 

bloemen purper)
L 1 arenacea 10 zpp (rijk geel bloeiend)

TEPHROCACTUS
Merendeels kleinblijvende planten uit de 
groep der Opuntia-achtigen De planten 
vormen korte; meestal cylindervormige leden. 
De soorten groeien in de Andes Niet kouge
voelig. Bloei in cultuur is moeilijk, maar komt 
wel voor.

N 4 alexanderi 20 zpp
N 4 articulatus 20 zpp (zeer variabele soort)
N 4 floccosus 20 zpp
N 1 syringacanthus 20 zpp
N 4 alexanderi bruchii 20 zpp

THELOCACTUS
Noord-Amerikaanse bolcactussen met knob
belige ribben en vaak grote attractieve bloe
men De kweek is meestal gemakkelijk en de 
meeste soorten bloeien gemakkelijk en 
langdurig. De soorten zijn niet kougevoelig.

01 M 1 bicolor bolansis SB567 20 zpp (van Brewster 
Co/Tx, platte rode doorns)

02 M 1 bicolor flavidispinum SB424 20 zpp (van 
Brewster Co; geelrode bedoorning)

03 M 2 leucacanthus schmollii CSD305 20zpp (van 
Pena Blanca, Qro ; karmijnviolette bloemen)

04 M 5 macdowellii CSD19220 zpp (van Arteaga, 
Coah.; witte bedoorning)

05 M 4 rinconensis 20 zpp (grijze epidermis; bedoor
ning grijs)

06 L 2 lausseri 10 zpp
07 H 1 bicolor commodus 20 zpp (van Monte More

los, Tam.; gebogen middendoorns)
08 H 1 bicolor pottsii 20 zpp (afwaarts gebogen 

middendoorns)
09 H 1 bicolor texensis 20 zpp (1 middendoorn zeer 

lang en papierachtig)
10 H 1 bicolor tricolor 20 zpp (prachtige gele en 

violetrode bedoorning)
11 H 1 conothele 20 zpp (witachtige doorns; purper

violette bloemen)
12 H 1 conothele argenteus 20 zpp (dichte witte, 

priemende bedoorning)
13 H 1 conothele aurantiacus 20 zpp (mooie donker 

goudgele bloemen)
14 H 1 heterochromus 20 zpp (zware kleurige 

doorns; grote violette bloemen)
15 H 1 hexaedrophorus fossulatus 20 zpp (grijs

groene plant; grote zachtroze bloemen)
16 H 1 lloydii 20 zpp (ribben verdeeld in tuberkels; 

kleurige doorns)
17 H 1 lophothele 20 zpp (zeer lange priemende 

doorns; grote gele bloemen)
18 H 1 matudae 20 zpp (grote diepviolette bloemen)
19 H 1 nidulans 20 zpp (grijsgroene plant; lange 

asbestachtige doorns)
20 H 1 saussieri 20 zpp (platronde plant; purperen 

bloemen)
21 H 1 tulensis 20 zpp (lange grijsbruine doorns; 

roze bloemen)
22 H 1 wagnerianus 20 zpp (nieuwe doorns rood, 

daarna geel)
23 L 1 bicolor commodus 20 zpp (afwaarts gebogen 

middendoorns)
24 L 1 bicolor de Tanquecillos 20 zpp (dichte be- 

dooming)
25 L 1 conothelos rubriflorus 15 zpp
26 L 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)

02 N 4 senilis 20 zpp (schitterend sneeuwwit be
doornd)

TOU TOUMEYA
Tegenwoordig ook bij Pediocactus geplaatst 
geslacht van kleine bolcactussen De enige 
soort heeft lange papierachtige doorns De 
kweek is op eigen wortel moeilijk en daarom 
wordt de soort meestal geënt gekweekt

01 M 3 papyracantha RP91 10zpp (van Otero Co, 
NM.; roze bloemen)

TRI TRICHOCEREUS
Groot geslacht van uiterlijk zeer verschillende 
zuilen uit Zuid-Amerika. Meestal gemakkelijke 
groeiers en niet kougevoelig. Vele soorten 
worden gebruikt als onderstam, hetgeen wijst 
op de sterkte van deze planten Zeer grote 
witte bloemen.

01 N 4 pachanoi 20 zpp (zeer korte bedoorning; 
gewilde entstam)

02 N 4 spachianus 20 zpp (goudgeel bedoornd; zeer
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sterke entstam)
03 P 1 montanus 20 zpp

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 5 flaviflorus 20 zpp (gele bloemen)
02 M 2 gracilis dickisoniae 15 zpp (van Aramberri, 

NL.)
03 M 2 laui 20 zpp (platrond; wollige kop)
04 M 4 polaskii 20 zpp (roze bloemen)
05 M 1 schwarzii 20 zpp (lijkt op T. polaskii)
06 L 1 schwarzii 20 zpp (lijkt op T. polaskii)
07 H 2 hoferi 15 zpp (grijsgroen; lijkt op 'n Strombo-

cactus)
08 H 1 klinkerianus 20 zpp (zwarte gedraaide

doorns; witte bloemen)
09 H 2 krainzianus 15 zpp (bleekgele of roze bloe

men)
10 H 2 krainzianus minimus 15 zpp (nog kleiner als 

de typeplant, kleine gele bloem)
11 H 1 lophophoroides 20 zpp (dwergsoort met 

wollige kop; zachtroze bloemen)
12 H 1 pseudomacrochele 20 zpp (grote roze bloe

men)
13 H 2 schmiedickeanus 15 zpp (verwarde, gebogen 

doorns)
14 H 2 swobodae 15 zpp (witachtige bloemen; 

zeldzaam)
15 L 1 dickisoniae 10 zpp (lijkt op T. gracilis; veel 

zijdoorns)
16 L 1 flaviflorus 15 zpp (gele bloemen)
17 L 1 lophophoroides 20 zpp (dwersoort met wol

lige kop; zachtroze bloemen)
18 L 1 polaskii 20 zpp (roze bloemen)
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 gummifera 15 zpp
02 N 6 meninensis rubra HU406 15 zpp
03 N 6 pectinifera 10 zpp (de mooiste soort met 

roodbruine epidermis)
VAT VATRICANIA

Monotypisch geslacht van grote Boliviaanse 
zuilcactussen De planten vertakken op latere 
leeftijd en maken bij bloeirijpheid een cepha
lium.

01 N 4 guentheri 20 zpp
WEB WEBERBAUEROCEREUS

Gemakkelijk te kweken zuilcactussen uit 
Peru De planten zijn niet kougevoelig en 
hebben de neiging luchtige groepen te vor
men. Bloei komt in verzamelingen zelden 
voor.

01 N 4 churinensis 20 zpp (zeer dichtbedoornd)
02 N 4 johnsonii 20 zpp (de gele strausii, vanwege 

z’n fraaie bedoorning)
03 N 4 winterianus 20 zpp (zeer dicht en goudgeel 

bedoornd)
WEI WEINGARTIA

Kleine Zuid-Amerikaanse bolcactussen, die 
de hele zomer bloeien. Probleemloze planten 
die niet erg groot worden en zeker ook ge
schikt zijn voor beginners. De bloemen zijn 
vrijwel steeds geel. De planten zijn niet kou
gevoelig.

01 H 1 corroana 20 zpp (wollige areolen en prie
mende doorns)

02 H 1 erinacea catarirensis 20 zpp (platrond; bleke 
priemende bedoorning)

03 H 1 lanata 20 zpp (zeer grote wollige areolen; 
gele bedoorning)

04 H 1 longigibba 20 zpp (zeer wollige areolen)
05 H 1 multispina 20 zpp (dichte en fijne geelbruine

bedoorning)
06 H 1 neocumingii 20 zpp (rechte strogele doorns)
07 H 1 neocumingii trollii 20 zpp (bloemen oranje)
08 H 1 pilcomayensis 20 zpp (viltige areolen; lange

priemende doorns)
09 H 1 pulquinensis mairanensis L958 20 zpp (geel

bruine bedoorning)
10 H 1 riograndensis 20 zpp (vormt groepen; gele 

gebogen doorns)
11 H 1 sucrensis 20 zpp (vlakke plant; dichte grijs

bruine bedoorning)
12 L 4 longigibba 20 zpp (zeer wollige areolen)
13 L 4 miliarensis 20 zpp
14 L 4 spec. Vilacaya 20 zpp
15 L 4 spec. Yothele 20 zpp
WIL WILCOXIA

Kleine struikjes met wortelknollen, die ook 
wel bij Echinocereus worden ingedeeld. De 
planten bloeien rijk in het vroege voorjaar. De 
planten zijn niet kougevoelig, maar worden 
vaak geënt gekweekt.

01 M 1 poselgeri GL391 20 zpp (van Zapata Co, Tx.; 
rozeviolette bloemen)

02 M 1 poselgeri 'kroenleinii' SB869 20 zpp (van 
Hipolito; stam dikker)

03 M 4 schmollii 20 zpp (witte haarachtige bedoor
ning)

04 H 1 poselgeri 20 zpp (purperen bloemen)
05 H 1 tamaulipensis deherdtii 20 zpp (zwarte be

doorning; grote, bijna witte bloemen)

ZADEN VAN ANDERE (VET)PLANTEN
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 5 chrysantha 20 zpp (van New River Mts., Az.; 
zilverblauwe rozet)

02 M 5 mckelvyana 20 zpp (van Yava, Az.; kleine 
rozet)

03 M 5 parryi 20 zpp (van Mimbres, NM.; grote forse 
rozetten)

04 M 5 parryi cousei 20 zpp (van Sedona, Az.; brede 
bladeren)

05 M 5 parryi truncata 20 zpp (van Inde, Dur.; kort- 
bladig)

06 M 2 patonii 15 zpp (van Nombre de Dios, Dur.; 
kleine losse rozet)

07 M 5 scabra 20 zpp (van Nazas, Dur.; bladeren 
zilvergrijs)

08 M 5 schottii 20 zpp (van Santa Catalina Mts , Az.) 
09 M 5 striata LH333 20 zpp (van Escondido, NL;

groenroze rozetten)
10 M 5 utahensis DJF1521 20 zpp (van Peach 

Springs, Az ; kleine rozet; mooi)
11 M 4 utahensis nevadensis 20 zpp (van Potosi 

Mts., Nv.)
12 M 5 victoriae-reginae 20 zpp (van Huasteca 

Canyon)
13 N 4 ferdinandi regis 20 zpp (blijft klein, mooie 

soort)
14 N 4 filifera 20 zpp (kleinblijvende soort)
15 N 1 palmeri 20 zpp (slanke lange bladeren)
16 N 1 stricta 20 zpp (blijft klein, naaldspitse blade

ren)
17 L 1 filifera 20 zpp (kleinblijvende soort)
AU ALLIUM (LILIACEAE)

De hier aangeboden planten zijn geschikt 
voor de rotstuin. Sommige soorten zullen het
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wel moeilijk hebben in harde winters.
M 2 christophii 20 zpp (groep met roze sterach

tige bloemen)
M 2 giganteum 20 zpp (grote groepen met purpe

ren bloemen)
M 2 karataviense 20 zpp (vlakke bladeren; eist 

volle zon)
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

L 1 somaliensis 20 zpp
N 4 hereroensis 20 zpp (stamloos; selectie met 

gele bloemen)
ALOINOPSIS (AIZOACEAE)
Lage zodevormende planten met gele of 
roze bloemen. De planten zijn ultrasucculent 
en niet kougevoelig.

M 1 luckhoffii 20 zpp (knobbelige bladeren)
M 1 malherbei 20 zpp (bloemen oranje)
M 1 schooneesii 20 zpp (dikke knobbelige blade

ren)
M 1 villetii 20 zpp (van Brakfontein)
N 4 rosulata 20 zpp (geelbloeiend)
N 4 rubrolineata 20 zpp (gele bloemen met een 

rode streep)
N 4 setifera 20 zpp (goudgele bloemen) 

ANACAMPSEROS (PORTULAC.) 
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

L 1 rufescens 20 zpp
ANTI MI MA (AIZOACEAE)
Geslacht van kleine struikjes. De soorten 
staan in Jacobsen vermeld als Ruschia. Niet 
kougevoelig

M 2 dualis 15 zpp (van Holrivier; kleine vorm; 
roze bloemen)
BEAUCARNEA(AGAVACEAE)
Caudexvormende planten, die ook wel wor
den ingedeeld bij het geslacht Nolina. De 
planten zijn eenvoudig te kweken, maar 
worden wel groot.

N 4 recurvata 20 zpp
BERGERANTHUS (AIZOACEAE) 
Stamloze bladsucculenten met dichte bebla- 
dering. De soorten zijn niet kougevoelig.

M 1 spec. 20 zpp (van Helspoort; zeer klein; 
grasachtig)
BIJLIA (AIZOACEAE)
Zeer compacte hoogsucculente plantjes Niet 
kougevoelig.

N 4 cana 20 zpp (eigele bloemen; dikke bleek
groene bladeren)
BOMBAX (BOMBACACEAE)
Tropische bomen, waarvan het merendeel 
niet succulent is.

M 3 malabaricum 15 zpp (caudexvormer, waaruit 
zich takken ontwikkelen)
BOWIEA (LILIACEAE)
Ui-achtige planten met lange vertakte ranken 
en vrijwel geen blad De planten zijn eenvou
dig te kweken en ze zijn niet kougevoelig. In 
de winter verdwijnen de bovengrondse delen, 
waarna in de lente nieuwgroei ontstaat.

L 4 volubilis 20 zpp (zelffertiel)
CALIBANUS (AGAVACEAE)
Uit Mexico stammende stamsucculent met 
een zeer korte en zeer dikke stam waaruit 
grasachtige bladeren verschijnen. De bloei is 
onaanzienlijk. Niet kougevoelig

01 N 3 hooked 15 zpp

CA CARRUANTHUS (AIZOACEAE)
Vertakte, zodevormende, hoogsucculente 
planten met een korte stam. Niet kougevoe
lig.

01 M 1 caninus 20 zpp (van Georgida; schelpvor
mige bladeren)

02 M 1 peersii 20 zpp (van Toorwater; kleine bosjes)
CP CEPHALOPHYLLUM (AIZOACEAE)

Lage zodevormende succulente struikjes. 
Prachtige bloeiers. In de zomer goed buiten 
te kweken in de winter niet kougevoelig.

01 M 1 alstonii 20 zpp (roodviolette bloemen)
02 M 1 caespitosum 20 zpp (van Bitterfontein; zalm

kleurige bloemen)
03 M 1 diversiphyllum 20 zpp (roze en gele bloe

men)
04 M 1 fulleri 20 zpp (van Achab, Namiesberg; 

dwergvorm, gele bloemen)
05 M 1 gracile 20 zpp (roodoranje bloemen)
06 M 1 loreum SB619 20 zpp (van Gifberg; goudgele

bloemen)
07 M 1 parvibracteatum SB1518 20zpp (30 km n 

van Loeriesfontein; geelbloeiend)
08 M 1 pillansii 20 zpp (gele bloembladen; rode keel)
09 M 1 purpureo-album 20 zpp (bloeit rijkelijk)
10 M 1 spec. SB1494 20 zpp (van Lorelei; paarse 

bloembladen)
11 M 1 spissum 20 zpp (zalmroze bloemen)
12 M 1 subulatoides 20 zpp (vormt zoden, purperen 

bloemen)
CR CEROCHLAMYS (AIZOACEAE)

Laagblijvende, hoogsucculente planten uit 
Zuid-Afrika Niet kougevoelig.

01 M 1 pachyphylla 20 zpp (van Hondewater, Karoo; 
purperen bloemen)

02 M 1 pachyphylla albiflora 20 zpp (witte bloemen)
CH CHASMATOPHYLLUM (AIZOACEAE)

Kleine struikachtig vertakte plantjes met gele 
bloemen. Niet kougevoelig.

01 M 1 braunsii 20 zpp (dicht vertakt; kleine blaad
jes)

02 M 1 musculinum 20 zpp (vormt dichte zoden)
CT CHIASTOPHYLLUM (CRASSULA-

CEAE)
Geslacht verwant met Umbilicus. De soort 
groeit in de Kaukasus en is kalkminnend 
Niet kougevoelig

01 M 1 oppositifolium 20 zpp (kleine geelwitte bloe
men)

CN CONOPHYTUM (AIZOACEAE)
Dwergsucculenten die vooral in herfst en 
winter groeien en bloeien. Watergeven tij
dens de koude en lichtarme periode maakt 
de kweek moeilijker. Deze sieraden in de 
verzameling zijn niet kougevoelig

01 M 2 altum 20 zpp (van Augrabies; gele bloemen) 
02 M 3 angelicae tetragonum SB1376 20 zpp (van

Cone Peak, Rv.)
03 M 2 bicarinatum 20 zpp (van Skitterykloof; roze 

bloemen)
04 M 4 bilobum 20 zpp (geel bloeiend)
05 M 2 blandum 20 zpp (van Geselskapbank; rijk 

witroze bloeiend)
06 M 2 breve 20 zpp (van Koornhuis; zeer klein; 

kleine gele bloem)
07 M 4 brevisectum RR1136 20zpp (van Nakanas, 

Porth Nolloth; goudgele bloemen)
08 M 4 brevitubum 20 zpp (van Sevenweekspoort; 

roze of witte bloemen)
09 M 3 burgeri 20 zpp (van Aggeneys; witte bloe- 

men)
10 M 2 calculus 20 zpp (van Knersvlakte; kleine gele 

bloem)
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christiansenianum 20 zpp (van Springbok;
grote gele bloemen)
concavum 20 zpp (van Riethuis; witte bloe
men) ,
conradii SB1363 20 zpp (van Eenriet; geel- 
bloeiend)
cupreatum SB888 20 zpp (van Kliprand;
witbloeiend)
densipunctum 20 zpp (witte bloemen)
ectypum 20 zpp (grijsgroene planten; roze 
bloemen)
elishae SB1140 20zpp (van Buffelsrivier;
goudgele bloemen)
ernianum 20 zpp (van Namus Kloof; purpe
ren bloemen)
ticiforme 20 zpp (van Worcester; witroze 
bloemen)
frutescens 20 zpp (bloemen oranje)
fulleri 20 zpp (van Namies; roze bloemen) 
giftbergense SB623 20 zpp (van Liebendal; 
strogele bloemen)
globosum 20 zpp (witroze bloemen)
gratum SB1123 20zpp (van Lorelei, Namibi;
rode bloemen)
hians SB951 20 zpp (van Kleinzee; roodgele 
of witte bloemen)
johannis-winkleri 20 zpp (van Namus Kloof;
gele bloemen)
klinghardtense baradii 20 zpp (van Rooiberg, 
Namibi)
lacteum 20 zpp (van Kosies, zaden van een 
witte vorm)
lavisianum 20 zpp (van Soebatsfontein;
geelbloeiend)
lilianum SB1175 20 zpp (van Garies, bloe
men met rode keel)
limpidum 20 zpp (glasachtig groen lichaam)
lithopsoides 20 zpp (van Smorenskadu;
purperrode bloemen)
loeschianum 20 zpp (10 km zw van Numees; 
witte bloemen) 
maughanii 20 zpp
maximum LAV1208 20zpp (van Lorelei,
Namibi; roze bloemen)
meyerae 20 zpp (van Lekkersing; geel 
bloeiend)
novicium 20 zpp (van Hangpaal; gele bloe
men)
ornatum SB1117 20 zpp (van Animub; goud
gele bloemen)
pellucidum 20 zpp (van Bowesdorp; witte 
bloemen)
pellucidum neohallii 20 zpp (van Mesklip) 
quaesitum H4933 20 zpp (van Namusberge; 
zeer kleine witte bloemen)
ricardianum SB1116 20zpp (van Lorelei;
kleine witte bloemen)
roodiae 20 zpp (van Silverfontein; wit
bloeiend)
ruschii SB1114 20 zpp (van Cone Peak;
bloem lilaroze)
simplum SB1121 20 zpp (van Soebatsfontein 
; gele bloemen)
smorenskaduense SB633 20 zpp (bloeit 
wekenlang in de winter) 
speciosum 20 zpp (roze bloemen) 
subfenestratum 20 zpp (van Knersvlakte) 
supremum 20 zpp (van Kliphoogte; wit
bloeiend)
truncatum 20 zpp (van Oudtshoorn; strogele 
bloemen)
umdausense 20 zpp (van Hangpaal; gele 
bloemen)
ursprungianum 20 zpp (van Lokenburg;
witbloeiend)
vanzylii SB110220zpp (van Smorenskadu; 
geelbloeiend)
wettsteinii 20 zpp (grote purperen bloemen)

DL

01 M 5

DM

01 M 1

Dl

01 M 1

02 M 1

03 M 1

04 M 1 
05 M 1

06 M 1

DD

01 N 6

DO

01 M 1

02 M 1

03 M 1

04 M 1 
DY

01 N 4

02 L 4
ER

01 M 5

EM

01 M 5
02 M 5
03 M 5

EU

01 N 6

02 N 6

DELPHINIUM (RANUNCULACEAE)
Volkomen winterharde soort Geschikt voor 
de rotstuin.
virescens wootonii 20 zpp (van Beien, NM.; 
fraaie roze bloemen)
DIDYMAOTUS (AIZOACEAE) 
Hoogsucculente bladsucculenten, die een 
zeer lichte en warme plaats verlangen. In de 
vroege zomer moet men ze droog houden, 
lapidiformis 20 zpp (witte bloem, in het mid
den rood)
DINTERANTHUS (AIZOACEAE)
Stamloze, hoogsucculente planten, die zoden 
vormen. Meestal hebben ze grote gele bloe
men. De planten zijn vaak nog mooier als 
Argyroderma. Weinig kougevoelig. 
microspermus 20 zpp (grijze bladeren; hel
dergele bloemen) 
microspermus puberulus 20 zpp (witroze 
bloemen) 
pole-evansii CM54 20 zpp (grote glanzend 
gele bloemen) 
vanzylii 20 zpp (lichaam grijs met rode lijnen) 
wilmotianus 20 zpp (planten bedekt met 
blauwe punten) 
wilmotianus impunctatus 20 zpp (witgrijze 
plant)
DIOSCOREA (DIOSCOREACEAE)
Planten uit Zuid-Afrika die een dikke stam- 
knol vormen De planten staan in de winter 
graag warm, omdat ze dan groeien 
elephantipes 20 zpp (staat als olifantspoot 
bekend)
DRACOPHILUS (AIZOACEAE) 
Zodevormende planten die wel wat op 
Pleiospilos lijken De soorten zijn niet kouge
voelig.
dealbatus 20 zpp (van Arrisdrift; dikke blauw
groene bladeren) 
delaetianus 20 zpp (dikbladig met grove 
tanden; violetroze bloemen) 
montis-draconis 20 zpp (van Sperrgebiet; 
grijsgroene bladeren) 
proximus H4994 20 zpp (roze bloemen)
DYCKIA (BROMELIACEAE)
Stamloze, zodevormende, xerofytische plan
ten De bioei is niet eindstandig. In de 
bloeiaar verschijnen gele of oranje bloemen 
Niet kougevoelig. 
marnier-lapostele 20 zpp (prachtige witte 
rozetten) 
disticha 20 zpp
ERANTHUS(RANUNCULACEAE)
De aangeboden soort is geschikt als rots
plant De soort houdt van een koele vochtige 
lente.
hyemalis 20 zpp (vraagt zanderige, basische 
grond)
EREMURUS (LILIACEAE)
Planten geschikt voor de rotstuin, die van 
een koele natte lente houden en een hete 
zomer Bloei in grote aren 
olgae 20 zpp (rijk witbloeiend) 
robustus 20 zpp (bladrozet; grote bloeiaar) 
stenophyllus 20 zpp (bloeit met honderden 
geeloranje bloemen)
EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE)
Soortenrijk geslacht met veel stamsucculente 
soorten. Het (melk)sap van deze planten is 
giftig. Veel soorten zijn tweehuizig. De cultuur 
is niet moeilijk, hoewel sommige soorten wat 
vochtgevoelig en warmteminnend zijn 
grandicornis 15 zpp (prachtig bedoornde 
stamsucculent) 
polygona 20 zpp (spruitende, zuilvormige
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soort)
N 6 pseudocactus 20 zpp

FENESTRARIA (AIZOACEAE) 
Hoogsucculente planten met dikke bladeren 
die aan de top een venster bezitten. De 
planten houden van veel licht. Niet kouge
voelig.

M 4 rhopalophylla H4722 20 zpp (met kleine 
ronde vensters)

M 4 rhopalophylla aurantiaca CM12 20zpp (grote 
gele bloemen)
FICUS (MORACEAE)
Geslacht met weinig succulente soorten. 
Deze weinige soorten zijn stamsucculent, 
terwijl de bladeren niet succulent zijn.

N 2 petiolaris 20 zpp (vormt een dikke stam) 
FOCKEA (ASCLEPIADACEAE) 
Stamsucculenten van de Afrikaanse steppen. 
De stam is aan de voet verdikt tot een knol, 
waaruit klimmende ranken verschijnen.

N 6 angustifolia 10 zpp (grote knol met klim
mende ranken)
FRITILLARIA (LILIACEAE)
De aangeboden soort is geschikt voor de 
rotstuin en winterhard. De planten houden 
van een natte lente.

M 5 raddeana 20 zpp (uit Kara-Kala, Turkmenis
tan; geelbloeiend)
GASTERIA (LILIACEAE)
Meest stamloze, uitlopers vormende en 
zodevormende planten uit Zuid-Afrika. Vaak 
lijken de planten kleine Aloe’s. Niet kouge
voelig.

N 4 bicolor 20 zpp (blijft klein) 
HAWORTHIA (LILIACEAE) 
Bladsucculenten met dikke vlezige wortels. 
De planten zijn zeer gewild en niet kouge
voelig. De bloemen zijn kleine en verschijnen 
aan een aar.

N 6 pumila 20 zpp (vormt kleine rozetten) 
IBERVILLEA (CUCURBITACEAE) 
Tweehuizige planten met verdikte wortelstok.

N 6 sonorae 15 zpp (forse wortelknol) 
JATROPHA (EUPHORBIACEAE) 
Prachtige, in een tros bloeiende stamsuccu
lenten. De meeste soorten zijn warmtemin- 
nend.

N 6 curcas 5 zpp (kiemkracht groter dan 90 %)
N 6 platanifolia 10 zpp
N 6 podagrica 10 zpp (zeer mooie vuurrode 

bloemtros)
JUTTADINTERIA (AIZOACEAE) 
Halfstruikjes of groepen vormende hoogsuc
culente planten met vrij grote bloemen die in 
augustus bloeien. Niet kougevoelig.

M 1 decumbens 20 zpp (kruiper; witte bloemen)
M 1 deserticola H4617 20 zpp (korte, ronde 

bladeren; witte bloemen)
M 1 spec. H4747 20 zpp (ronde grijsgroene 

bladeren)
M 1 suavissima H4613 20 zpp (prachtige bloeier) 

LEWISIA (PORTULACACEAE) 
Op niet te vochtige plaatsen winterharde 
Amerikaanse rozetten met fraaie bloemen. Bij 
sommige soorten sterven de bladeren na 
een korte groeiperiode af. Men kan ze ook in 
de koude kas overwinteren.

M 5 pygmaea 20 zpp (van Maverick, Apache Co, 
Az.)

M 5 spec 20 zpp (diverse vormen en kleuren)
L 5 cotyledon 20 zpp (de meest verbreide soort) 

LITHOPS (AIZOACEAE) 
Levende steentjes. Deze stamloze bladsuc

culenten zijn mateloos populair Ze zijn niet 
kou-, maar wel vochtgevoelig. Bloei in de late 
zomer of herfst. Men kan op een vierkante 
meter een grote verzameling opbouwen.

01 M 4 aucampiae C257 20 zpp (grote roodachtige 
vensters)

02 M 4 bromfieldii glaudinae C116 20 zpp (gele 
bloemen)

03 M 4 comptonii weberi C126 20zpp (lijkt op een 
steen; niet gemakkelijk)

04 M 4 dinteri brevis C268 20 zpp (met enige rode 
stippen)

05 M 4 francisci C140 20 zpp (bleekgroene top; 
geelbloeiend)

06 M 5 fulviceps aurea C363 20 zpp (witbloeiend)
07 M 4 fulviceps lactinea C222 20 zpp (roze melk

achtig grijze epidermis)
08 M 4 fulviceps ‘lydiae’ C219 20 zpp (donker roze- 

grijs)
09 M 4 geyeri C274 20 zpp (blijft klein)
10 M 4 geyeri 'hillii' C232 20 zpp (groene plant; grote 

bloemen)
11 M 4 gracilidelineata C262 20 zpp (grijsachtig 

lichaam; gele bloemen)
12 M 5 gracilidelineata brandbergensis C383 20 zpp 

(met een oranje zweem in de epidermis)
13 M 4 hallii C90 20 zpp (grijsbruine top met rode 

lijnen)
14 M 4 hallii ochracea C303 20 zpp (grijsoranje 

plant)
15 M 4 herrei C355 20 zpp (grote vorm uit de Namib)
16 M 4 herrei‘translucens’C236 20 zpp (helder

groene vensters)
17 M 4 hookeri C112 20 zpp (donkerrode hoekige 

lijnen)
18 M 4 hookeri elephina C93 20 zpp (donker roest- 

grijs lichaam)
19 M 4 hookeri marginata C137 20 zpp (rozeachtig 

groen)
20 M 4 hookeri 'vermiculate' C335 20 zpp (heeft veel 

kleine bobbels op de opperhuid)
21 M 4 julii fulleri C56 20 zpp (hoekig, melkachtig 

centrum)
22 M 4 julii fulleri brunnea C179 20 zpp (grijsbruine 

vensters)
23 M 4 julii fulleri rouxii C215 20 zpp
24 M 4 julii 'littlewoodii' C218 20 zpp (roze top)
25 M 4 karasmontana C226 20 zpp (steengrijs 

lichaam met roodgroene stippen)
26 M 4 karasmontana eberlanzii C370 20 zpp
27 M 4 karasmontana 'jacobseniana' C227 20 zpp 

(lichaam oranjegrijs)
28 M 4 karasmontana 'opalina' 20 zpp (epidermis 

melkachtig grijs)
29 M 4 karasmontana 'signalberg' C328 20 zpp 

(doezelige rode vlekken)
30 M 5 lesliei cv Albinica C36A 20 zpp (geelachtig 

groene tekening)
31 M 2 lesliei minor cv Witblom C6A 20 zpp (zuiver 

witte bloemen)
32 M 6 lesliei 'Albinigold’ C36B 25 zpp (rijk geel 

bloeiend)
33 M 4 marmorata elisae C252 20 zpp (schijnbaar 

ondoorzichtig)
34 M 4 meyeri C273 20 zpp (witachtig)
35 M 4 naureeniae C304 20 zpp (met transparante 

gebieden)
36 M 4 olivacea nebrownii 20 zpp (rozebruine vorm)
37 M 3 optica cv Rubra C287 25 zpp (rode planten)
38 M 4 optica 'maculate' C291 20 zpp (gevlekte 

lichtgrijze tekening)
39 M 4 otzeniana C350 20 zpp (forse schelpen)
40 M 4 pseudotruncatella dendritica C357 20 zpp 

(fijne etsen)
41 M 4 pseudotruncatella groendrayensis C246 20 

zpp (grijze plant)
42 M 1 pseudotruncatella riehmerae C97 20 zpp 

(melkachtig grijs)
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M 4 ruschiorum C101 20 zpp (bleekgrijs met 
weinig rode lijnen)

M 4 salicola C34 20 zpp (hoekige vensters, 
blauwgrijs)

M 4 salicola 'maculate' C86 20 zpp (grote ven
sters)

M 4 schwantesii gebseri C165 20 zpp (hersen- 
achtig weefsel)

M 4 schwantesii marthae C249 20 zpp (klein, net 
juweeltjes)

M 4 schwantesii urikosensis C83 20 zpp (lichtgrijs 
met rode lijnen)

M 4 schwantesii 'gulielmi' C184 20 zpp (top oran
jebruin, rode lijnen)

M 4 terricolor C132 20 zpp (blauwgrijze top, met 
veel stippen)

M 4 vallismariae C281 20 zpp (melkachtig grijs 
met zwakke lijnen)

M 4 verruculosa C129 20 zpp (bruingrijze top, 
rode stippen)

M 4 verruculosa glabra C177 20 zpp (rozeachtig 
grijs, rode stippen)

M 4 villetii kennedyi C123 20 zpp (roodachtig 
olijfgroen)

M 4 wemeri C188 20 zpp (klein met rode lijnen) 
MAUGHANIELLA (AIZOACEAE) 
Lijkt op het geslacht Diplosoma. De planten 
zijn niet kougevoelig

M 1 luckhoffii 20 zpp (dikke wrattige bladeren; 
purperen bloemen)
MUSCARI (LILIACEAE)
Vroeg bloeiende rotsplanten. De aangebo
den soort is winterhard.

M 2 leucostomum 20 zpp (van Kara-Kala, Turk
menistan; bloeit vroeg)
NANANTHUS (AIZOACEAE)
Lage zodevormende planten met veelal gele 
bloemen

M 2 aloides 20 zpp (geelrode bloemen) 
OPHTHALMOPHYLLUM (AIZOACEAE) 
Zeer kleine stamloze planten die veel op 
Lithops lijken. De bloei vindt in de herfst of 
late nazomer plaats. De soorten zijn niet 
kou-, maar wel vochtgevoelig.

M 1 australe 20 zpp (glazige donkergroene ven
sters; witte bloemen)

M 1 dinteri 20 zpp (roze bloemen)
M 1 friedrichiae 20 zpp (zuiver witte bloemen)
M 1 haramoepense 20 zpp (van Taaibosmond; 

vlakke groene plant)
M 1 herrei 20 zpp (van Breekpoort; groenachtig 

grijze vensters)
M 2 latum SB1108 20 zpp (van Klipbok)
M 2 littlewoodii SB1141 20 zpp (van Animub; zeer 

klein)
M 2 tongum SB1066 20zpp (van Eenriet; groene 

cylinders)
M 2 maughanii SB802 20 zpp (van Smorenskadu; 

meest de rode vorm)
M 1 maughanii armeniacum 20 zpp (van Aughra- 

bies)
M 1 praesectum 20 zpp (zeer grote roze bloe

men; lichaam groen)
M 1 spec. CM48 20 zpp (grote witte bloemen)
M 2 spec. Maraisvlei 20 zpp (robuuste bruingrijze 

plant)
M 1 triebneri 20 zpp (purpergrijs oppervlak; grote 

witte bloemen)
M 1 verrucosum 20 zpp (van donkerbruine plan

ten)
PEDILANTHUS (EUPHORBIACEAE) 
Stamknollen vormende struiken uit Noord- 
Amerika.

N 6 macrocarpus 10 zpp
PSAMMOPHORA(AIZOACEAE)
Lage, zodevormende, hoogsucculente plan-

01 M 2

02 M 2 
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01 M 2

02 M 2
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01 M 1
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01 N 6
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ten. De soorten bloeien eindstandig. 
longifolia H4738 20 zpp (van Karingarab, 
Namibië)
nissenii H4608 20 zpp
RABIEA (AIZOACEAE)
Lage, compacte, kale planten met geel tot 
rode bloemen.
albipuncta 20 zpp (wordt voor medische 
doeleinden gebruikt)
lesliei 20 zpp (van Trompsburg; blijft klein, 
erg mooi)
RUSCHIA (AIZOACEAE)
Groot geslacht van kleine tot grotere struiken. 
De planten zijn zeker niet kougevoelig.
aff. rupicola SB1508 20 zpp (bij Keimos) 
indurata 20 zpp (getande bladeren, roze 
bloemen)
schneideriana H4995 20 zpp (luchtige struik) 
elevata SB1360 20 zpp (van Stofkloof; prach
tige tekening)
SCHWANTESIA (AIZOACEAE)
Veelkoppige zodevormende hoogsucculente 
planten. Niet kougevoelig.
acutipetala 20 zpp (dikke blauwgrijze blade
ren)
loeschiana 20 zpp (korte dikke ronde blade
ren)
pillansii 20 zpp (lange blauwgroene bladeren) 
ruedebuschii 20 zpp (bladeren op het eind 
getand)
triebneri 20 zpp (blauwgrijze bladeren; gele 
bloemen)
STAPELIA (ASCLEPIADACEAE)
Geslacht van succulente zuiltjes die graag 
spruiten en zo groepen vormen De planten 
zijn vooral vochtgevoelig, terwijl ook wolluis 
graag optreedt 
flavirostrus 15 zpp (purperrode bloemen)
TALINUM (PORTULACACEAE)
Struikjes met knollige wortels. De bloemen 
verschijnen aan lange stengels en zijn vaak 
zelffertiel De meeste bloemen openen 
slechts één dag Niet kougevoelig. 
paniculatum 20 zpp (rozerode bloemen; zet 
veel zaad)
TITANOPSIS (AIZOACEAE)
Op Aloinopsis gelijkende succulenten Zode- 
vormend. De planten groeien in de zomer. 
Niet erg kougevoelig.
calcarea 20 zpp (van Koffiefontein; robuuste 
plant)
fulleri 25 zpp (van Prieska) 
hugo-schlechteri 20 zpp (rode bladeren met 
grijze wratten)
hugo-schlechteri alboviridis SB1343 20zpp 
(van Eendoorn; ivoorkleurige bladeren) 
luederitzii 20 zpp (dwergsoort)
primosii 20 zpp (lich grijsgroene bladeren met 
witte wratten)
schwantesii 20 zpp (grote witachtige blade
ren)
TRICHOCAULON (ASCLEPIADAC.) 
Zeer succulente stamsucculenten De plan
ten zijn zeer vochtgevoelig en veel liefheb
bers verliezen de planten snel door dit te 
vergeten.
piliferum 20 zpp (roodachtige bloemetjes)
TYLECODON (CRASSULACEAE)
Vormt vaak dikke stammen en heeft vlezige 
bladeren. Vroeger werden deze planten 
ingedeeld bij Cotyledon. Van een aantal 
soorten is het sap giftig.
orbiculata 30 zpp (dikke stam, witgrijs berijpte 
bladeren)
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Vb VANHEERDEA (AIZOACEAE)
Hoogsucculente planten die lijken op Gib- 
baeum en zoden vormen. Groei in het voor
jaar

01 M 1 angusta 20 zpp (rechtop staande smalle 
bladeren)

02 M 1 primosii 20 zpp (van Gamoep, Bushmanland; 
kleine plant)

03 M 1 roodiae 20 zpp (rechtopstaande plant; oran
jegele bloemen)

GEMENGDE ZADEN
MIX AST Astrophytum gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden. Zeer beperkt in porties van 1000 

zaden voor ƒ 10,- (Bfrs. 185).
MIX CAC Cactuszaden gemengd ƒ 2,50 (Bfrs. 46)7150 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)/1500 zaden. Prijzen van grotere porties op 

aanvraag. Geen kleinere porties verkrijgbaar.
MIX COP Copiapoa gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20 zaden.
MIX ECC Echinocereus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11)720 en ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden. Mengsel bevat ca. 15 soorten.
MIX ECF Echinofossulocactus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11)725; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden. Zeer beperkt in porties van

1000 zaden voor ƒ 10,- (Bfrs. 185).
MIX EPT Epithelantha gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/10 en zeer beperkt ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/50 zaden.
MIX ESC Escobaria gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20 zaden. Zeer beperkte voorraad.
MIX FER Ferocactus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/25; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden. Enkele porties van 1000 zaden voor ƒ

10,- (Bfrs. 185).
MIX FRA Frailea gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20 en ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden.
MIX GYM Gymnocalycium gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11)725; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/125 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)/1000 zaden. Vele

soorten van diverse liefhebbers afkomstig.
MIX LOB Mengsel van Lobivia, Echinopsis en Pseudolobivia. ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20 en ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 zaden.
MIX LOP Lophophora gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11)/10 en ƒ 2,50 (Bfrs. 46)750 zaden (beperkt).
MIX MAL Mamillaria gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11)/30; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)7150 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)/1500 zaden. Prijzen van

grotere porties op aanvraag. Zeer groot aantal soorten afkomstig van liefhebbers.
MIX MEL Melocactus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/25; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/125 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)/1000 zaden. Zeer rijk 

aan soorten.
MIX NEP Mengsel van zeer vele soorten Chileense bolcactussen als Neochilenia, Neoporteria, Islaya en Pyrrhocactus. 

ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)/1000 zaden.
MIX NOT Notocactus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/25; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)7125 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)71000 zaden. Mengsel 

bevat zeer veel soorten.
MIX PAR Parodia gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/25 en ƒ 2,50 (Bfrs. 46)7125 zaden.
MIX REB Rebutia, Aylostera en Mediolobivia gemengd, ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/25; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/125 zaden. Enkele por

ties van 1000 zaden voor ƒ 10,- (Bfrs. 185) voorradig.
MIX TUR Turbinicarpus gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20 zaden. Zeer vele soorten in het mengsel.
MIX LI Lithops gemengd ƒ 0,60 (Bfrs. 11 )/20; ƒ 2,50 (Bfrs. 46)/100 en ƒ 10,- (Bfrs. 185)71000 zaden.
MIX PE Pelargonium gemengd ƒ 1,- (Bfrs. 19)710 en ƒ 4,- (Bfrs. 74)7 50 zaden. Mengsel van 7 soorten succulente 

Pelargoniums.
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ZAAITIPS J.A. Schraets.

De beste zaairesultaten bereikt U door de juiste omstandigheden te kiezen. Belangrijk zijn in dit verband licht, 
temperatuur, vochtigheid, de aarde, de ouderdom van het zaad enz. Iedere soort stelt z’n eigen eisen. 
Daarom kan het nuttig zijn de soorten te sorteren naar de behoeften en dan de soorten met ongeveer 
dezelfde behoeften samen te zaaien.

1. Licht is voor alle planten belangrijk, dus ook voor zaailingen voor het kiemen van succulentenzaad is licht niet 
essentieel. Zaailingen van succulenten hebben veel licht nodig om te voorkomen dat ze te lang worden en omval
len, waardoor ze eerder wegsmeulen. Teveel licht maakt de epidermis rood, ofschoon sommige soorten van zich
zelf rood zijn. Bij teveel licht kunt U afschermen met een laken of papier. Van enkele soorten is bekend dat ze het 
beste in het donker kiemt. Bekend is Dioscorea elephantipes. Men deze soort onder zwart plastic zaaien.

2 Temperatuur speelt een grote rol bij de kieming van de zaden. Slechts binnen bepaalde grenzen kiemen de za
den. Soms kunt U de meest geschikte temperatuur zelf inschatten. Planten die 's zomers groeien kiemen het beste 
bij hogere temperaturen, terwijl 's winters groeiende planten als bv. Mitrophyllum het beste bij lagere temperaturen 
kiemen Schommelingen in de temperatuur werken positief op de kieming. Het beste is overdag de temperatuur 
wat hoger te laten worden dan 's nachts. Bekend is dat Parodia's het best bij lage temperaturen kiemen (15-20 
graden) en Lithops bij 20 graden.

3. Vocht is ook belangrijk voor de kieming, omdat het zaad voor de kieming water moet opnemen. Gebruik van veel 
chemische middelen is af te raden, omdat ze veelal de kieming remmen. Dat geldt ook voor kunstmest. Vaak 
gebruikt men fungiciden ter voorkoming van schimmels. In Nederland kan men Superol gebruiken, dat bij iedere 
drogist verkrijgbaar is (ongeveer 1 Superol-tablet op 0,25 liter water Bij gebruik van andere fungiciden (bv. TMTD 
of Benlate) kan men het beste de voorschriften op de verpakking volgen. Het beste kiemen de zaden in gespan
nen lucht. De Astrophytums en de "andere’' succulenten vereisen direct na het kiemen minder vochtige lucht, 
omdat anders snel schimmelvorming optreedt. Bij soorten die pas na langere tijd kiemen is het beter de zaden niet 
doorlopend zeer nat te houden. De zaden kunnen dan wegrotten Men kan dan beter de aarde laten opdrogen en 
daarna weer vochtig maken

4. Voor de kieming is het substraat nauwelijks van belang, maar wel voor de zaailing, want er moeten voldoende 
voedingsstoffen in de juiste verhouding kunnen worden opgenomen. Bij een aantal substraten ontbreekt deze 
voeding grotendeels Er moet dan het kiemen voeding via het water worden toegevoegd Teveel aan voeding kan 
wel verbranding van de wortels veroorzaken. Ook dient er voldoende lucht in het substraat aanwezig te zijn. Het 
moet daarom luchtig zijn. Vaak bedekt men het substraat met een dunne laag zeer fijn grind of grof zand. De 
vorming van algen wordt daardoor verminderd.

5. Zaden verliezen na verloop van tijd hun kiemkracht. Na een half jaar is de kiemkracht vrijwel geheel verdwenen bij 
soorten uit geslachten als Astrophytum, Frailea, Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, Sulcorebutia, Euphorbia, Ana- 
campseros en vele Asclepiadaceae. Van andere soorten is het verse zaad minder kiemkrachtig dan wat ouder 
zaad (bv. 1 jaar oud). Dit komt voor bij Discocactus, vele soorten Melocactus en sommige Mammillaria’s. Weer 
andere soorten behouden hun kiemkracht vele jaren zoals de meeste Aizoaceae en vele Cereusachtigen. Het 
Clichéfonds probeert vrijwel uitsluitend zaden van de laatste oogst te leveren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er 
van de leveranciers verse zaden worden ontvangen

Indien U behoefte hebt aan een volledig zaaivoorschrift kunt U dit vinden in de meeste cactusboeken en 
vooral in de door Succulenta uitgegeven “Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en 
andere succulenten

24



I

INDEX SUCCULENTA 1996
Vette pagina nummers geven foto’s aan, cursieve namen nieuwbeschrijvingen etc.

PLANTENREGISTER

Discocactus hartmannii ssp. giganteus 259 
Emorycactus gen. nova 276

parryi comb. nova 276
xeranthemoides comb. et stat, nova 276 

Escobaria missouriensis ssp. navajoensis 256, 256 
Meyerocactus gen. nova 277

horizonthalonius comb. nova 277

Acanthocalycium 
violaceum 251 

Aeonium 
canariensis 4 
ciliatum 5 
goochiae 
holochrysum 5 
nobile 4 
palmense 4 
percaneum 187 

Agave
attenuata 4, 244 
echinoides(?) 
ferox 40 
franzosinii 39 
victoriae-reginae 126, 231 
virginica 230 

Aichryson
bethencourtiana 202
pachycaulon 202 

Aloë
aethiopica 254 
africana arachnoidea 9 
africana erecta 9
africana folio in summitate triangulari 9 
africana folio non nihil reflexo 9
bakeri 125
descoingsii 253 
graminifolia 253 
gracilis 254 
peglerae 126, 231 
polyphylla 233 
rivierei 39
spec. ‘Mason Congo’ 254
thyrsifolia 254

Aloinopsis 
malherbei 125 
schoonesii 125

Apterantus 
gussoneana 151

Aporocactus 
flagelliformis 205 

Ariocarpus 
disciformis 205

Astrophytum 
asterias 230

Aylostera 
muscula 17,17

Aztekium 
ritteri 205, 252

Boucerosia 
aaronis 151 
maroccana 151 
munbyana 154 

Bulbine weisei 126 
Caralluma 

adscendens 151 
arabica 155 
awdeliana 155 
burchardii 150, 150 
burchardii var. maura 151 
confusa 151 
dalzielii 151 
europaea 42, 151, 152 
europaea var. judaica 153

Caralluma 
hexagona 155, 155 
joannis 151, 157 
munbyana 151, 154 
munbyana var. hispanica 154 
plicatiloba 155 
quadrangula 151



II

Caralluma
speciosa 150 
staintonii 155, 156 
subulata 151 
tuberculata 155 
edithae 221
subgenus Urmalcala 155 
burchardii 203

Caipobrotus
acinaciforme 128 

Carnegiea
gigantea 42

Ceraria
fructuosa 187,231, 254 
namaquensis 231
pygmaea 231

Ceratonia
siliqua 69

Cereus
peruvianus monstruosa 40 
viridiflorus 158

Ceropegia
hians 5
dichotoma ssp. dichotoma 5 

Chamaerops
humilis 153 

Chiastophyllum
oppositifolium 18,18 

Coleus
glaucescens 126

Cotyledon
ladysmithiensis 125 

Coryphantha
echinus
pallida 74
pseudoechinus 197, 197 

Crassula
ausana 125
columnaris 125 
lycopodioides 13 
namaquensis 125 
pseudolycopioides 13 
sedifolia 125 
tecta 125

Cycas
revoluta 110, 110, 244

Cyphostemma
bainesii 230 
juttae 230, 230

Denmoza
rhodacantha 21

Dinteranthus
microspermus 102, 103
pole-evansii 103, 103
puberulus 102
wilmotianus 102

Discocactus
albispinus 167
bahiensis 117, 167
bahiensis ssp. subviridigriseus 168
boliviensis 117, 167, 174, 174
bonitoensis 218
cangaensis 118, 120
caracolensis 217
catingicola 121, 167
catingicola ssp. rapirhizus 167
cephaliaciculosus ssp. cephaliaciculosus
119, 167
cephaliaciculosus ssp. nudicephalus 118, 
168
crassispinus 118, 120
crassispinus ssp. araguaiensis 119
crystallophilus 119
diersianus 118
diersianus ssp. goianus 118
estevesii 118
ferricola 117, 174
hartmannii 117, 167, 213, 259
hartmannii ssp. hartmannii 213, 213 
hartmannii ssp. giganteus 119, 213, 259, 
261
hartmannii ssp. magnimammus var.

bonitoensis 218, 219, 261
hartmannii ssp. magnimammus var.

magnimammus 217, 218, 260
hartmannii ssp. patulifolius 214 
hartmannii ssp. patulifolius var.

mamillosus 215, 217, 218, 261
hartmannii ssp. patulifolius var.

patulifolius 214, 218
hartmannii ssp. setosiflorus 118, 168, 213. 
216
heptacanthus 117, 213
heptacanthus ssp. magnimammus 217
horstii 121, 167
iguatemiensis 214
insignis 121, 167
latispinus 119, 169
latispinus ssp. latispinus 168



III

Discocactus
latispinus ssp. pulvinicapitatus 119, 168
latispinus ssp. pseudolatispinus 169
lindaianus 167
lindanus 118, 167
magnimammus 213, 218
magnimammus ssp. bonitoensis 218
mamillosus 213
manecoensis 215
pachythele 120
patulifolius 213
piauiensis 118
placentiformis 117
placentiformis ssp. multicolorispinus 169
placentiformis ssp. pugionacanthus 119
prominentigibbus 118, 169
silicicola 121, 259
silvaticus 120
squamibaccatus 119, 169
subspecies El50 145
subterraneo-proliferans 121
tricornis 117
zehntneri 117, 169
zehntneri ssp. albispinus 121
zehntneri ssp. buenekeri 118
zehntneri ssp. horstiorum 118

Dracaena
draco 4, 41, 69

Echeveria
gibbiflora 253
lauii 126, 187
pallida 126
subrigida 253

Echinocactus
bicolor var. pottsii 226
bicolor spiralis 228
ellipticus 184 185
grusonii 39, 268
heterochromus 226
horizonthalonius 269
ingens 271
parryi 274
platyacanthus 268
polycephalus 271
pottsii 226
rhodopthalmus 184
visnaga 271
xeranthemoides 271

Echinocereus
barthelowanus 159
chloranthus 162
davisii 265
knippelianus 159
polyacanthus var. pacificus 159
primolanatus 163
pulchellus var. weinbergii 163
russanthus 159, 164
viridiflorus 158
viridiflorus var. correllii 159, 160
viridiflorus var. cylindricus 159, 160
viridiflorus var. davisii 158, 160
viridiflorus var. neocapillus 160, 162
viridiflorus var. standleyi 162
viridiflorus var. viridiflorus 161
viridiflorus var. weedinii 163

Echinopsis
leucantha 21, 22
riviere de Caraltii 39

Emorycactus gen. nova 270
pany i comb. nova 270
xeranthemoides comb. et stat, nova 270

Escobaria
minima 161, 265
missouriensis var. marstonii 256
missouriensis ssp. navajoensis 256, 256

Eulychnia
castanea 129

Euphorbia
ambovombensis 14, 15
antiquorum 178
aphylla 5
atropurpureum 243
balsamifera 202
canariensis 5, 203
candelabrum 178
cap-saintemariensis 16
cryptospinosa 171, 171
decaryi v. spirosticha 16
dregeana 248
erlangeri 172
golisiana 221, 222
grandidens 248
griseola var. mashoniana 230
handiensis 202, 203
herbea 177
holmsiae 172
inaequispina 172
meloformis 252



IV

Euphorbia Gymnocalycium
miguirtinorum 172 saglionis 21
milii 14 schroederianum ssp. paucicostatum 62, 64
monacantha 221 schroederianum ssp. schroederianum 64
obesa 231, 252 schickendantzii 21
obtusifolia 5, 203 Haworthia
officinarum 203 arachnoidea 9
paralias 202, 243 bolusii var. blackbeardiana 9
phillipsiae 221, 221 bruynsii 11
phillipsioides 221, 224 cooperi 9
pulcherrima 4 cymbiformis 9, 10, 12
regis-jubae 5 cymbiformis var. brevifolia 9
resinifera 177 cymbiformis var. multifolia 9
spiralis 125 cymbiformis var. poellnitziana 9, 10
stenoclada 40 decipiens 9
tetragona 40, 248 koelmanniorum 9
triaculeata 221 limifolia var. melaleana 9
tirucalli 112, 177, 178, 198, 198, 246 marginata 9
xylophylloides 41 memurtryi 9

Ferocactus reinwardtii 12
echidne 274 venosa 9
flavovirens 274 venosa ssp. tesselata 10
glaucescens 268 viscosa 9
haematacanthus 74 xiphiophylla 9
reppenhagenii 274 Helianthocereus
schwarzii 274 pasacana 39
stainesii 41 pecheretianus 23

Fockea pseudocandicans 23
angustifolia 252 Hibiscus

Frailea sabdarilfa 178
angelesii 64 Jathropha

Furcraea berlandieri 252
foetida fa. ‘Striata’ 243, 244 Kalanchoe
gigantea 244 beharensis 40
selloa marginata 40 tomentosa 195, 195

Greenovia Kleinia
diplocycla 4, 6 neriifolia 5, 203

Gibbaeum Lampranthus
dispar 125 aureus 67, 68, 69

Gymnocalycium blandus 69
anisitsii ssp. multiproliferum 213 brownii 69
borthii 65 glauca 68
cardenasianum 234 spectabilis 69
chubutense 63 Lapidaria
denudatum 65 margarethae 103
guanchinense 21 Launaea
mazanense 21 spinosa 153
marsoneri 213 Leucostele
mesopotamicum 65, 66, 69 rivierei 39
ritterianum 23



V

Leuchtenbergia
principis 101

Lithops
optica var. rubra 125 

Lobivia
elongata 254, 254 
formosa 22
huascha 21
winteriana 252

Lophophora 
williamsii 102

Mammillaria
collina 74
mystax 74 
napina 74 
nellieae 161 
pectinifera 74, 75 
prolifera 71

Melocactus 
actinacanthus 72 
acunae 72 
borhidii 71 
concinnus 211 
communis 70 
evae 71, 72 
harlowii 70, 70 
mantanzanus 72 
nagyi 70 
ocujalii 70 
oreas 211 
paucispinus 212 
radoczii 72 2

Mesembryanthemum
nodiflorum 203 203 

Meyerocactus gen. nova 271 
horizonthalonius comb. nova 271 

Micranthocereus
purpureus 210, 210
streckeri 210, 212

Navajoa
peeblesiana 101 

Neolloydia
cubensis 73 

Neoporteria
litoralis 129
litoralis var. intermedia 129
subgibbosa 128

Notocactus
arechavaletai 64 
submammulosus 64

Obregonia
denegrii 233

Opuntia
fragilis 206
humifusa 206
inamoena 211
militaris 71
phaeacantha 206
phaeacantha var. camanchica 207
polyacantha var. discata 207 
riviereana 39
scheeri 8, 8, 206, 206

Pachycereus
grandis 42
pringlei 41

Pachypodium
baroni i 126
brevicaule 231
saundersii 126

Parkia
biglobosa 193 200

Parodia
tureczekiana 64

Pelargonium
cotyledonis 187
violaceum 253, 253

Pereskiopsis
diguetii 149
porteri 36, 147, 147
spathulata 36, 147
velutina 36, 147

Periploca
angustifolia 153
laevigata 153

Philippicereus
castaneus 129

Pilocereus
cyaneus
glaucochrous 211
pachycladus 210
superbus

Platyopuntia
microdisca 22

Phoenix
canariensis 4
dactylifera 41

Pinus
canariensis 4

Poellnitzia 
rubriflora 12



VI

Plumbago
capensis 126

Puya
chilensis 128

Pyrrhocactus 
catamarcensis 23 
chilensis 129 
horridus 129 

Rhodocactus 
grandifolius 38 

Ritterocereus 
hystrix 71

Sansevieria
aethiopica 132 
arborescens 27, 133 
canaliculata 29 
concinna 133 
cylindrica 27, 134 
cylindrica var. patula 27 
desertie 132 
ehrenbergii 131 
fischeri 26 
franciscii ‘FKH 432’ 27, 28, 131 
grandis 133 
hallii 131 
intermedia 133 
kirkii 25
kirkii var. pulchra 25, 25
kirkii var. pulchra ‘Coppertone’ 25 
patens 134, 136 
pearsonii 133 
pinguicula 135, 136 
powellii 131, 132 
raffillii 131 
robusta 28, 131 
senegambica 26 
singularis 27 
sp. ‘Baseball Bat’ 28 
sp. ‘FK 428’ 29 
sp. ‘Mason-Congo’ 134 
schweinfurthii 134 
stuckyi 27 
subspicata 24 25 
suffruticosa 28 
trifasciata 25 
trifasciata laurentii 25 
trifasciata laurentii ‘Hahnii’ 25

Sclerocactus papyracanthus 101 
peeblesianus 101

Sempervivum
arachnoideum 267
atroviolaceum 267
ciliosum 225
eiythreum 225

Sempervivum
leucanthum 224
tectorum 225, 267
x calcaratum 267

Senecio
kleinia 3
sempervivus 253

Stapelia europaea 151
gussoneana 151

Stephanocereus
luetzelburgii 212

Stetsonia
coryne 41

Strombocactus
disciformis 100, 205

Tephrocactus
alexanderi 21

Thelocactus
bicolor 30, 76, 181, 182
bicolor var. bicolor 226
bicolor var. bolansis 184
bicolor var. flavidispinus 181, 263, 264
bicolor “mapi” 227, 228
bicolor var. pottsii 226, 228
bicolor var. schottii 226, 227, 263, 263
bicolor var. schwarzii 182
bicolor var. texensis 263, 264
bicolor var. tricolor 184, 226
buekii 76, 137, 138
conothelos 182
conothelos var. argenteus 30, 33
conothelos var. aurantiacus 30, 32
conothelos var. conothelos 30, 31
hexaedrophorus 76
heterochromus 182
lausseri 182
leucanthus 76
lophothele 76
macdowellii 30, 182
matudae 76, 137, 137
nidulans 76
phymatothelos 76, 78
rinconensis 34, 76, 77, 137
rinconensis var. freudenbergeri 76
rinconensis var. nidulans 78



VII

Thelocactus
rinconensis var. phymatothelos 79
rinconensis var. rinconensis 78
rhodopthalmus 183
saussieri 30, 31
tulensis 76, 137

Titanopsis
calcarea 125

Toumeya
papyracantha 101, 256

Trichocereus
callianthus 23
candicans 23
litoralis 128
pasacana 41
terscheckioides 21
vatteri 23

Turbinicarpus
bonatzii 102
dickisoniae 100
hoferi 102

Turbinicarpus
jauernigii 102 
klinkerianus 99 
krainzianus var. minimus 101 
lophophoroides 100 
pseudomacrochele 100 
schmiedickeanus var. gracilis 101 
schwarzii 100 
swobodae 99, 102 

Welwitschia 
bainesii 55 
mirabilis 54

Wigginsia
schaeferiana 64
spec. LB 249 64

Yucca
aloifolia 51
aloifolia cv. ‘Marginata’ 51
elephantipes 40
filamentosa 51
flaccida 51
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