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THEMANUMMER
Dit nummer van Succulenta is gewijd aan de euphorbia’s van zuidelijk Afrika. Zuidelijk 

Afrika is in dit nummer vrijwel synoniem geworden met Afrika ten zuiden van de evenaar. 
Het geslacht Euphorbia is bijzonder omvangrijk. De familie bestaat uit circa 300 geslach
ten met ruim 5000 soorten. Vandaar, dat de redactie deze uitgave beperkte tot het zuide
lijke deel van Afrika, in welk werelddeel de familie ook ‘groot’ is, zij het niet zo rijk in 
aantal als in de tropen van Azië en van de Nieuwe Wereld.

Wij verwachten de lezers met een themanummer een groot genoegen te doen; de geïn
teresseerden uiteraard, maar ook de niet of beter gezegd minder geïnteresseerden zullen 
als goede succulentenliefhebbers (m/v) ook graag het nodige van deze familie willen 
weten.

Voor de redactie, (maar niet voor haar alleen) is een themanummer een doorbreken van 
de sleur, de kans om eens een aantal, voor Succulenta minder bekende, schrijvers uit te 
nodigen’en daardoor het blad eens wat anders te laten ogen. Zegt een oud Nederlands 
spreekwoord niet: ‘Verandering van spijs ... .

Succulenta blijft bij de tijd. Soms gaat het om een kleine aanpassing, dit keer een wat 
grotere. Wij beginnen dit jaar met een formaatwijziging van Succulenta. De ruimtewinst, 
die hierdoor ontstaat, wordt geheel gebruikt om de kwaliteit (leesbaarheid en illustraties) 
te verbeteren. Enige variatie in kolombreedte is bedoeld om het blad levendiger te maken. 
De boekbinders hopen wij een genoegen te doen door de paginanummers terug te brengen 
op een meer traditionele plaats. De colofon is van de tweede naar de laatste pagina ver
huisd, zoals U misschien al merkte, voordat U dit nummer uitpakte, waarbij de nieuwe 
verpakking ervoor zal moeten zorgen, dat Uw blad in een perfekte staat bij U in de bus 
glijdt. Tenslotte hopen wij zo nu en dan eens iets over een schrijver zelf te vertellen.

Met medewerking van allen, die in ons blad publiceren en waarvoor wij hen bijzonder 
dankbaar zijn, hoopt de redactie U vele genoeglijke uurtjes te bezorgen en daarmee en 
daardoor, volgens opdracht, te helpen de doelstellingen van onze vereniging te verwezen
lijken. Helpt U ons hierbij met ideeën en zo nodig kritiek.

Joop van Alten

Verspreiding Euphorbieae 
in voornamelijk tropische 
gebieden met een aantal 
soorten in gematigde streken
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EUPHORBIA GROENEWALDII
Rikus van Veldhuisen

Zo op het eerste oog heeft deze schoonheid alles mee. Mooie gedraaide 

en bedoornde takjes, die in een polletje bijeen staan op een prachtige 

forse knol. Een echt verzamelobject voor de liefhebber van bizarre 

groeivormen.

Toch heeft dit mooie plantje 
het heel zwaar te verduren. Haar 
voortbestaan in de natuur wordt 
ernstig bedreigd door het ingrij
pen van de mens. Euphorbia 
groenewaldii R.A.Dyer heeft 
namelijk een erg klein natuurlijk 
groeigebied, dat zich beperkt tot 
slechts een paar stenige heuvels 
rond het plaatsje Pietersburg in 
het noorden van de Transvaal 
(1), Zuid-Afrika. Ze zijn vrij 
gemakkelijk te vinden en verza
melaars van succulente planten 
hebben de bestanden jarenlang 
gedecimeerd. De gronden zijn 
echter ook geschikt voor exten
sieve landbouw en de stadsuit
breiding eist het groeigebied 
steeds verder op. S. P. Fourie 
(1984) schrijft zelfs dat haar 
voortbestaan in de natuur slechts 
mogelijk is, als de laatst overge
bleven planten overgebracht 
zouden worden naar een andere 
locatie, waar de grond als na
tuurgebied behouden zal blijven 
en die niet bekend is bij de 
succulenten-(lief)hebbers. We 
moeten zuinig zijn op de planten 
die we nu in cultuur hebben en 
daar mee verder kweken. De

soms schijnbaar onuitputtelijke 
bron die de natuur lijkt te zijn, is 
in dit geval bijna opgedroogd. 
Vandaar dat ik E. groenewaldii 
eens voor het voetlicht wil 
brengen.

Kort voor het verschijnen van 
het meesterwerk van White, Dyer 
en Sloane (1941) heeft een Dr. F. 
van der Merwe enkele nauw ver
wante knolvormige bedoornde 
euphorbia's gevonden. Dit was 
allereerst E. vandermerwei, die 
natuurlijk naar haar ontdekker is 
vernoemd. Deze soort is niet 
nauw verwant met E. groene
waldii, maar meer met de groep 
rond E. schinzii en E. knuthii. 
Erg apart bij E. vandermerwei is 
dat ze rode cyathia heeft. Naast 
E. groenewaldii en E. vander
merwei is ook E. persistens 
gevonden door van der Merwe. 
E. persistens is een ietwat om
streden soort, die meer noorde
lijk voorkomt tot in Mozam
bique, ze wordt wel gezien als 
een vorm van E. clavigera, een 
soort die al bekend is sinds het 
begin van deze eeuw. In ieder 
geval staat E. persistens wel als

(1) Thans is dit de Noordelijke provincie, 
sinds de naam Transvaal is verdwenen.
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zodanig in mijn verzameling en 
met name de Swaziland-vorm is 
erg mooi getekend. E. groene
waldii dankt haar naam aan de 
heer B.H. Groenewald, een 
vriend van der Merwe, die de 
plant verzamelde een paar maan
den na haar ontdekking door van 
der Merwe in de late herfst van 
1936 en door dr. Dyer liet 
beschrijven. Een zeer nauwe ver
want van E. groenewaldii is 
E. tortirama, die meer in het 
westen groeit.

Euphorbia groenewaldii on
derscheidt zich van E. tortirama 
doordat ze in haar totale ver
schijningsvorm kleiner is, de 
tuberkels op de takken zijn heel 
erg geprononceerd en blad- 
voeten, waarop de doorns staan, 
lopen niet door tot het bloeiend 
oog, zoals bij E. tortirama. 
Van E. tortirama zijn vormen 
bekend die zowel bruin als geel 
bedoornd zijn. In mijn verzame
ling staan planten van E. groe
newaldii, die wel erg zwak 
bedoornd zijn. Er zijn echter ook 
wat zwaarder bedoornde vormen 
bekend uit de natuur. Deze schij
nen veel meer overeenkomsten te 
hebben met E. tortirama. Deze 
grovere vormen komen merk
waardigerwijze aan de oostelijke 
zijde van het verspreidingsgebied 
voor, terwijl E. tortirama juist 
haar verspreidingsgebied aan de 
westzijde heeft. Een bijzonder 
kenmerk voor E. groenewaldii is 
de bloeiwijze, oftewel de manier, 
waarop de cyathia gerangschikt 
zijn. Uit het bloeiend oog ver
schijnt bij zeer veel euphorbia's 
eerst een enkel cyathium, dat 
vrijwel altijd mannelijk is en dat 
zich later vertakt in twee twee
slachtige cyathia.
Bij E. groenewaldii is dit eerste

cyathium al direct tweeslachtig 
en zet ook inderdaad vrucht. De 
vruchten en ook de zaden zijn 
vrij groot, de vrucht zit op de 
bloembodem en heeft, typisch 
voor deze groep, een rode 
streeptekening. Deze groep 
soorten plaatst Jacobsen (1970) 
allemaal in zijn groep 22, samen 
met een aantal soorten, verwant 
met E. stellata. Deze is echter 
niet nauw verwant met E. groene
waldii. De vruchten van E. stel
lata zijn driekantig, lopen in een 
puntje uit en staan op een geknikt 
steeltje, dat rechtop gaat staan 
bij rijpheid. Jacobsen plaatst ook 
E. decidua in deze groep, een 
soort die net als E. groenewaldii 
een forse knol vormt. Beide 
soorten hebben in de natuur 
gemeenschappelijk dat na elk 
groeiseizoen de groene takjes 
boven de grond afsterven. In cul
tuur behoudt E. decidua deze 
eigenschap, maar E. groenewal
dii doet dit niet meer in onze 
verzamelingen.

De knolvormende euphorbia's 
worden vaak geteeld met de knol 
verheven boven de potgrond. Ik 
vind niet dat dit de cultuur ver
eenvoudigt, ze zijn dan gevoe
liger voor zonnebrand. Dit ter
wijl ze graag op een warme en 
zonnige plek staan. Bij mij staan 
ze in een mengsel van lava, pot
grond en klei en geven weinig 
problemen, het overgrote deel 
van de knol zit bij mijn planten 
onder de potgrond.

Er wordt in de literatuur be
weerd, dat ze zelffertiel zijn. Bij 
mij is zelfbestuiving echter nog 
nooit gelukt, terwijl bij kruisbe
stuiving er vlot zaad wordt gezet. 
De zaden kiemen goed en de 
zaailingen groeien vlot op tot
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Euphorbia groene
waldii in bloei en 
met vruchten.
Plant uit de verza
meling van Robert 
Mayer.
Foto Jaap Keijzer.

bloeibare planten in een jaar of 
drie.

Jammer is het dat in 'The 
Euphorbia Journal' wordt 
beweerd dat het gemakkelijk is 
om ze te stekken. Deze stekken 
moeten dan wel goed groeien om 
weer een hoofdspruit te vormen. 
Als deze dan weer gestekt wordt, 
verkrijgt men weer een originele 
plant. In mijn ogen is het veel 
gemakkelijker om ze te zaaien. 
Bovendien kiemen de grote zaden 
bijna altijd voor 100 procent.

Ik wil besluiten met een 
oproep aan een ieder die deze 
planten heeft staan in zijn of haar 
collectie. Doe er wat mee en ga 
niet wachten tot er een of meer
dere doodgaan, stekken of zaden 
winnen en zaaien dus.

Hier wil ik ook diegenen 
bedanken, die meedoen aan 
de gespreksgroep 'cacti etc', 
wereldwijd via internet, en die 
gereageerd hebben op mijn 
oproep over wetenswaardig

heden betreffende E. groene
waldii. Ze hebben een bijdrage 
geleverd bij de totstandkoming 
van dit artikel.
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HET GESLACHT EUPHORBIA IN
OOST-AFRIKA

Leonard E. Newton

Het geslacht Euphorbia omvat de grootste 

groep succulente planten in Oost-Afrika, 

(Kenya, Tanzania en Uganda) en 

vertegenwoordigt bijna één vijfde van het 

totale aantal succulenten in dit gebied.

De meeste soorten werden 
door Carter (1988) beschreven, 
waarna nog een drietal soorten 
werden toegevoegd (Newton 
1992, 1993 en 1995). Enkele nog 
onbeschreven soorten worden nu 
bestudeerd.

Het is moeilijk een exact aan
tal succulente planten binnen dit 
geslacht te noemen omdat er

sprake is van een aantal grens
gevallen. Hieronder vallen één
jarige kruiden met enigszins 
vlezige stengels zoals Euphorbia 
crotonoides, heesters met enigs
zins vlezige stammen zoals 
E. scheffleri en geofyten met 
gezwollen wortelstokken en niet 
succulente luchtwortels, zoals 
E. rivae. Ten behoeve van dit 
overzicht beperk ik mijn uiteen
zetting tot de ondergeslachten 
Tirucalli en Euphorbia.

Het ondergeslacht Tirucalli 
bestaat uit planten zonder door
nen met vlezige stammen en 
kleine, afvallende bladeren. Er 
zijn slechts vier soorten in Oost 
Afrika, waaronder de alomtegen
woordige E. tirucalli. Deze soort 
is al zo lang in de tropen als 
heggenplant in gebruik, dat daar
door de geografische oorsprong 
onzeker geworden is (Leach, 
1973), ofschoon Van Damme 
(1996) suggereerde, dat deze 
soort waarschijnlijk zijn oor
sprong in Oost-Afrika heeft. 
Zeker inheems zijn E. calamifor- 
mis (Kenya, Uganda), E. gossy
pina (met twee variëteiten in 
Kenya, Tanzania en Uganda) 
en E. nubica (Kenya, Uganda)

De meeste Oost Afrikaanse 
Euphorbia’s komen uit het on
dergeslacht Euphorbia. Afgezien 
van de Ugandese geofytische 
E. monadenioides, die Carter 
(1988) in deze groep plaatste,
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Euphorbia adju- 
rana

bestaat het ondergeslacht uit 
overblijvende, bedoornde 
planten, variërend van dwerg- 
polletjes via heesters tot aan 
grote bomen. Er worden nu 
negenentachtig soorten erkend, 
in sommige gevallen met twee of 
meer variëteiten. Hun versprei
ding in de drie landen wordt 
getoond in figuur 2 (zonder 
onderscheid tussen variëteiten). 
Enkele van deze soorten zijn 
voor Oost Afrika inheems, terwijl 
andere ook in aangrenzende ge
bieden worden gevonden.
Zoals te zien is zijn er 58 soorten 
in Kenya, 41 soorten in Tanzania 
en 15 soorten in Uganda.

Vindplaatsen variëren en kun
nen onder andere bestaan uit bos, 
doornig struikgewas en half- 
woestijnen. Oost Afrika’s groot
ste Euphorbia is E. ampliphylla, 
vroeger bekend onder de naam 
E. obovalifolia (Gilbert, 1990). 
Deze boom, die een hoogte van 
30 meter kan bereiken, wordt

gevonden in het altijd groene 
bergwoud. Euphorbia cusso- 
nioides, die in het wild vrijwel 
geheel is uitgestorven , komt 
voor in rivier-bos. De wijd ver
spreide Euphorbia candelabrum 
is een soort uit het droge bos, 
maar als daar de begroeiing 
wordt geruimd ten behoeve van 
de landbouw laat men de Euphor- 
bia’s gewoonlijk staan omdat zij 
het onaangename latex bevatten 
en niet kunnen worden verbrand. 
Bomen uit het drogere land zijn 
Euphorbia bussei en E. robec- 
chii. Deze struikachtige soorten 
vormen regelmatig de basis van 
gebieden met doornig struikge
was, die worden gedomineerd 
door laaggroeiende Acacia en 
Commiphora- soorten. Euphorbia 
heterochroma en verwante soor
ten worden gewoonlijk in dit 
soort habitat gevonden.
De dwergsoorten groeien 
gewoonlijk onder struiken of in 
dicht gras. De wijd uitlopende 
Euphorbia subscandens bijvoor-
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Fig. 2: Versprei
ding van Euphor
bia subgenus Eu
phorbia in Oost- 
Afrika. Aantal 
soorten in de ver
schillende landen 
of verdeeld over 
deze landen.

beeld is gewoonlijk verward in 
de ondergroei van dicht struikge
was. Andere, zoals E. turkanen- 
sis komen in meer drogere stre
ken voor met weinig bescherming 
door andere planten.

Tenslotte moet de boom 
Elaeophorbia drupifera worden 
genoemd, die voorkomt langs de 
bosranden in Uganda. Zij heeft 
een dikke houten stam met succu
lente takken en bladeren 
Sommige schrijvers geven er de 
voorkeur aan, dit geslacht binnen 
het geslacht Euphorbia te plaat
sen. De vier soorten van het ge
slacht Elaeophorbia wijken 
echter af door het ontbreken van 
bloembekleedsel bij de vrouwe
lijke bloemen en onregelmatig 
openspringende vruchten.

De meeste Oost-Afrikaanse 
Euphorbiasoorten worden niet 
echt bedreigd, speciaal die in ge

bieden voorkomen, ver weg van 
menselijke bewoning. Het meest 
kwetsbaar zijn de soorten met 
een beperkte geografische ver
spreiding of beperkt tot een spe
ciaal soort habitat, waar het 
menselijk ingrijpen duidelijk is. 
Euphorbia cussonioides, in het 
voorgaande genoemd, E. tana- 
ensis, inheems in één bos aan de 
kust van Kenya en E. wakefieldii, 
beperkt tot kale kalksteenlagen 
werden opgenomen in een ver
slag van Keniaas bedreigde 
bomen (Beentje, 1988).
De recentelijk beschreven 
E. serendipita was al op de 
typevindplaats uitgeroeid vóór
dat de soort was benoemd en 
beschreven, omdat de rots 
waarop hij groeide was veranderd 
in een steengroeve (Newton, 
1993). Een mooie populatie van 
de relatief zeldzame E. brevitorta 
bij Nairobi is nu bedreigd door 
het plan, een nieuwe hoofdweg
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door dit gebied aan te leggen. 
De grootste bedreiging van deze 
planten is de vernietiging van 
de habitat door het cultiveren van 
de grond ten behoeve van de 
landbouw, andere ontwikke
lingsprojecten en overbegrazing.

vertaling: Joop van Alten
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ZEG NIET ZO MAAR POTLOODPLANT 
TEGEN EUPHORBIA TIRUCALLI
(SLOT)

Patrick Van Damme

In het laatste nummer over E. tirucalli wor

den de mogelijkheden van deze soort en 

zijn familie opgesomd om in onze energie

behoefte te voorzien. Deze mogelijkheden 

zijn niet gering, het voorstel wordt gedaan 

om de plant voortaan met u aan te spreken.

Euphorbia tirucalli is, zoals 
aangeduid in het vorige artikel, 
gedurende een bepaalde tijd in de 
running geweest als mogelijke 
bron van natuurrubber. Toen dit 
medio de jaren veertig op niks 
uitdraaide, leek E. tirucalli een 
stille dood beschoren. Enkel een 
paar succulenten-freaks leken 
nog geïnteresseerd in deze wel 
erg bizar uitziende soort, tot op 
het moment, in de jaren zeventig, 
dat Melvin Calvin, Nobelprijs
winnaar en (bio)chemicus, de 
idee opperde dat latexplanten en 
meer speciaal die behorende tot 
de wolfsmelkfamilie een goede 
bron konden zijn van koolwater
stoffen te gebruiken als en in 
brandstoffen. Die verhoogde aan
dacht was mede een gevolg van 
de petroleumcrisis die in de peri
ode 1972/73 de fundamenten van 
de Westerse economie hevig door 
elkaar gehaald had. Door een

stijging van de ruwe aardolie- 
prijzen, werd het plotseling 
economisch interessant om alter
natieve energiebronnen ‘aan te 
boren’ en te exploiteren. Ook 
vond men toen dat er best een 
alternatief kwam voor de (ein
dige voorraad) fossiele brand
stoffen. Planten, en biomassapro- 
ductie in het algemeen zijn, wat 
dit betreft, een ideale bron van 
hernieuwbare energie. Tal van 
groene planten immers vormen 
direct of indirect brandstoffen en 
interessante uitgangsproducten 
op (jaarlijks) hernieuwbare basis.

Zo zijn er planten die koolhy
draten vormen (tot deze groep 
behoren onder andere de suikers 
en zetmeel), die nadien indus
trieel chemisch kunnen worden 
omgevormd tot bijvoorbeeld 
alcohol. Suikerriet (Saccharum 
officinale') is hier ongetwijfeld 
het bekendste voorbeeld van. 
Vooral Brazilië heeft al vrij 
vroeg de produktie van suikerriet 
op grote schaal gestimuleerd: 
tussen 1975 en 1984 steeg de 
productie van alcohol voor 
brandstof van 700 miljoen liter 
tot 7 miljard liter. Deze tien
voudige toename betekent tevens 
dat in 1984 nagenoeg 20% van de 
Braziliaanse behoeften aan vloei
bare brandstof gedekt werd door
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suikerriet-alcohol. In 1985 was 
Brazilië de grootste wereldprodu- 
cent van suikerriet (26,13% 
van de wereldproductie), maar 
anderzijds leverde het slechts 
0,26% van de totale ruwe suiker
productie. In 1975, bij het begin 
van het gasalcoholprogramma 
(gasohol) was dit respectievelijk 
14,94% en 0,08%.

In een aantal planten worden 
de koolhydraten verder omge
vormd tot koolwaterstoffen, meer 
bepaald tot vetzuren en trigly- 
ceriden die als dusdanig en recht
streeks te gebruiken zijn: plan
taardige oliën hebben als voor
deel een hernieuwbare bron te 
zijn van vloeibare olie die direct 
bruikbaar is als vervanger voor 
diesel, of als bijmenging bij 
diesel. Bovendien zetten zij op 
een heel voordelige manier de 
ingestraalde zonneënergie om in 
plantaardige energie, en produ
ceren ze bij verbranding de helft 
minder CO2 (per eenheid gepro
duceerde of vrijgemaakte

energie) in vergelijking met 
steenkool, zodat ze ook nog eens 
milieuvriendelijker zijn.

Een aantal gewassen met 
oliehoudende zaden of vruchten, 
zoals saffloer (Carthamus tincto- 
rius), sesam (Sesamum indicum) 
en oliepalm (Elaeis guineensis) 
behoren tot deze groep.
Dichter bij de succulentenwereld 
wordt ook Jatropha curcas, een 
broertje van de caudiciforme 
Jatropha podagrica, aangeplant 
om zijn oliehoudende zaden; met 
name in Cabo Verde (West- 
Afrika) is het de bijna exclusieve 
brandstofbron.

Bij nog een derde groep 
planten worden de koolhydraten 
omgevormd tot terpenen, een an
dere groep koolwaterstoffen. Het 
best gekende (teelt)voorbeeld - 
hiervan is de rubberboom (Hevea 
brasiliensis). Hij wordt vooral 
gekweekt voor zijn polyisopreen- 
rubber. Kraken van de isoprenen, 
resulteert in een brandstof met 
hoog octaangehalte, die tevens

Patrick Van Damme 
(40 jaar) is van 
beroep professor 
tropische en sub
tropische landbouw 
en etnobotanie aan 
de faculteit land
bouwkundige en 
toegepaste biologi
sche wetenschappen 
van de Universiteit 
van Gent;

Jathropa curcas: Bloeiwijze en habitus

Naast lesgeven (een 
tiental verschillende 
vakken rond tropi- 
sche/subtropische 
teelten, plantensy
stematiek en ont
wikkelingsproble
matiek), doet hij 
onderzoek in Afrika, 
Azië en Amerika 
over etnobotanie, 
vegetatiebeheer en 
plattelandsontwikke
ling, zendingsop
drachten voor der
den (Verenigde 
Naties, Europese 
Unie, lin de vrije tijd: 
vrijwilligerswerk voor 
NGO's (Non Govern- 
mental Organisa- 
tions) voor ontwikke
lingssamenwerking.

Hij publiceert vooral 
in buitenlandse tijd
schriften rond het 
lopende onderzoek, 
maar ook lokaal: 
Succulenta, Natuur 
en Techniek, zowel 
'hoog-wetenschap- 
pelijk' als populair 
wetenschappelijk

Zijn hobbies zijn suc
culenten kweken 
(vooral Euphorbia's) 
maar ook actief sport 
beoefenen (voetbal, 
tennis, volley) en ... 
postzegels verzame
len
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Het Euphorbia- 
project in Kenya 
was niet echt een 
succes - enkel wat 
oud ijzer en ver
roeste voertuigen 
zijn achterge
bleven.

bestaat uit verbindingen met een 
laag moleculair gewicht. De He
vea hoort thuis in de familie van 
de Euphorbiaceae. Binnen deze 
familie is het vooral het geslacht 
Euphorbia dat koolwaterstoffen 
producerende planten bevat. 
Deze komen voor in de latex die 
in de planten zit.

De eerste Euphorbia-soort. die 
uitgebreid bestudeerd en getest 
werd was E. lathyrus. Deze soort 
combineert de biosynthese van 
koolwaterstoffen met een droge 
standplaats op marginale gronden 
die niet geschikt zijn voor voed
selproductie. Het is deze combi
natie van eigenschappen die in de 
zeventiger jaren ook de aandacht 
vestigde op onder andere E. tiru
calli. De latex van deze soort 
bevat een aantal verschillende 
triterpenen. Dit zijn organische 
verbindingen die bestaan uit 30 
koolstofatomen (6 isopreen- 
eenheden, en veelvuldig voor
komen in de natuur als esters, 
glycosiden of in vrije toestand). 
De triterpenen zijn stoffen die

na de flavonoïden en alkaloïden 
de meeste gebruiksperspectieven 
bieden bij de Euphorbiaceae. 
Afgeleide verbindingen zoals 
alcoholen met lange keten kun
nen dienen als basis voor brand- 
stofbereiding. Die verbindingen 
zijn energierijker dan dieselolie 
afgeleid uit aardolie. Bij E. tiru
calli komen in de latex vooral 
triterpene alcoholen voor. Zij 
manifesteren zich als vaste deelt
jes waarin altijd een beetje rub
ber teruggevonden wordt.

In 1980 kon de Belgische ont
wikkelingssamenwerking er door 
de Keniase regering toe overge
haald worden om een onder
zoeksproject te financieren dat 
de energiemogelijkheden van 
E. tirucalli moest bestuderen. 
In eerste instantie was het de 
bedoeling om na te gaan in welke 
mate de plantenlatex, na wat 
thermochemische bewerkingen, 
een bron kon zijn van diesel- 
brandstof. Om allerlei redenen 
was dit onderzoek niet erg suc
cesvol. De opgedane ondervin-
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ding leek nochtans verder onder
zoek naar mogelijke alternatieven 
te wettigen, en dus bestudeerde 
men de mogelijkheid om E. tiru
calli als biomassaproducent te 
gebruiken, en de groene plante- 
massa in de biowinning aan te 
wenden.

Biogas wordt gewonnen via 
een microbiële omzetting van 
organisch materiaal tot biogas, 
wat een mengsel is van gassen 
met methaan als voornaamste 
energieleverende component. Het 
gebruik van E. tirucalli leek een 
mooi alternatief voor de duurdere 
en moeilijkere synthetische 
brandstofwinning uitgaande van 
de koolwaterstoffen uit de latex. 
Deze alternatieve energiebron is 
bovendien:
(1) hernieuwbaar;
(2) onuitputtelijk;
(3) gemakkelijk te stockeren

(op te slaan red.);
(4) (redelijk) milieuvriendelijk;
(5) technisch relatief eenvoudig 

te bekomen; en
(6) gemakkelijk voort te brengen 

in de Derde Wereld.
Rond puntje vier kan men 
opmerken dat methaan een broei
kasgas is en dus wat dat betreft 
ecologisch niet zonder gevolgen 
is.

Het principe van de biogas
winning is vrij eenvoudig: vast 
materiaal wordt in een waterig 
milieu gebracht; hierin zitten een 
aantal bacteriën die het materiaal 
vergisten. Dit resulteert o.a. in de 
vorming van methaan. Wat over
blijft na de fermentatie heeft 
waarde als meststof en/of bodem- 
verbeteringsmiddel, en kan dus 
(terug) aangewend worden in de 
landbouw. Op het eerste gezicht 
is E. tirucalli een goed energie

gewas, zodat het kan gebruikt 
worden in de biogasproductie. 
Het is immers een plantaardig 
product met hoge productiviteit 
dat op grote schaal (kan) ver
bouwd worden met als specifiek 
doel de totale oogstbare massa 
rechtstreeks of via transformatie
processen om te zetten in bruik
bare energie. Door het vrij hoge 
stikstofgehalte en de gemakkelijk 
afbreekbare organische compo
nenten is de energieinhoud van 
E. tirucalli gemakkelijk te valo
riseren tot biogas.

Aangezien E. tirucalli typisch 
een plant is die goed gedijt op 
marginale gronden, hoeft hij geen 
concurrent te zijn van voedselge
wassen en eventuele andere teel
ten die men in die zones zou kun- 
nen/willen kweken. Hij kan dus 
naast deze gewassen specifiek als 
biogasleverancier geteeld wor
den, zonder dat hij echt een 
beroep moet doen op meststoffen 
of water. In die landen waar de 
plant al van oudsher als haag- 
plant voorkomt, kan men zijn ge
bruik wellicht nog intensifiëren.

De productie in teeltomstan- 
digheden kan heel hoog zijn. In 
Kenia zijn cijfers genoteerd van 
jaar na jaar 500 ton vers geoogst 
plantenmateriaal op hetzelfde 
veld van één hectare.
Dit is ENORM hoog en bewijst 
dat E. tirucalli écht wel een plant 
is die heel goed aangepast is aan 
droge en lichtrijke omstandighe
den, en daar bovendien, produc- 
tiegewijs, ook het beste gebruik 
lijkt te kunnen van maken. Zelfs 
suikerriet en intensief geteelde 
groenten halen dit produktie- 
volume amper tot helemaal niet. 
Wanneer men enkel het droge
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Euphorbia tirucalii planten kunnen uit
groeien tot struiken en bomen die onderaan 
bladerloos zijn. Hier een jonge plant.

stofgehalte als waardemeter 
neemt, komt men nog altijd op 
meer dan 50 ton droge massa per 
jaar uit. De opbrengsten aan bio
gas uit biomassa zullen afhanke
lijk zijn van de kwaliteit van het 
materiaal maar ook van de omge
vingstemperatuur en de voorbe
reiding van het plantenmateriaal. 
In principe kan een E. tirucalli- 
aanplant echter zodanig gedimen
sioneerd worden dat kleine of 
grote produktievolumes geen 
probleem hoeven te zijn. De 
'enige' moeilijkheid lijkt echter te 
zijn dat de technologie die met 
dit soort productie gepaard gaat 
niet altijd eenvoudig over te 
brengen is: de sociale weerstand 
bij traditionele volkeren, vooral 
in Afrika, tegen (nogal wat vor
men van) vernieuwing belemmert 
een (vlugge) transfer van ook 
deze biogastechnologie. Niette
genstaande dat lopen er toch in 
verschillende landen pilootinstal- 
laties (proefinstallaties red.) die 
E. tirucalli als biomassabron ge
bruiken (Senegal, Kenia, enz.).

Op het einde van deze 
reeks over ‘leven en werken met 
E. tirucalli' zal het wellicht 
duidelijk zijn dat iedereen die

een exemplaar van de benzine- of 
potloodplant in huis heeft vanaf 
nu zijn/haar exemplaar met ‘u’ 
zal aanspreken. Een analoog ver
haal kan zonder moeite (nu ja...) 
opgehangen worden over een 
resem andere, succulente planten.

Laat dit dus duidelijk zijn: 
plus est en vous...: succulenten 
en planten in het algemeen heb
ben een heel brede toepassings- 
waaier die de amateurkweker 
enkel nog meer kan motiveren 
om zijn/haar exemplaren met 
zorg, liefde en ontzag te bejege
nen.

Good growing !

F.L.T.B.W.-Vakgr. Plantaardige Produktie 
Lab. Trop. Subtrop. Landbouw en Etno
botanie
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EUPHORBIA'S EN MONADENIUMS
VAN DE GROTE RUAHA VALLEI

Susan Carter

Een van mijn favoriete plaatsen in 

Tanzania is de vallei van de grote 

Ruaha-rivier en in het bijzonder 

daar, waar hij door de Rubeho- 

bergen stroomt, ongeveer 300 km 

ten westen van Dar es Salaam (of 

400 km over de weg). Dit is een 

gebied, bekend door zijn hoge aan

tal lokale endemische planten

soorten.

Ik ging daar in 1974 voor het eerst heen 
met dr. Peter Baily, toen wij tijdens een 
expeditie door Tanzania op euphorbiajacht 
waren. Mijn eerste indruk was toen een 
prachtige vallei met steile hellingen, 
gedomineerd door heilige wouden van die 
gigant onder de succulenten Adansonia 
digitata, de baobab Wij weken af van de 
hoofdweg op een drabbig spoor dat langs 
de voet van de bergen slingerde, totdat wij 
een ideale plek vonden om een paar dagen 
te kamperen.

Er was hier een overvloed aan succulen
ten, ofschoon ik niet onmiddellijk begreep 
hoeveel wel, totdat ik hetzelfde gebied 
gedurende een aantal opvolgende jaren 
bezocht. Maar hoewel plantenjacht nog een 
nieuwe ervaring voor mij was, was het 
zelfs in 1974 niet moeilijk om drie ver
schillende Euphorbia-soorten te ont
dekken. Het meest in het oog viel een

TANZANIA
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Fig 1 : Volwassen plant 
van Euphorbia quadran
gularis tot ongeveer 2 m 
hoog, spaarzaam vertakt 
in kransen

boomvormige soort, ongeveer 5 tot 7 m 
hoog (ofschoon hij langer kan worden), 
verspreid over de vallei op mindere 
hoogtes langs de rivier. Dit was E. cooperi 
var. ussanuensis, die een vlaktoppige 
kroon van naar boven gerichte takken 
vormt, alleen bij de oudste exemplaren 
verder vertakkend, een kenmerk dat deze 
soort nauw verbindt met de Zuidafrikaanse 
E. cooperi. Deze takken zijn meestal vijf
hoekig, sterk gesegmenteerd met een door
lopende hoornachtige rand op de hoeken 
en gepaarde doorns die minder dan één cm 
lang zijn.

Niet ver van dit spoor kwamen we door 
een populatie griezelig uitziende struiken, 
met stevige, 2-3 m hoge stammen, en enkel 
een paar wijd uitgespreide takken. Dit was 
één van de eerste soorten die beschreven 
werd nadat Duitse natuuronderzoekers 
waren begonnen de streek te onderzoeken 
aan het einde van de 19de eeuw. Hij is 
duidelijk vierhoekig, wat weerspiegeld 
wordt in de naam Euphorbia quadrangu
laris die hem werd gegeven, en is prachtig 
getekend met donker grijsgroene vlekken 
op lichtgroen. De hoeken zijn uitgerust 
met verlengde doornschildjes die gepaarde 
doorns dragen van ongeveer 1 cm lang; en

de cyathia zijn buitengewoon groot - 
ongeveer 1 cm in diameter - met een com
plete cirkel van groene klieren met rood 
omzoomd

Een opwindende vondst van Peter, die 
deze plek vele jaren niet had bezocht, was 
een uitgestrekte populatie van een 
tamelijk dicht vertakte struik tot ongeveer 
1,5 m hoog, eerder door Leach te zijner 
ere Euphorbia proballyana genoemd.

Peter had hem gedurende vele jaren in 
zijn tuin in Nairobi gekweekt van een stek 
die een vriend hem had gegeven en die van 
deze bijzondere locatie afkomstig was. Net 
zoals E. quadrangularis is hij vierhoekig, 
maar zonder enige schakering. De schilden 
langs de hoeken hebben gescheiden, 
driehoekige doornschildjes die gepaarde 
doorns en korte stekeltjes dragen. De vrij
wel zittende, helderrode bijschermen zijn 
kenmerkend omdat zij bestaan uit drie in 
plaats van twee zijdelingse cyathia rondom 
het centrale afvallende cyathium.

Bijna bij toeval, toen wij voor het eerst 
naar Euphorbia proballyana zochten, had
den we een kleine populatie ontdekt van 
een korte boomvormige soort, minder dan 
4 m hoog, in een dicht struikgewas langs
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de steile rotsachtige oevers van de rivier. 
Zijn naar boven gerichte takken vormden 
verder naar boven takkransen, allemaal 
vierhoekig, de hoeken voorzien van slanke, 
verlengde doornschildjes, die naaldachtig 
gepaarde doorns droegen en kleine gele 
cyathia. Dit was een soort die het eerst 
beschreven was door Pax als E. platyacan- 
tha, maar deze naam was al gebruikt voor 
een andere soort uit Madagascar, dus her
noemden Peter en ik hem als E. dumeti- 
colcr, de in het struikgewas wonende soort.

De meest opwindende ontdekking die 
Peter en ik deden was toen wij gedeeltelijk 
naar boven klommen langs de rotsige 
hellingen van de heuvels aan de voet van 
de Rubehobergen. Temidden van de dichte 
ondergroei onder het bomendek, kwamen 
we tegenover een paar smalle bomen te 
staan met een glanzende roodbruine af
bladderende schors en slanke hangende 
doornige takken. Op de uiteinden van de 
takken zaten clusters witte bloeiwijzen die 
wij onmiddellijk identificeerden als die 
van een Monadenium. Dit was een nieuwe 
soort die wij later benoemden tot M. ele
gans vanwege zijn elegante uiterlijk. Het 
is een populaire plant onder hobbyisten 
geworden, die gemakkelijk aanslaat van 
stek en tamelijk vlezige getande bladeren 
vormt, vaak met paarsrood getinte rand en 
onderzijde.

Tijdens latere expedities zag ik nog drie 
Monadenium-soorten in verschillende ge
bieden langs dit zelfde spoor, waarvan er 
twee wijdverbreid zijn in hun versprei
dingsgebieden, de andere zeer lokaal. De 
meest verspreide soort was M. echinula- 
tum, die in uiterlijk varieert van de ene 
populatie naar de volgende, met een dicht 
dek van vlezige borstelharen en bladeren 
en bloeiwijzen tot bijna gladde opper
vlakken. Hier in de Ruaha-kloof waren de 
stammen tot 50 cm hoog, met een scherp 
gekielde middennerf op het benedenopper- 
vlak van hun grote omgebogen bladeren en 
de knikkende bracteeënschotel van de

bloeiwijzen dicht bedekt met vlezige 
borstelharen. Deze bloeiwijzen vormden 
wijd verspreide waaiers van in tweeën ver
takte bijschermen, met de bracteeënschotel 
paarsrood, aantrekkelijk netvormig gete
kend in diep purper.

Monadenium schubei stond daar ook, 
niet echt zo'n wijdverspreide soort en meer 
uniform in zijn uiterlijk. Op deze locatie, 
waar ik hem beschut zag staan door over
hangende struiken, vormde hij grote klom
pen van rechtopstaande stevige stammen 
tot ongeveer 75 cm hoog en tot 5 cm in 
diameter. Deze waren bedekt door onge
veer 8 spiralen van dicht geplaatste 
kegelvormige tuberkels, ieder bekroond 
door een groep korte bruine doorntjes, in 
werkelijkheid veranderde steunblaadjes

Fig. 2 : Een jonge boom van Monadenium elegans 
ongeveer 2 m hoog, met lange takken, die beginnen te 
hangen.
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Fg. 3 : Een volwassen boom van Euphorbia cooperi var. 
ussanguensis, met enkele zich weer vertakkende takken 
en een jonge plant van Monadenium arborescens, 
ongeveer 1,75 m hoog.

van de afgevallen bladeren. De bracteeën 
die de cyathia bedekken waren licht grijs
groen, gegroepeerd tussen harige bladeren 
van ongeveer 3 cm lang met gekrulde ran
den. Deze bracteeën en de bladranden zijn 
vaak roze getint wanneer de planten in 
meer open, vaak rotsachtige groeiplaatsen 
groeien.

De typisch plaatselijke soort was Mon
adenium arborescens, die net zoals M. ele
gans, waarvan slechts een kleine versprei
ding in dit gebied bekend is. Sinds zijn 
eerste ontdekking meer dan 50 jaar gele
den, werd hij niet meer opnieuw gevonden 
tot 1989. Ik was ontroerd toen ik hem het 
volgende jaar daar weer zag, met planten

die in grootte varieerden van een paar cm 
hoge zaailingen tot boomachtige, spaar
zaam vertakte struiken van meer dan vier 
meter. De lichtgroene stammen waren 
onduidelijk vijfhoekig, getekend door 
scherp gepunte verspreide uitsteeksels die 
af en toe gekroond waren door heel kleine 
doorns. De omgekeerd eironde vlezige 
bladeren waren teruggeslagen en heel 
groot, tot 25 cm lang. De bloeiwijzen 
begonnen zich net te ontwikkelen als 
langgesteelde bijschermen, die verschil
lende malen gedeeld waren, met kleine 
rozeachtige groene cyathia. Als de bloei- 
wijze rijp is, wordt het hele bijscherm 
helderroze, inclusief de bolvormige, 
ruwhuidige vruchten.

Verder naar het westen wordt de vallei 
doorkruist door de grote noordelijke weg 
door een prachtig landschap en hier zag ik, 
in 1990, nog twee endemische soorten: 
een Euphorbia en een Monadenium. 
De meest in het oog vallend was de Mona
denium, die ik pas van herbarium exem
plaren had benoemd als M. spectabile. Hij 
stond in bloei, en het was zeer bevredigend 
om te zien dat het werkelijk een spectacu
laire plant was, die volledig de naam 
rechtvaardigde die ik hem had gegeven. 
De grootste plant die ik zag was een drie 
meter hoge boomachtige struik, met een 
paar uitgespreide groenachtig witte takken. 
Deze waren onduidelijk vijfhoekig, met 
spiraalsgewijs gerangschikte tuberculaire 
uitsteeksels, bekroond door groepjes van 
roodachtig bruine doorns. De omgekeerd 
eironde bladeren waren omgebogen en erg 
groot, tot 30 cm of meer. De bloeiwijzen 
waren prachtig, de veelvertakte bijscher
men waren bedekt met vlezige doorns en 
vormden spreidende waaiers van schit
terend karmozijnrode cyathia.

De Euphorbia waar ik naar zocht, 
E. greenwayi, verborgen tussen de bomen 
en struiken, die de rotsachtige hellingen 
aan iedere kant van het drabbige spoor,
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werd niet zo gemakkelijk ontdekt.
Toen zag ik hem tenslotte, zijn dicht 

met bosjes blad bezette blauwachtig 
groene takken waren onmiskenbaar, scherp 
vierhoekig en duidelijk getand. De tanden 
(of tubercels) zijn gekroond door lange 
slanke doornschildjes, die gepaarde doorns 
dragen en vrijwel even lange doorntjes. 
Zijn cyathia zijn karakteristiek voor deze 
en een paar nauw verwante soorten met 
rechte in plaats van gespreide klieren, en 
met de meeldraden en stempel ver uitste
kend.

De vallei van de grote Ruaha-rivier, 
speciaal dit gebied van de kloof, levert 
niet alleen een prachtig jachtgebied voor 
liefhebbers van succulente planten, maar is 
ook een heel prachtige omgeving om er 
deze activiteit in uit te voeren

Vertaling L.E. Groen

The Herbarium
Royal Botanie Gardens
Kew. Richmond
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HET CYATHIUM
Ben Groen

In dit speciale euphorbianummer is een 
apart verhaal over de bloemen van euphor
bia op zijn plaats. De in dit nummer veel 
gebruikte naam voor de euphorbiabloem is 
het cyathium, meervoud cyathia (Grieks 
voor kuathion = het kleine holle, zoiets als 
urntje). Als we het cyathium van dichtbij 
bekijken, ziet het geheel er als een gewone 
bloem uit met bloemblaadjes, meeldraden 
en een stamper. Maar niets is minder waar, 
wat er uit ziet als een bloem, is in feite een 
hele bloeiwijze. Anders gezegd, als u zo'n 
bloempje afplukt, heeft u in werkelijkheid 
een heel bos bloemen afgeplukt.

Het ontrafelen van de werkelijke bouw 
van de euphorbiabloem is een goed stukje 
botanisch speurwerk geweest. Linnaeus, de 
grondlegger van de moderne botanie, zag 
het geheel in 1753 als een enkele bloem. 
Maar latere onderzoekers zoals Lamarck 
en de Candolle merkten op dat de euphor
biabloem in werkelijkheid een samen
gestelde bloeiwijze is.

De verwarring begint al met de 
"bloembladeren" van het cyathium. Dit 
zijn vervormde, vaak fel gekleurde schut
bladeren (bracteeën), die de normale 
bloembladeren vervangen, zoals bij 
Euphorbia milii, de christusdoorn. Ook 
kunnen normale hoogtebladeren bloem
bladeren gaan imiteren, zoals de rood 
gekleurde bladeren van de kerstster, 
E. pulcherrima. Deze al of niet gekleurde 
schutbladeren of hoogtebladeren dragen 
binnenin een omhulsel (involucrum) van 
de eigenlijke bloempjes. Dit involucrum is 
vaak vijflobbig, zodat het op een vijftallig 
bloempje lijkt. Op de rand van het involu
crum staan honingklieren, die bij eup
horbia niet vergroeid zijn. Deze vier of 
zelden vijf buiten de bloemen staande

(extraflorale) honingkliertjes zijn soms fel 
gekleurd, waardoor ze een bloemkroon 
imiteren zoals bij E. fulgens.

Binnenin het involucrum staan schijn
baar normale meeldraden, en een stamper. 
Bij nauwkeurige beschouwing kan men 
zien dat het hier echter niet om gewone 
meeldraden gaat. Gewone meeldraden 
hebben een ongedeelde helmdraad, terwijl 
de euphorbiameeldraad uit twee gedeeltes 
bestaat. Het bovenste deel, bestaande uit 
helmknop en het bovenste deel van de 
helmdraad, is gescheiden van het onderste 
deel. Dit onderste deel is in werkelijkheid 
een bloemsteel en het bovenste deel dus de 
eigenlijke meeldraad.

Met een vergrootglas kunt u deze gele
ding waarnemen.

Tussen de meeldraden en de stamper 
kunnen haren aanwezig zijn, die dan weer 
botanisch als schutbladeren (bracteeën) 
opgevat moeten worden.

Omdat een cyathium een samengestelde 
bloeiwijze is, staat er in het centrum ook 
geen vruchtbeginsel, maar een vrouwelijke 
bloem, die de topbloem van de bloeiwijze 
is. Vruchtbeginsel, stijl en stempel zien er 
gewoon uit, maar dit geheel staat op een 
steeltje. En zoals u al zult raden, dit 
steeltje is de bloemsteel van de vrouwe
lijke bloem. De bloemen van euphorbia's 
zijn aldus tot minimale proporties gere
duceerd. De mannelijke bloemen bestaan 
uit slechts een meeldraad, de vrouwelijke 
uit één stamper en verder niets.

Mannelijke en vrouwelijke bloemen zijn 
niet altijd allebei aanwezig in een cya
thium, zoals bij E. obesa, waarvan de 
bloeiwijzen (en planten) óf mannelijk óf 
vrouwelijk zijn.
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In tegenstelling tot de bloem is de 
vrucht van euphorbia opvallend gelijk
vormig. Gewoonlijk wordt er een drie- 
hokkige doosvrucht gevormd met in ieder 
hok één zaad.

Heelsumseweg 49, 6721 GR Bennekom

Een en ander is hieronder in twee tekeningen 
weergegeven:

Cyathium Euphorbia milii:

1: CA bracteeën of cyathophyllum; C cyathium.
2: IN involucrum; N nectarium
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HET EUPHORBIA AERUGINOSA COMPLEX
André Van Damme

Laat het duidelijk zijn : een plantencom- 

plex heeft in wezen niets te maken met een 

menselijk en dus psychologisch complex.

Maar in dit geval ...

In de verzamelingen komt 
Euphorbia aeruginosa Schweik. 
vrij frequent voor. Het is dan 
ook een gemakkelijke plant, die 
in cultuur niet al te veel eisen 
stelt. Bij mij hebben beide plan
ten van foto 1 tijdens de winter 
van '92-'93 door een electrici- 
teitspanne van ongeveer één uur 
een temperatuur van -5 C over
leefd en dat zonder schade. Met 
andere woorden deze soort kan 
dus makkelijk overwinteren bij 
+5°C samen met de meeste Cac- 
taceae!

E. aeruginosa werd door Dr. 
H. Schweikerdt tijdens een expe

ditie naar de Zoutpan (noordelijk 
Transvaal, Zuid-Afrika) in 1932 
voor het eerst gezien in de buurt 
van de Chapudi-boerderij. Deze 
typevorm (zie foto 1) werd door 
de vinder in 1935 beschreven. De 
naam betekent zoveel als 'koper
kleurige Euphorbia', in referentie 
naar de bruinrode kleur van dat 
metaal en naar het groenkleurige 
roest ervan. Die naam is zeer 
terecht omdat de groene kleur 
van de loten in contrast met de 
vier rijen van onder elkaar 
staande bruinrode doornschildjes, 
de plant van verre doet opvallen.

Deze dwergsucculent vormt 
een dicht, compact struikje met 
takken van 5 tot 7,5 mm dik en 
tot 15 cm lang, cylindervormig 
en rechtopgroeiend. De doorn
schildjes, 5 mm lang en drie mm 
breed, hebben paren van twee 
grotere, tot twee cm lange door
nen, ook roodbruin, met daar-

Foto 1 : Tweemaal Eu
phorbia aeruginosa. 
Links staat de type
vorm met daarnaast 
een mooie variant. 
Foto's van de schrijver
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Foto 2 : In het midden de type- 
vorm van E. aeruginosa met aan 
weerszijden twee van de vele 
mogelijke vormen.

boven twee kleinere die tot vier 
mm lang zijn. De gele bloeiwij
zen verschijnen massaal, hori
zontaal geschikt per drie vlak 
boven elk doornschildje.

E. aeruginosa is te vinden in 
spleten en scheuren van rotsen in 
grote delen van Transvaal (Zuid- 
Afrika), maar ook meer noor
delijk tot in Zimbabwe (het 
vroegere Rhodesië). Ze vormt 
daar grote groepen van planten, 
die behoorlijk variabel kunnen 
zijn, maar straks meer daarover !

Jacobsen (1970) deelde
E. aeruginosa in bij de Diacan- 
thae (tweedoornigen), maar om
dat de soort duidelijk vier door
nen heeft, wordt ze nu in de sek- 
tie Tetracanthae onderverdeeld, 
samen met een aantal nauwe ver
wante soorten, zoals E. knuthii, 
E. griseola, E. complexa, 
E. clivo cola, E. micracanthae, 
E. persistens, e.a.
De meest nauw verwante soort 
staat er niet tussen vermeld. Dat 
is E. schinzii Pax en daar begin
nen ook de problemen.

Er is een groot complex van 
planten, te beginnen in Zim
babwe enzovoorts, tot in Trans

vaal (Zuid-Afrika), met aan de 
ene kant E. schinzii en aan de an
dere kant E. aeruginosa. Tussen 
deze twee extremen door zijn 
daar een zeer groot aantal tussen
vormen te vinden. Inderdaad, 
zowel E. schinzii als E. aerugi
nosa zijn zeer variabel, met veel 
kleinere en grotere afwijkingen 
en verschillen, maar laten we het 
niet nodeloos ingewikkeld maken 
en bij de laatste blijven.

Op deze pagina's staan een 
paar foto's van een aantal varia
tiemogelijkheden bij E. aerugi
nosa. Op foto 1 staat naast de 
typevorm, een variant waarbij de 
takken meer horizontaal groeien, 
smaller zijn en dubbel zo lange 
doornen hebben, die veel meer 
uitgesproken gekleurd zijn. Maar 
er zijn nog grotere verschillen 
mogelijk.

Foto 2 toont in het midden een 
stekje van de typevorm, met links 
daarvan een stek, waarvan de tak 
half zo dik is en een meer groene 
kleur heeft, met ook dubbel zo 
grote doornschildjes en langere 
doornen. Rechts van de typevorm 
staat een variant die meer op 
E. schinzii gelijkt, dus meer 
hoekig dan cylindrisch is, met
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Foto 3 : E. aeruginosa (type-vorm) met nog een andere, 
grotere variant op het thema

kleinere doornschildjes en ook 
meer groenig.

Al deze verschillen zijn noch
tans niet van die aard om nieuwe 
soorten te creëren. Daarvoor zijn 
ze niet groot genoeg ! En boven
dien kunnen er moeilijk onder
soorten of variaties gevormd 
worden, want er is nog een pro
bleem. Ook de varianten zijn 
namelijk zeer variabel! Een voor
beeld daarvan is op foto 3 te 
zien. Links van alweer de type- 
vorm staat een stek afgebeeld, 
die 30 cm lang is (en dus dubbel 
zo groot kan woorden als de 
typevorm), dubbel zo dik is en in 
spiraalvorm staande rijen doorn
schildjes heeft. Dit is duidelijk

een variatie van de linker stek op 
foto 2.

Voor dit een complete chaos 
wordt, volgt tot slot nog een 
woordje uitleg over de oorzaak 
van dit alles.

Een van de kenmerken van het 
geslacht Euphorbia is dat de 
soorten onderling vrij gemakke
lijk met elkaar kunnen worden 
gekruist. Dat heeft zo zijn voor
delen, denk o.a. maar aan al die 
mooie hybriden, maar die 
natuurlijke mogelijkheid tot 
hybridisering heeft er voor 
gezorgd dat niet alleen E. aerugi
nosa en E. schinzii onderling met 
elkaar gekruist zijn Dit is waar
schijnlijk ook nog met soorten 
als E. griseola gebeurd, die daar 
evenzo in de buurt te vinden zijn. 
Bovendien zijn de hybriden 
onderling ook nog eens ver
mengd, met de reeds vermelde 
varianten en ondervarianten als 
gevolg.

Vermits ook taxonomen en 
botanici hier (voorlopig ?) geen 
weg mee weten, zijn er tot nader 
order zeer veel verschillende vor
men van E. aeruginosa en zitten 
wij met andere woorden met een 
.... Euphorbia aeruginosa com
plex !

Literatuur :
Schweikerdt. (1935) - Kew Bulletin, 

pp. 205-206
White, Dyer and Sloane (1941) - 

The Succulent Euphorbieae Vol 
2, pp. 741-742

Jacobsen, H (1970) - Das Sukkulen- 
ten Lexikon, p. 178 & p. 180 

Noltee, F (1973) - Succulenta jrg.
52/8, pp. 147-148

Fourie, S.P. (1989) - The Euphorbia 
Journal Vol. 6, pp. 113-114

Jacobslaan 13, B-2980 Zoersel, België
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SUCCULENTA OP WEG NAAR DE VOLGENDE EEUW

De werkgroep "Succulenta op weg naar de volgende eeuw" heeft de najaarsvergadering 
voorgesteld de volgende 4 mogelijkheden voor de organisatie van de vereniging te bespreken en heeft die 
mogelijkheden ook toegelicht zodat er in de afdelingen en in het tijdschrift een discussie kan plaats 
vinden.
Het is de bedoeling in de voorjaarsvergadering van 1997 een keuze te maken

1. Het verenigingsmodel.
De voor ieder lid vastgestelde contributie van bijv, f.50.- wordt centraal geind.
De vereniging draagt een bedrag per lid af aan de afdelingen en springt bij als afdelingen aantoonbaar 
niet rond komen . Dat zou kunnen betekenen dat de contributie elk jaar opnieuw wordt bepaald.
Alhoewel in geen van de hier voor gelegde mogelijkheden sprake is van donateurs lijkt het nuttig dat 

hier uitdrukkelijk te vermelden.

2. Het afdelingsmodel.
De afdelingen heffen contributie van hun leden.
Ze dragen daar een vastgesteld bedrag per lid van over aan het bestuur van de vereniging bijv, f.40 ,- 
Verspreid wonende leden betalen f.50,- Met de f.10,- verschil kan de vereniging de afdelingen helpen 
waar nodig

3. Zonder titel.
Iedere afdeling lost zijn eigen donateur probleem op

Er zijn 2 mogelijkheden :
♦ Donateurs worden geweigerd.
* De afdeling wordt een zelfstandige vereniging De mogelijkheden van aansluiting bij de landelijke 

vereniging kan blijven bestaan onder bepaalde strikte voorwaarden. De leden van Succulenta van 
zo'n vereniging blijven (verspreid wonend) lid

In dit geval moet de nieuwe vereniging zijn eigen bestaan regelen ( verzekeringen bijv, aansprakelijk 
heid . KVK inschrijving etc )

4. Iedereen lid
Iedereen die nu donateur is wordt lid van de vereniging voor f. 15,— Dat lid krijgt geen blad .wel het 
verenigingsnieuws (gele pag. ).

Het lidmaatschap van de vereniging blijft gelijk . voor de afdeling bijv, f.25,— ( niet meer wel minder 
indien dat mogelijk is ).

De werkgroepleden hebben aldoendc ontdekt dat de mogelijkheden die worden voorgelegd het verschil 
laten zien tussen de nadruk op de vereniging als instituut aan de ene kant en de nadnik op op het aantal 
liefhebbers aan de andere kant.
De vereniging . stelt de werkgroep s ast. kan niet zonder die liefhebbers . de liefhebber raakt gewoonlijk 
zijn liefhebberij uiteindelijk kwijt zonder vereniging.
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek.
13 febr. Dhr. Viscaal met dia's van

Madeira.
13 maart Voorbereiden tentoonstel

ling en dia's.
10 april Gastspreker.
8 mei Tentoonstelling en beurs.

Arnhem.
13 febr Diavoordracht door Nico

Uittenbroek over Amerika 
en Mexico.

13 maart Dia's en bijdragen van eigen
leden

10 april Grote voorjaarsverloting.
Zaaltje van de speeltuinvereniging ‘Tuindorp 
achter het pand Floralaan 18.Wageningen.20.uur

Brabant-België.
28 febr. Leo Van den Wijngaert Rich 

terveld. Namibië en Botswana
28 maart Rene Van Bael met Alostera . 

Rebutia en Mediolobivia
25 april Johan Gielis over bamboe s. 
Tuinbouw-school .Hoger Rijksinstituut voor 
Tuinbouw de Bavaylei 116.1800 Vilvoorde.20 00

Dordrecht e.o.
13 febr Quiz, zaaitest + wat doen we

deze maand
1.3 maart Wim Alsemgeest Het kweken 

van moeilijke cactussen + wat 
doen we deze maand

10 april Frans Noltee : Euphorbia s in 
natuur en cultuur + wat doen we 
deze maand

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

Drenthe
5 febr Plant v/d maand door Aaltje

Greijdanus
5 maart Plant v/d maand door Sjef

Pistoor cn info over zaaien water 
geven etc door de heren G de 
Lange en D.de Jonge van de afd. 
Fryslan

3 april Gezamenlijke bijeenkomst in
Appingedam met een lezing door 
door Ruurd van Donkelaar over 
Indonesië en Sulawesi en de 
daar groetende Asclepiadaceae

7 mei Enten bij Koert Olde in de kas

Gooi en Eemland.
11 febr. Dia's van de diatheek.
11 maan Dia's van de diatheek.
8 april Wim Alsemgeest Het kweken van

moeilijke cactussen.
Wijkcentrum Noord Lopes Diaslaan 85 
Hilversum 20.00uur.

Groningen.
20 febr Ton Pullen over cactussen en

vetplanten
20 maan Onderlinge verkoop en praat 

avond, demonstratie enten.
27 maart Gezamenlijke avond zie afd 

Drenthe
17 april Enkele planten van de maand.
Zaal van de buurt- en speeltuinver. SELWERD 
Elzenlaan 72.Groningen. .19.30 uur

Hoekse Waard
13 feb. Jan Magmn over kuipplanten.
13 maart. 25 jarig jubileum
Natuur Bezoekers Centrum Hoekse Waard . aan de 
Rijkshaven . Numansdorp 20.00 uur

Tilburg.
10 febr. J.Essers Opuntioideae ( de kleine 

soorten )
10 maart H.G. Krijnen Gemengde cactus 

verzameling
14 april Dominicus Jacobs Bolivia 1994 

cactussen
Kasteelhoeve .Hasseltstraal 256.Tilburg 20.00uur

West-Brabant.
15 febr Bijeenkomst
15 maart Bijeenkomst
Café Marktzicht Markt 50 Etten-Leur

Zaanstreek,
7 feb. Jaarvergadering
7 maart Ben Zonneveld over vetplanten.
4 april Ton Pullen
De Springplank Saerendamstraat 34 Assendelft
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AFDELINGSACTIVITEITEN

Den Helder
8 feb Lezing door P.P.v.d.Puyl over

Namibië en Zuid Africa
8 maart Kasbezoek bij leden
5 april Lezing door Frank Hoste over

Madagaskar
De Groene Poolster . Pasteurstraat 6 .Den Helder
13.45 uur

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

vzw. Cactussen en Vetplanten
22 feb. Mammillaria en gymnocalycium

door Eduard Van Hoofstadt
22 maart South-West USA : fauna en flora 

door Wim Vereist.
12 april Richtersveld, Namibië en 

Botswana door Leo Van de 
Weyngaert

Zaal Don Bosco. St.Cordulaplein.
Schoten-centrum 14.15 uur
15 maart Zaaien en verplanten voor 

beginners
Zaal Zevenbunder. Kasteellei Wijnegem 14.00 uur

Cactusweelde afd. Turnhout
6 feb. 200 dia's van de eigen cactus en

vetplanten-collectie door 
Frans Cuypers

6 maart Dia's van eigen leden
3 april Dia voordtachtover Bolivia door

Domien Jacobs
Café De Koekoek Stwg. op Merksplas 48 Turn
hout 20.00uur

Nieuwe sprekers 
en aanvulling op de sprekerslijst

Jan Lubbers Koningin Wilhelminaweg 5
7391 ER Twello. tel: 0571-272543
Onderwerpen:
1. Dialezing Succulenten en rotsplanten rond de 

Middellandse Zee + de Canarische eilanden.
2. Eigen tuin Opbouw 4 mtr. hoge wanden, div. 

steen materialen, troggen, schalen, mengeling 
van rotsplanten, het inpassen van een 
succulentenkas in een rotstuin.
Buitenlandse tuinen en natuuropn. uit de Alpen.

Ene J.M..Piens Verlorenbroodstraat 27
B-9820 Merelbeke-Gent Belgie tel:32-9-230.54.05 
Onderwerpen:
9. In het zuiden van Spanje (Andalusie aan de 

Costa del Sol en de Costa de la Lus ) Portugal 
(Algarve), Zweden (Gotenburg)

lO.Notocactus.
11 Gran Canana.

Leo van den Wyngaert Frans Beckerstraat 59 
B-2600 Antwerpen-Berchem tel: 03-2396507 
Onderwerpen:
1. Reisverslag Malaw i.
2. Studie Conophytum
3. Reisverslag Rinabo. Naar Richtersveld.

De afdelingen ontvangen hierover een aanvulling 
voor het handboek met nadere informatie over 
prijzen etc.

Roterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 
Tel: 078-6124200 / 6195110 Fax: 078-6198396 

e-mail: fnolteeiS.worldonline.nl 
internet: www.demon.co.uk/mace/fnoltee.html

Houdt Zaterdag 26 april a.s. alvast vrij in uw agenda
Op deze datum houden wij een open dag met een programma dat zeer de moeite waard is 
o.a twee lezingen die niet eerder in Nederland zijn gegeven en een quiz met aantrekkelijke prijzen 
Tevens verwachten we een aantal interessante succulenten die zelden te koop 
zijn te kunnen aanbieden Zoals altijd is de koffie gratis.
De kwekerij is geopend op iedere zaterdag en eerste zondag van de maand van 9.00 tot 16.00 uur 
Verder op afspraak Let op het nieuwe telefoonnummer, waardoor we nu nog beter bereikbaar zijn. 
Onze prijslijst wordt u op verzoek gratis toegezonden.
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06

AANVULLING ZAADLIJST

CLICHE.FONDS 1996-97
Hoewel hel op dit moment (vóór Kerstmis) nog 
niet te overzien is welke soorten uitverkocht zijn 
als U deze tekst onder ogen krijgt willen wij U 
toch mededelen, dat U vanaf de ontvangst van 
deze mededeling onbeperkt zaden kunt bestellen. 
Dat wil zeggen, dat we alle voorraad verkopen in 
grotere porties. D.w.z. dat alle soorten ook 
veikocht worden per 5 porties. Het beste kunt U de 
gewenste soorten bestellen op een bestelformulier 
uit de zaadlijst of op een vel papier, waarop Uw 
naam en adres duidelijk vermeld staan.
We zenden U dan toe wat nog leverbaar is en U 
ontvangt de bijbehorende rekening bij de zaden, 
waarna U kunt betalen.
Voorts hebben we nog een aantal soorten ontvan
gen. De lijst van deze soorten is hieronder gegeven

Namens het Cliché Fons Succulenta
J.A. Schraets , Geuldersedijk 2 , 5944 NH Arcen

UEB UBELMANIA
04 L 3 pectinivera zpp 

sp pectnivera hv 280
AN ANACAMPSEROS (PORTULAC.) 
Kleine succulente struikjes. De planten bloeien in 
de zomer, per bloem slechts 1 dag 
De hieronder aangeboden soorten zijn afkomstig 
van dhr. v. Thiel uit Beek.
02 L 4 arachnoides 20 zpp 

(noordelijk van Grahamstown)
03 L 4 albidiflora 20 zpp

(nabij Aberdeen)
04 L 4 baeseckei 20 zpp

(crinita’, 15 km Z O van Pofadder)
05 L 4 baeseckei 20 zpp (van

Eenriet. noordelijk van Steinkopf)
06 L 4 baeseckei 20 zpp

(zuidelijke vorm. 15 km W van 
Platbakkies)

07 L 5 comptonii 20 zpp (Gift 
berg Plateau. Z. van Vanrhynsdorp)

08 L 5 filamentosa tomentosa
20 zpp (nabij Nauchas. Namibi )

09 L 4 karasmontana 20 zpp (5
km. N. van Aus. Namibi )

10 L 4 lanceolata lanceolata 20 zpp 
(van Gemsbokvlei. O. van Port Nolloth)

11 L 4 namaquensis 20 zpp 
(nabij Lelicfontem)

12 L 4 retusa 20 zpp 
( Z.van Eksteenfontein Richtersveld )

13 L 4 rufescens 20 zpp
( nabij bloemfontein )

14 L 4 rufescens nova DT2466
20 zpp (van Anenous Pas.
W. van Steinkopf)

15 L 4 sp. nova aff. retusa 20
zpp (10 km. N.O. van Prince Alben)

16 L 4 subnuda lubbersii 20
zpp (10 km O. van Middelburg)

17 L 4 subnuda subnuda 20 zpp
(nabij Loskopdam, ZO. van Pretoria)

18 L 4 telephiastrum 20 zpp
(van Oude Muragu. W. van De Rust)

19 L 4 albissima 20 zpp (sectie
Avonia; N O. van Kliptand)

20 L 4 herreana 20 zpp (sectie
Avonia; nabij Numees. Rich tersveld)

21 L 4 papyracea namaensis 20 zpp 
(sectie Avonia; van Eenriet, 
N.van Steinkopf)

22 L 5 quinana 20 zpp (sectie 
Avonia; vroeger alstonii genoemd)

23 L 4 recurvata recurvata 20 zpp 
(sectie Avoma; van Eenriet. N.

van Steinkopf)
24 L 4 ruschii 20 zpp (sectie

Avonia. nabij Aribesrievier, N.Eenriet)
25 L 5 ustulata 20 zpp

(sectie Avonia)
EU EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE) 
Soortenrijk geslacht met veel stamsucculenten 
Het (melk)sap van deze planten is giftig. Veel 
soorten zijn tweehuizig. De cultuur is niet moei
lijk. hoewel sommige soorten wat vochtgevoelig 
en warmteminnend zijn.
04 L 6 obesa 20 zpp (prachtige 

ronde bol; blijft klein)

Jaar abonnement Belgisch tijdschrift 
CA.VE.KA.

11 nummers per jaar met veel kleuren foto's 
voor f.25.— verzending inbegrepen
Rek. nummer postbank 617412 

Eens kennismaken ? vraag een gratis proef 
nummer aan bij de ledenadministratie en 
verzending Martin Van Weyenberge 

Jozef Van Bogaertstraat 14 
9200 Dendermonde Belgie 
tel:3252222841 na 18.00 uur



EVENEMENTENKALENDER

28 t/m 31 maart
3e Expo Flora in de Zeelandhallen te Goes 
afd. Zeeland presenteerd hier de grootste cactus
show van Zeeland met o.a cactusmarkt, planten- 
keuring , infostand . hobbykas en een grote show- 
aanplanting Opening van 10.00 tot 18.00 de 
entree is f. 10,-- ( kinderen f.3.50) voor meer info 
Bertus Spee 0113.352595.

19 april
Algemene ledenvergadering van succulenta te 
organiseren door de afd Gouda.

20 april
Cactusbeurs succulenta Zaanstreek 
nadere gegevens volgen.

27 april
Plantenbeurs door de afd. Tilburg op de Kasteel
hoeve 256 te Tilburg tafelhuur f.5,— per mtr. 
entree f. 1.50. info Huub v. Helderen Comelis de 
Vriendstr.31 5041 GL Tilburg tel.013.5352747

30 april
Presentatie van de afd. Dordrecht met verkoop 
van succulenten op de oranjemarkt in Dordrecht.

8 mei Hemelvaartsdag
Cactusbeurs en tentoonstelling door de afd. 
Achterhoek in en om het ENO gebouw te Groenlo 
(achter de Grolsch) Opening van 10.00 tot 17.00 
toegang gratis Info A.Heijnen tel 0543. 564314

10 en 11 mei.
Beurs van de afdeling Haarlem nadere gegevens 
volgen in het voorjaar

17 t/m 25 mei
De jaarlijkse uitgebreide tentoonstelling van de 
afd Dordrecht. In de kassen van het 
Natuur-educatiet centrum Weizigt' met verkoop 
uitsluitend door leden van de afd.

24 mei
Goudse cactusbeurs in gebouw De Brug in 
Reewijk-Brug Info en tafelres bij Herman Busser 
tel:0182-5291.34.

14 juni
10e jaarlijkse cactus en vetplantenbeurs van de 
afd Leiden in de Oranjerie van de Hortus Botani
cus Rapenburg 73 te Leiden Info J.Huizer tel 
0252.230255 of T.Hoekstra tel. 071.5211454

17 augustus
Jaarlijkse cactusbeurs van de afd. West Brabant 
in café Marktzicht . Markt 50 , te Ettenleur. van 
10.00 tot 15.00. Info K.Goorden tel:0165-552404

LANDELIJKE OPEN DAG 
Zaterdag 1 JUNI

De landelijke open dag is een gezamelijke promo
tie aktiviteit die de laatste tijd wat op de achter
grond is geraakt. Dit is bijzonder jammer want dit 
is de gelegenheid om eens iemand anders de kans 
te geven om onze planten te bekijken en meer 
interesse voor onze hobby te krijgen. Het bestuur 
wil dan ook de leden die in de gelegenheid zijn , 
vragen om op deze dag hun verzameling open te 
stellen voor bezoek. Geef u op als bezoek adres 
voor vermelding in de gele pagina's van april. 
Opgave voor 15 febr. bij het secretariaat liefst met 
opgave van de soort verzameling

K.Grimmelikhuisen Stationsstraat 90 
1541 LJ Koog a/d Zaan

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. Vorige 
nummers verkrijgbaar

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

Mr P. Lewis. 1 Springwoods. Courtmoor. 

Pleet. Hants GO 13 9 SU Engeland.
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Succulentaboekenbeurs
De boeken beurs heeft voor de liefhebbers nog 
oude jaargangen van ons verenigingsbad 
Succulenta in voorraad. De oude jaargangen 
worden uitsluitend nog op bestelling naar de jaar
vergaderingen meegenomen, dit van wege het 
enorme gesjouw .

Overcomplete jaargangen Succulenta
Backnummers of Succulenta
1995
1994
1993
1992
1991
1990 t/m 1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977 t/m 1962

f.20,~ (zonder ver. nieuws)
f.25,— 
uitverkocht
f.20,- 
f.15- 
f. 15,— 
f.10,- 
f.10,- 
f. 15,— 
f.10,- 
f 10,- 
f.20,—

(per jaargang)

(per jaargang)
Een aantal jaargangen zijn ingebonden sommige
per 2 jaargangen.
De prijs blijft gelijk aan de ongebonden jaar
gangen. Op aanvraag zijn er soms ook oudere 
jaargangen verkrijgbaar
Verder nog voorradig :
Wat betekent die naam nieuw f. 10,—
Buining Discocactus Engels talig nieuw f.10,-

Duits nieuw f. 10.—
Alles ex verzendkosten.
Aanvragen W.Alsemgeest Stadhouderslaan 3

3417 TT Montfoord tel: 0348-471083

VRAAG 
EN 

AANBOD
Opgaven voor nr.2/97 moeten voor 15 februari 
opgestuurd worden aan Mevr. J.M.Smit-Reesink 
Prins Willem Alexanderlaan 104 6721AE in 
Bennekom. Alleen advertenties betreffende de 
hobby worden opgenomen.

Te koop:
Ongeveer 650 cactussen . diverse soorten , meest 
Noto's van 2 tot 6 jaar oude zaailingen. Liefst in 
een koop. A.v.d. Hoeven. Oude Trambaan 1. 
6093 CD Heythuysen tel: 0475-493342.

Te Koop:
Nog enkele exemplaren van mijn Monografie 
Notocactus. Het overzicht van dit nog jonge 
geslacht met kleuren-,zwartw it en REMfoto's. 
kaarten van de verspreidingsgebieden, veldnum- 
merlijsten. enz. enz. Prijs f.40,-/Bfrs 750,- plus 
porto Bestellen en betaling in overleg.
Norbert Geriof Brandenburgerstrasse 49 
71640 Ludwigsburg Duitsland.

Aangeboden:
Plaatjesalbum cactussen Verkade 1931 f.40.-. 
vetplanten verkade f.35.—. Succulenta jaargang 
1993 t/m 1996 f.60.- verder enkele tientallen 
cactussen vnl. oudere planten (per stuk te koop) 
Bel voor een afspraak L.Lammerse Hornlaan 10 
1566 VM Assendelft tel: 075-687410.

Vraag:
Zijn er cactusliefhebbers die ervaring hebben met 
het verwarmen van hun kas met zonne-energie 
Kan iemand mij inlichtingen verschaffen over 
zonne-energie ?
Mevr. M. Desender-Bruneel . C.Barbierlaan 9, 
B-8210 Loppem Belgie.
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PLANTENCENTRALE
Doel van deze instelling is het helpen van 
de beginnende cactus en vetplantenlief
hebbers aan het starten van een eigen 
verzameling door middel van beginners 
akketjes.Deze leden kunnen een pakketje 
toegezonden krijgen, waarin ongeveer 12 
soorten plantjes. (1 pakje per jaar, maxi
maal 3 jaar lang).

Toezending volgt na ontvangst van f 7.50 op 
postbankrekening nr 3960475 ten name van 
Succulenta Plantencentrale te Lunteren. onder 
vermelding van -beginner 1996/97"

Aangeboden:
The Aloe's of South Africa. G.W.Reynolds 1969. 
Ruilen tegen Lithops Flowering Stones. D T. Cole 
1988. of The Genius Conophytum. van Steve 
Hammer. H.J. Huizing. Hesselingen 38. 7944HR 
Meppel tel: 0522-259216.

Gevraagd
Zaden of zaailingen Discocactus horstii. zaden 
Roseocactussen. Ariocarpus soorten op naam. 
tegen betaling of ruil andere cactussen 
Tony Daemen, Aubensheide 105 2950 Kapellen 
tel: 3-664.90.40 (Belgie)

Ruilen:
Wie wil zaden en/of plantjes ruilen van Mammil
laria. eventueel te koop tegen licfhebbersprijzen 
A.M.Hagesteijn. Noorderdiep 55.
9521BB nw Buinen tel:0599-650617



In memoriam Herman Rubingh

Herman Rubingh is op 20 november 1996 89 jaar oud geworden en op vrijdag 22 november is hij 
overleden in het verpleeghuis "de Lichtenberg" te Amersfoort, waar hij sinds 1994 verbleef.
Een groot kenner en liefhebber van cactussen is van ons heen gegaan. Nadat Ben Walet hem destijds had 
gevraagd om voorzitter van de afdeling Gooi en Eemland te worden, is hij 34 jaar voorzitter van onze 
afdeling geweest. Geboren in Groningen had hij het doorzettingsvermogen en de wil om deze afdeling 
geheel naar zijn hand te leiden. Dat heeft wel een tot conflicten geleid. Maar door zijn kennis van de 
planten, die hij ook altijd aan anderen door gaf, waren er toch veel mensen, die hem graag mochten. 
Toen hij eind 1993 zijn planten niet meer kon verzorgen, is de collectie grotendeels naar de VU in 
Amsterdam gegaan, w aar de planten nog zijn naam dragen op het etiket. Hoe trots was hij op zijn 
Trichocereus rubinghianus Herman Rubingh was ook een grote stimulator van studieclubs: bij onze 
afdeling heeft jarenlang een studieclub bestaan, maar ook de landelijke studieclub, de werkgroep 
Mammillaria en Thelocactus waren zijn initiatieven.
Van 1980 tot 1983 is hij voorzitter van Succulenta geweest. Hij was ook lid van verdienste van Succu
lenta . en sinds 9 sept 1993 Erevoorzitter van onze afd. Wie zijn kas destijds bezocht, ging nooit weg 
zonder een of meerdere plantjes of stekken. Jarenlang heeft hij lezingen verzorgd voor alle afdelingen. 
Ook organiseerde hij in 1960 en 1962 trips van Curt Backeberg door Nederland, waarbij deze op diverse 
afdelingen lezingen gaf.
Wij in onze afdeling en ook de vele liefhebbers in het land zullen altijd een fijne herinnering aan 
Herman Rubingh houden.

Henk Krijnen
secretaris afd. Gooi en Eemland
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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.

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

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

ZELDZAME ZADEN UIT ZWEDEN
Zaadlijst met 90 Neoporteria's.150 Lobivia's met 
vindplaatsen, en nog veel meer 1
Wij zijn gespecialiseerd in Zuid-Amerikaanse
soorten. SuccSeed Mats Winberg .
Valsangsv. 24 . S-633 69 SKOOGSTORP. Zweden

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

Binnenlandse en buitenlandse boeken 
steeds voorradig
Wij bestellen graag voor LI

Vraag onze Bladkaktus, een lijst met 
succulente literatuur aan

BLADKAKTUS

NATUUR EN BOEK 
Bankastraat 10 
2585 EN 's Gravenhage 
tel 070-3505648

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 n van onze afdelingen met maandelijks bijeenkomsten, 
toegang tot de diensten van onze instellingen: zaadfonds,. bibliotheek, diatheek, boekenmarkt, verenigngsartiken en planten- 
centrale U ontmoet op bijeenkomsten, beurzen, tentoonstellingen en vergadenngen 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.

Naam:..................
Adres...........................
Postcode Woonplaats

De contributie bedraagt (Benelux) f 40,- per jaar (jeugdlid 20,- p.j.)

................. geb datum

Handtekening
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SUCCULENTE EUPHORBIA’S VAN 
MATABELELAND, ZIMBABWE

Anthon F.N. Ellert

De provincie Matabeleland van Zim
babwe ligt tussen de 16de en 23ste 
breedtegraad ten zuiden van de equator en 
tussen 25 en 30 graden oosterlengte. De 
provincie strekt zich uit langs de weste
lijke kant van het land, van de Limpopo- 
rivier in het zuiden, die deel uitmaakt van 
de grens met Zuid-Afrika, tot Botswana in 
het westen. Zij reikt tot de Caprivistrip en 
Zambia in het noorden, waar de Zambezi- 
rivier de noordelijke grens vormt tussen 
Zimbabwe en Zambia. De hoogte varieert 
van bijna 400 m in het uiterste zuiden van 
de provincie nabij Beitbridge, tot 1400 m 
op het Chizarira-plateau in het noorden. 
Het centrale deel van de provincie vormt 
een hooggelegen gebied, dat afloopt naar 
de Zambezi in het noorden en het laagveld 
in het zuiden. Vegetatietypes omvatten 
droog savanne bosland, mopane (1) boom 
en struiksavanne en mopane bosland, met 
veel kleinere gebieden van vochtige

boslandsavanne in het noordoosten. De 
rivieroever-vegetatie rondom de Victoria 
watervallen herbergt verscheidene unieke 
endemische planten.

Van achttien succulente euphorbia- 
soorten is bekend, dat zij in Matabeleland 
voorkomen. Deze variëren van grote 
doornachtige succulente bomen, zoals 
E. ingens en E. confinalis via struik
achtige, succulente doornplanten, zoals 
E. malevola en E. persistentifolia en niet 
stekelige struiken zoals E. espinosa en 
E. matabelensis, tot laagblijvende, over
blijvende kruiden zoals E. davyi en 
E. monteiri en bladverliezende laag- 
blijvende overblijvende kruiden zoals 
E. oatesii en E. trichadenia. Bovendien 
zijn er een aantal planten in het zuiden van 
de provincie, die niet voldoende geïdenti
ficeerd zijn en tot het E. schinzii-compXex 
sschijnen te behoren. Alan Percy Lancaster

Euphorbia ingens, volledig 
ontwikkelde plant in de 
Matabo-heuvels
Foto's van de schrijver

(1) mopane is een boom (Caesalpinaceae) en daar is 
het veldtype mopane in Oost-Afrika naar genoemd.
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en Larry Leach, beiden overleden, werkten 
aan de taxonomie van deze groep. Een van 
de mogelijke namen die genoemd zijn voor 
een populatie van deze planten bij de 
Hwale rivier was E. limpopoana.

De beschrijvingen in dit artikel zijn 
gedeeltelijk gebaseerd op de oorspronke
lijke publicaties, en deze zijn uitgebreid 
met niet eerder gepubliceerde informatie 
uit persoonlijke waarnemingen uit de 
natuur en cultuur.

GROTE BOMEN
Euphorbia ingens E. Meyer ex P.E. 

Bossier (volgens wijlen Larry Leach) of 
Euphorbia candelabrum Kotschy 
(volgens Susan Carter).

Susan Carter en Larry Leach konden het 
niet eens worden over wat de correcte 
naam voor dit taxon zou moeten zijn. De 
auteur van dit artikel heeft voor de 
eerstgenoemde naam gekozen, omdat deze 
plant altijd bekend is geweest onder deze 
naam in zuidelijk Afrika (2).

De soortnaam (epitheton) 'ingens' 
betekent enorm. Dit is de omvangrijkste 
van de boomeuphorbia's in Matabeleland 
en bereikt een hoogte van ongeveer 10 m. 
Soms heeft hij een extreem dicht vertakte 
kkroon, die wat kandelaarvormig is.

ZIMBABWE

Hij wordt gekenmerkt door de vorming van 
een houtige stam en zijtakken op ongeveer 
2-4 m van de voet. De takken zijn samen
gesteld uit vrijwel lijnvormige stukken, die 
gewoonlijk vierhoekig zijn terwijl de 
hoofdstam vier- tot zeshoekig is.
De hoeken van de jonge krachtige scheuten 
hebben soms gegolfde of gebogen randen. 
De stammen en takken dragen korte, 
gepaarde doorns langs de hoekranden, die 
op den duur vaak verloren gaan. De doorn- 
schildjes zijn gewoonlijk onderbroken. De 
stammen zijn diepgroen en vaak aantrekke
lijk gemarmerd, speciaal in het jeugdsta- 
dium. Bladeren worden gewoonlijk alleen 
voortgebracht door jonge planten en zijn 
niet erg duurzaam. De vanuit de bloeiende 
ogen voortgebrachte bloeiwijzen zijn bijna 
zittend of kort gesteeld en dragen gewoon
lijk 1 tot 3 cyathia. De bloemen zijn 
meestal geel en vormen vruchten, die min 
of meer bol zijn en donkerrood verkleuren 
bij het afrijpen. De vruchten worden vaak 
door vogels gegeten. De latex van deze 
soort wordt gebruikt als visvergif en ook 
als vogellijm om vogels te vangen.

E. ingens groeit in Matabeleland op een 
breed scala van gronden, zowel op rots
achtige plaatsen als in diepe gronden, maar 
alleen op vorstvrije plaatsen. Zij is ver
spreid door de hele provincie en wordt 
gevonden in verspreide kolonies van het 
zuiden naar het noorden en bereikt zijn 
grootste concentraties rondom Bulawayo 
en in de Matobo-heuvels ten zuiden van 
Bulawayo. Vermeerdering is mogelijk door 
middel van zaad en stekken.

Euphorbia cooperi N.E. Brown ex A. 
Berger var. cooperi.

Deze werd naar Thomas Cooper (1815- 
1913) vernoemd, een vroege verzamelaar 
en grondbewerker en de schoonvader van 
NN.E. Brown. Dit is een van de langste

(2) Zie Euphorbia Journal 3: 91 (1985); 5: 105-107 
(1988) voor de interessante discussies over de 
geldigheid van de twee verschillende namen voor deze 
soort
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boomeuphorbia's, 7 tot 10 m hoog en 
gekenmerkt door het bezit van een lange 
rechtopgaande habitus met lange kande
laarvormige takken. Deze zijn soms langer 
dan de plant zelf en vallen geleidelijk af 
als de plant langer wordt. De takken zijn 
gesegmenteerd en de delen zijn gewoon
lijk, maar niet altijd, merkbaar vergroot 
aan de basis en min of meer kegelvormig/ 
eirond. De takken zijn gewoonlijk vier- tot 
zeshoekig, terwijl met de hoofdstengel 
vijf- tot achtkantig is. De doornschildjes 
zijn doorlopend, met doorns in paren en 
schijnen af te wisselen tussen een paar 
tamelijk grote doorns en een knoop met 
kleine tot zeer kleine of afwezige doorns 
langs de hoekranden. De bloemen zijn geel 
en worden geproduceerd in korte gesteelde 
bloeiwijzen met 1-3 cyathia. De vruchten 
zijn gewoonlijk rood tijdens het rijpen, 
eirond en normaal driedelig, maar kunnen 
variëren van twee- tot vierdelig. De latex 
van deze soort is extreem scherp en erg 
irritant voor de huid en andere kwetsbare 
delen van het lichaam, zoals de ogen. Het 
wordt gebruikt als visvergif en voor het 
maken van vogellijm.

E. cooperi var. cooperi komt in ver
spreide kolonies voor van de centrale 
delen van de provincie naar het zuiden.

Euphorbia cooperi var, cooperi, volledig ontwikkelde 
plant. Hwalre rivier in het Gwanda district

Euphorbia cooperi var. 
calidicola, jonge plant, 
Kalopedam bij Lukozi 
Mission, Hwange
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De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad.

Euphorbia cooperi N.E. Brown ex 
Berger var. calidicola Leach

De specifieke soortnaam 'calidicola' 
betekent ‘bewoner van hete droge plaat
sen’. Deze variëteit, die 10 m hoogte kan 
bereiken, verschilt van de typische varië
teit door het bezit van hoofdstammen, die 
drie- tot vierhoekig zijn en takken die 
twee- tot driehoekig zijn en zijn samen
gesteld uit segmenten van buitengewoon 
variabele vorm en grootte. De randen zijn 
zeer vaak gegolfd, speciaal aan jong 
krachtig schot. De takken kunnen behoor
lijk langer zijn dan de hoofdstam.
De doornschildjes zijn doorlopend en de 
doorns, die voortgebracht worden in paren, 
kunnen heel klein zijn, erg kort of bui
tengewoon lang, zodat ze bijna die van 
E. grandicornis Goebel ex N.E. Brown 
naar de kroon steken. De bloeiwijze van 
deze variëteit is meestal iets langer dan die 
van var. cooperi. De bloeiwijzen verschij
nen meestal alleenstaand op de bloeiende 
ogen met 1-3 cyathia, maar tot 3 bloeiwij
zen kunnen tegelijkertijd geproduceerd 
worden door één oog. Bloemen zijn geel 
en tamelijk groot. Wanneer deze planten in 
het wild in volle bloei staan kan men, als

men geluk heeft, getrakteerd worden op 
een bijna ongelooflijke aanblik. De bloe
men trekken een werkelijk verbazing
wekkende variatie aan van vreemde en 
ongewone wespen, hoornaars, bijen, 
vliegen, motten, kevers, vlinders, 
stinkwantsen, mieren en nog veel meer. 
Ieder van hen maakt zijn eigen geluid: zoe
men, gonzen, klikken en zingen terwijl zij 
bewegen, vliegen of rondfladderen, waar
bij zij zich opmaken om van de nectar te 
smullen, die in overvloed beschikbaar is. 
Een waarlijk algemene jaarlijkse ontmoe
ting van wilde schepsels! De vruchten zijn 
rood bij het afrijpen en gewoonlijk drie
hoekig en smal eirond, tamelijk groot maar 
kunnen behoorlijk in grootte variëren. De 
zaden zijn bijna volledig cirkelrond en 
ongeveer 3 mm in diameter. Het zaad- 
oppervlak is bleekbruin tot donker zwart
bruin met wit-grijze, onregelmatig 
verdeelde langwerpige vlekken met een 
duidelijke wit-grijze tot donkerbruine 
hilum. De latex van deze soort is tamelijk 
irritant en wordt gebruikt als vogellijm.

Deze variëteit komt in de noordweste
lijke, noordelijke en noordoostelijke delen 
van Matabeleland voor, in hoge droge ge
bieden. Ofschoon hij algemeen is langs en 
dichtbij rivieren, is de plant helemaal niet

Euphorbia fortissima, 
plantengroep van 
ongeveer 35 jaar oud bij 
de Matesi-rivier in het 
Hwange district
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beperkt tot dit type habitat. Hij groeit het 
meest op rotsachtige plaatsen op ondiepe 
grond, maar kan ook op plekken met 
tamelijk diepe kleilagen groeien. De ver
meerdering geschiedt door middel van 
zaad.

Euphorbia fortissima L.C. Leach
De Latijnse soortnaam 'fortissima' betekent 
buitengewoon sterk, en herinnert aan het 
doornschild. Dit is een grote, doornachtig 
succulente boom, die tot ongeveer 7 m 
hoogte reikt met kandelaarvormige armen. 
De hoofdstam is vijf- tot zeshoekig.
De takken kunnen tot 5 m lang zijn, zijn af 
en toe nogmaals vertakt en hebben 3-5 
hoeken, die in smalle elliptische tot 
eironde segmenten zijn ingesnoerd.
De stammen en takken zijn meestal blauw
groen. Het doornschild vormt een brede 
doorlopende hoornachtige rand langs de 
hoeken en is gewapend met stevige doorns. 
De bloeiwijzen worden afzonderlijk op 
ieder bloeiend oog gevormd op tot 
ongeveer 30 mm lange bloemsteeltjes, die 
1-3 cyathia dragen. De vruchten zijn breed 
eirond, 20-25 mm in doorsnede en zijn 
twee- tot vier-, maar gewoonlijk driedelig. 
Secundaire groeven, die op kleine extra 
hokken lijken, worden tussen de hoofd
groeven gevormd. De vruchten zijn groen, 
rood verkleurend bij het rijpen. De zaden 
zijn bijna bolrond, ongeveer 4 mm in dia
meter, het oppervlak is bleekgroen tot 
donker grijsbruin of zwartbruin met talloze 
grijswitte vlekkerige plekken. Een 
duidelijk hilum is aanwezig, grijs-wit tot 
donker zwartbruin. Het kiemwratje is 
roomkleurig tot witachtig.

Deze soort wordt alleen in het noor
delijk deel van Matabeleland gevonden, 
heel vaak langs de oevers van tijdelijke 
rivierlopen, meestal op zeer hete droge 
plaatsen en soms op zeer steile hellingen. 
In cultuur reageert deze soort goed op be
gieten, in feite beter dan de meeste andere 
euphorbiasoorten uit Matabeleland, en wat

blijft is de vraag, hoe de plant er in slaagt 
in zijn natuurlijke habitat te overleven, 
waar de regenval zo ongeregeld is en 
varieert van 100 tot 1000 mm per jaar. 
Toen ik vijf jaar in de streek woonde waar 
deze planten groeien, was ik in staat om 
vast te stellen, dat de takken een segment 
per jaar produceren. Sommige segmenten 
waren kort en andere lang, gedurende de 
jaren dat ik daar leefde ingesnoerd volgens 
het regenpatroon, d.w.z. lange segmenten 
in "goede" jaren en korte in "slechte" 
jaren. Deze waarneming leverde een 
gemakkelijk hulpmiddel voor leeftijds- 
bepaling van deze planten, die voor som
migen resulteerden in leeftijden tot 120 
jaar. Helaas, toen ik in deze streek 
woonde, was ik getuige van de dood van 
veel van deze planten, die belaagd waren 
door een grote, blauwgroene rups, die zijn 
weg door vele stengels vrat en òf hierdoor 
sneuvelden vele grote planten òf door een 
secundaire infectie van schimmels of bac
teriën. Zaad van deze soort was altijd 
moeilijk op de groeiplaats te vinden, daar 
bepaalde mieren ze verzamelden zodra ze 
op de grond vielen, waarschijnlijk om het 
olieachtige kiemwratje te eten. De ver
meerdering geschiedt door middel van 
zaad.

Euphorbia confinalis R.A. Dyer ssp. 
rhodesiaca Leach

De Latijnse soortnaam 'rhodesiaca' komt 
van de vroegere naam voor Zimbabwe, 
Rhodesië. Deze ondersoort, endemisch in 
Zimbabwe, is heel aantrekkelijk gemar
merd op een blauwgroene stam in het 
jeugdstadium, die hem onderscheidt van de 
typische ssp. confinalis, die niet in Mata
beleland voorkomt. Het is de langste 
Euphorbiasoort in Matabeleland, die tot 
een hoogte van 15 m of meer reikt. De 
hoofdstam is gewoonlijk enkel, maar 
planten kunnen 2-3 stammen hebben. De 
hoofdstam is vijf- tot zevenkantig en de 
takken hebben 4-6 hoeken. De takken zijn 
ingesnoerd in langwerpig tot eironde seg-
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Euphorbia fortissima, 
plantengroep van ongeveer 
35 jaar oud bij de Matetsi- 
rivier in het Hwange-district

Euphorbia confinalis ssp. 
rhodesiaca, volledig ont
wikkelde plant in het westen 
van de Matabo heuvels
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menten. Op oude planten verschijnen de 
takken in opvallende schotelvormige, 
tamelijk regelmatige gerangschikte kransen 
tot de lengte van de stam. In de ondersoort 
confinalis begint de vertakking gewoon lijk 
wanneer de plant ongeveer 30 cm hoog is. 
In de ondersoort rhodesiaca, begint de 
vertakking gewoonlijk, maar niet altijd, 
pas nadat de plant een hoogte van één 
meter of meer heeft bereikt. Het doorn- 
schild van volwassen planten is door
lopend en stevig met een enkel paar korte, 
tamelijk stevige doorns op ieder oog. In 
jonge planten is het doornschild óf door
lopend òf vrijwel doorlopend. De bloeiwij
zen verschijnen gewoonlijk alleenstaand 
op de knopen, zijn kort gesteeld en hebben 
gewoonlijk 1-3 cyathia. De bloemen zijn 
geel en zijn tamelijk klein, evenals de 
vruchten en zaden. De latex van deze soort 
wordt zeer giftig genoemd.

In Matabeleland is deze soort alleen 
bekend van de Matobo-heuvels, ten zuiden 
van Bulawayo. In deze streek zijn de 
planten variabel, met enkele hierop gelij
kende vormen van E. cooperi N.E. Brown 
ex Berger var. cooperi. Sommige planten 
hebben melkachtige latex, terwijl andere 
helder sap bleken te hebben.

Er wordt verondersteld dat de variatie 
in deze streek is toe te schrijven is aan 
hybridisatie met Euphorbia cooperi, die in 
dezelfde en aangrenzende streken voor
komt. Alle planten die tot zover gezien 
zijn, schijnen te lijden aan een of andere 
vorm van stress, waarvan de mogelijke 
oorzaken kunnen zijn: een minder 
betrouwbare regenval dan in het verleden 
of een of andere parasiet van de zaad
dozen, die tot een grote vermindering leidt 
van het aantal levensvatbare zaden. Tot nu 
toe is de oorzaak niet vastgesteld. Het 
effect van deze stress is een afname van de 
populatie, doordat in de natuur geen 
recente verjonging is waargenomen. De 
auteur merkte op dat de meeste van de 
jongste planten ten minste 20 of meer jaren

oud waren, terwijl erg weinig planten noe- 
menswaardig jonger waren, de waren 12 
jaar oud. Deze 12-jarige zaailingen waren 
minder dan 50 cm hoog en ofschoon van 
deze soort bekend is dat hij langzaam 
groeit, zou men na twaalf jaar groei een 
behoorlijk langere plant verwachten.
Andere soorten boomeuphorbia's in het 
gebied, zoals E. ingens en E. cooperi, ver
tonen normale verjonging. De vermeerde
ring geschiedt door middel van zaad.

DOORNIGE STRUIKEN
Euphorbia persistentifolia L.C. Leach
Dit is een veelstammige doornige succu

lente struik, die tot ongeveer 3 m hoogte 
groeit. Zoals de soortnaam inhoudt, heeft 
hij betrekkelijk duurzame bladeren in het 
groeiseizoen, ofschoon niet alle individuen 
dezelfde graad van duurzaamheid verto
nen. Stam en takken zijn gewoonlijk vier- 
tot vijfhoekig. De doornschildjes zijn 
doorlopend en de doorns verschijnen op 
elk oog, gewoonlijk met een dominant paar 
en òf twee heel kleine, secundaire doorns 
òf een enkele doorn tegenover het domi
nante paar. De bloeiwijzen verschijnen 
gewoonlijk alleenstaand op het bloeiend 
oog. Het bijscherm heeft een korte bloei- 
steel en de 1-3 cyathia’s zijn in een vlak 
gerangschikt in rechte hoeken op de 
bloeias. De bloemen zijn geel en de zaad
dozen zijn heel smal, driedelig. De zaden 
zijn rond en ongeveer 2-2,5 mm in diame
ter. Het zaadoppervlak is gebroken wit tot 
bleekgrijs met talrijke bleek tot donker
bruine vlekkerige plekken, een duidelijk 
donkerbruin hilum is aanwezig onder de 
lengte van een zijde.

Euphorbia persistentifolia komt alleen 
voor in het noordelijk deel van de provin
cie, van ongeveer 150 km ten zuiden van 
de plaats Hwange en noordwaarts door de 
Hwange streek, waar hij zeer overvloedig 
is en is vervolgens te vinden in verspreide 
kolonies nog eens 100 km naar het noor
den in de richting van de Zambezirivier en
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Euphorbia persistentifolia. 
een jonge plant in cultuur

Euphorbia malevola ssp. 
malevola, een volledig ont
wikkelde plant in habitat in 
het Hwange-mijngebied, 
Hwange stad

Euphorbia griseola ssp. 
griseola. Volledig ontwik
kelde plant in de Matobo- 
heuvels
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Victoriawatervallen. De plant groeit 
gewoonlijk in rotsachtige of stenige omst- 
standigheden in ondiepe grond. De ver
meerdering geschiedt door middel van 
zaad en stek.

Euphorbia malevola L.C. Leach ssp. 
malevola

De soortnaam 'malevola' betekent leed
vermaak of boosaardig en verwijst naar de 
doorns. Dit is een struikachtige, veelver- 
takte doornige plant tot 1-2 m in hoogte. 
De stammen variëren in kleur van grijs
groen, blauwgroen tot bleekgroen of 
roodachtig en tot 2,5 cm in diameter. Zij 
zijn soms gedraaid of gespiraliseerd en 
zijn gewoonlijk vier- tot vijfhoekig met de 
hoeken gewoonlijk van een andere kleur, 
wat een gestreept effect geeft. De zijden 
tussen de hoeken zijn vaak aantrekkelijk 
gemarmerd. De doornschildjes zijn 
gewoonlijk onderbroken en de doorns ver
schijnen in twee paren net onder het 
bloeiend oog, een paar groter dan de 
ander, en vaak met een extra doorn, die 
ruwweg halverwege tussen òf het hoofd
paar óf het begeleidende paar verschijnt. 
De bloeiwijze is een erg kort gesteeld 
bijscherm van drie cyathia, de centrale 
bloem mannelijk en de exemplaren aan 
beide zijden tweeslachtig, in rechte hoeken 
met de stam gerangschikt. Heel vaak komt 
er maar een bijscherm per bloeiend oog 
voor, maar soms kan een tweede oog ver
schijnen met 1-2 bijschermen. De bloei- 
wijzen en bloemen zijn gewoonlijk dof 
oranjerood tot lichtrood of dieprood.
De vruchten zijn klein en zijn gewoonlijk 
driedelig. De zaden zijn breed elliptisch, 
ongeveer 1,5-2 mm in diameter, bleek
bruin tot zwartbruin en weinig tot dicht 
bedekt met een witachtige wratachtige 
laag met een duidelijk hilum.

In Matabeleland komt E. malevola 
hoofdzakelijk voor in het noorden, noord
oosten en noordwesten, groeiend op zand
steen- en leisteengronden zoals die gevon

den worden in het gebied rondom de 
kolenmijnstad Wankie. De plant is gerap
porteerd in het zuiden, maar de auteur 
heeft geen materiaal gezien.
De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad.

Euphorbia griseola F. Pax ssp. 
griseola

De soortnaam 'griseola' betekent grijs- 
gekleurd en verwijst naar de grijze kleur 
van de doornschildjes. Dit is een klein 
struikachtig, bedoornd succulent heestertje 
van ongeveer 1-2 m hoogte. Hij vormt 
gewoonlijk geen hoofdstam behalve in een 
zeer jong stadium. De vertakking komt 
gewoonlijk vanuit de basis met een verdere 
vertakking van bestaande stammen. De 
stammen zijn vier- tot zeshoekig en 1,5 cm 
dik, groen tot geelgroen en kunnen een 
aantrekkelijke gemarmerd uiterlijk op de 
zijden tussen de hoeken hebben. In de 
natuur kunnen de planten tot verscheidene 
meters in doorsnee groeien. De doorn
schildjes zijn doorlopend of bijna door
lopend en de doorns worden in afzonder
lijke paren op de ogen gevormd. De bloei- 
wijzen ontstaan alleenstaand op de ogen 
net boven het doornpaar en bestaan uit een 
kort gesteeld bijscherm, dat gewoonlijk 
drie horizontaal geplaatste cyathia heeft. 
Een kenmerk van E. griseola is het vrucht
beginsel dat op een 5 mm lang omgebogen 
steeltje uit het omwindsel steekt.

De vrucht is klein en heeft gewoonlijk 
drie, stomphoekige delen op een lange 
dunne steel. De zaden zijn breed elliptisch 
tot rond, 1,5-3,2 mm in diameter. Het 
zaadoppervlak is buitengewoon dicht over
dekt met bruingrijze tot lichtzwarte stip
pen, die het zaad een miniem kreukelig of 
schubachtig uiterlijk geven. Een duidelijk 
hilum is aanwezig, dat lichter, donkerder 
of van dezelfde kleur kan zijn als de rest 
van het zaadoppervlak.

In Matabeleland heeft E. griseola ssp. 
griseola zijn verspreiding geconcentreerd
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rondom Bulawayo, dat zich westelijk en 
zuidwestelijk uitstrekt naar de grens met 
Botswana.

Grote aantallen planten worden in de 
Matoboheuvels ten zuiden van Bulawayo 
gevonden. Hij groeit vaak op of aan de 
voet van graniet- of cyanietheuvels en rot
sen. De vermeerdering geschiedt door mid
del van zaad.

KLEINE DOORNIGE STRUIKEN
Euphorbia schinzii F. Pax

Deze soort is naar dr. Hans Schinz ge
noemd, een Zwitserse botanicus en 
plantenverzamelaar uit de 1890er jaren. 
Het is een doornachtige succulente plant, 
die compacte klompen vormt tot ongeveer 
30 cm hoogte. Hij heeft een verdikte 
hoofdwortel van waaruit hij vele scheuten 
en takken kan vormen. Takken worden ook 
gevormd aan de hoofdstam net boven de 
grond. De takken variëren in lengte van 5- 
30 cm, maar zijn gewoonlijk 10-15 cm 
lang, in doorsnee 5-20 mm maar gewoon
lijk 8-10 mm in doorsnee en zijn meestal 
vierhoekig. De zijden zijn glad en variëren 
in kleur van licht tot donker olijfgroen of 
grijsgroen en soms blauwgroen. Deze zijn 
gewoonlijk vlak of iets gegroefd maar kun
nen iets afgerond zijn. De takken zijn niet 
gesegmenteerd. Sommige planten hebben

een roomkleurige band, die tussen de 
hoeken loopt. De tegenoverstaande tuber- 
kels worden gevormd op de hoeken en zijn 
gewoonlijk met een paar doorntjes op de 
punt bekroond. De doorns worden in paren 
gevormd aan de top van de tuberkels. 
Zij zijn gewoonlijk 0-12 mm lang met, of 
soms zonder, een paar hele kleine doorn
tjes erachter aan beide zijden van de 
tuberkelbasis. De lengte van de doorns kan 
behoorlijk variëren van soms slechts 5 mm 
tot zoveel als 20-30 mm lang. De doorn- 
schildjes zijn smal en lopen gedeeltelijk 
onder de doorns over de tuberkel naar 
beneden en vormen geen doorlopende 
hoornachtige rand.

De bloeiwijzen op elk bloeiend oog zijn 
alleenstaand, en bestaan gewoonlijk uit 
drie cyathia, de middelste zittend en man
nelijk, de twee zijdelingse tweeslachtig en 
op korte bloeisteeltjes verheven. De bloe
men zijn geel of groengeel. De vruchten 
zijn heel klein en aantrekkelijk gevlekt 
tijdens de ontwikkeling. De zaden zijn 
breed elliptisch, ongeveer 1,2-1,5 mm 
breed, 2,2-2,5 mm lang, aan de basis 
ingesneden met een snavel aan de top. 
Het zaadoppervlak heeft een duidelijk 
donkerbruin hilum en is onregelmatig, 
óf schaars óf dicht bedekt met een heel 
licht grijsbruine laag, die heel fijn of

Euphorbia schinzii van 
een gemiddelde ouder
dom uit Bulawayo
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opvallende puistig-wrattig is.
Euphorbia schinzii wordt gevonden ver

spreid vanuit het zuiden tot aan het noor
den van Matabeleland, waarbij verschil
lende variabele vormen worden aangetrof
fen. Grote aantallen planten worden in de 
buurt van Bulawayo gevonden.
De vermeerdering is door zaad, stekken of 
uitlopers.

ONGEDOORNDE STRUIKEN OF 
BOOMPJES

Euphorbia guerichiana F. Pax 
Dit is een kleine doornloze, tamelijk 
houtige, halfsucculente struikachtige soort, 
die tot ongeveer 2 m hoogte uitgroeit. 
Zij is gewoonlijk veelstammig, de vol
wassen stammen zijn bedekt met oker- 
kleurige of bleek-bruine, afbladderende 
schors. Jonge stengels zijn blauwgroen, 
later grijsachtig verkleurend. E. guerichi
ana heeft tamelijk duurzame bladeren, 
waarvan de levensduur afhankelijk is van 
de regenval. De bladeren variëren in 
grootte van ongeveer 7-35 mm lengte 
en 5-15 mm breedte met een korte steel 
(0,25-4 mm lengte).

Zij zijn licht- tot blauwgroen van kleur 
met de bladsteel meestal van ongeveer 
dezelfde kleur en die slechts zeer zelden 
rood is. De bladpunt is spits of stomp. De 
bloeiwijze is bleekrood tot geel van kleur 
en ontwikkelt zich alleenstaand of, minder 
vaak, in paren. De bloemen zijn gewoon
lijk geel, maar kunnen ook groen of rood 
zijn. De vruchten zijn driedelig, en 6-10 
mm in diameter. De zaden zijn 2-4 mm 
breed en 4-6 mm lang, elliptisch met 
blijvende kiemwratjes, glad en grijs met 
een duidelijk hilum.

Euphorbia guerichiana komt alleen 
voor in het zuiden en zuidwesten van de 
provincie, in hete droge laagliggende 
gebieden. Hij komt in enkele kenmerken 
overeen met de twee hieronder beschreven 
soorten. De vermeerdering geschiedt door 
middel van zaad.

Euphorbia guerichiana, een redelijk oude plant uit het 
Gwanda district

Euphorbia espinosa F. Pax
De soortnaam betekent 'zonder doorns'. 
Een doornloze struik of boom tot ongeveer 
3 m hoogte. E. espinosa heeft afwisselend 
staande spreidende takken. De stam is 
bedekt met een bruinachtig gekleurde 
buitenste schorslaag, die vaak afbladdert 
en daaronder een donkergroene of donker
bruine schorslaag laat zien. Het is een 
halfsucculente en tamelijk houtige soort 
met een ondergrondse knolachtige wortel. 
De plant heeft blijvende bladeren, elk met 
een opvallende middenrib en duidelijke 
nervatuur. De bladeren zijn tot 44 mm lang 
en 21 mm breed. De bladtop is toegepunt. 
De bladstelen zijn gewoonlijk roodachtig 
en 3-9 mm lang. Er worden gewoonlijk 1-2 
bloeiwijzen per knoop voortgebracht met
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1-3 zittende cyathia per bloeiwijze. De 
cyathia zijn groen tot geel of rood. De 
bloemen zijn meestal geel. De vruchten 
zijn gewoonlijk 6-15 mm in diameter, in 
drie of af en toe vier delen. De zaden zijn 
2-5 mm in diameter en 5-7 mm lang, ellip
tisch, glad en witachtig-grijs tot rozeachtig 
met een duidelijk hilum en een blijvend 
cirkelrond of paddestoelvormig kiem- 
wratje.

Euphorbia espinosa wordt verspreid 
gevonden van het zuiden tot het noorden 
van de provincie, de grootste aantallen 
worden in het zuidelijk-centrale gedeelte 
tot de noordelijke delen gevonden. Hij 
wordt meestal aangetroffen in rotsachtige 
situaties en schijnt op vrijwel alle grond-

Euphorbia espinosa met geschilferde bast uit het 
Hwange mijngebied bij Hwange stad

soorten te groeien. De vermeerdering 
geschiedt door middel van zaad.

Euphorbia matabelensis F. Pax
Dit is een halfsucculente, tamelijk houtige 
struik of boom tot 4 m hoogte, maar 
meestal 2-3 m. Hij kan vaak een buiten
gewoon dichtvertakte boom worden, die 
talrijke doornachtige puntige, niet en wel 
vertakte takken heeft, die gewoonlijk in 
kransen van 3 verschijnen aan de toppen 
van de takken van het voorafgaande jaar. 
De takken zijn eerst fluweelachtig 
behaard, en worden later glad, grijs en 
bruinachtig. De bladeren zijn blijvend en 
tamelijk succulent, worden of afwisselend 
of in groepjes worden gevormd. Ze zijn 
lijnlancet-vormig en taps toelopend, van 
ongeveer het midden in een korte blad
steel, glad aan de bovenkant met uitzon
dering van de onderste helft van de mid- 
dennerf, en zacht behaard tot bijna glad 
aan de onderzijde. De bloeiwijzen hebben 
alleenstaande cyathia of in groepjes tot 5 
bijeen in een klein bijscherm of hoofdjes- 
achtige cluster. Zij staan aan de top van 
heel korte zijdelingse uisteekselachtige 
scheuten of onderontwikkelde takjes die 
gesteeld of vrijwel zittend kunnen zijn. De 
cyathia zijn groen tot geelgroen met gele 
bloemen. De vruchten zijn ongeveer 9 mm 
in diameter en worden rechtop gehouden 
op een stevige dicht behaarde bloemsteel. 
De zaden zijn ongeveer 3 mm in diameter, 
halfbol of elliptisch met een duidelijk 
hilum dat lichtgrijsachtig bruin is en 
omrand met donkerbruine randen. Het 
zaadoppervlak is tamelijk glad, licht 
witachtig bruin en dicht of vrij dicht 
donkerbruin of zwartbruin gestippeld en 
gevlekt.

Deze soort wordt gevonden van het 
zuiden naar het noorden van Matabeleland. 
Ofschoon niet erg overvloedig in het 
zuiden, is hij tamelijk wijdverspreid. Als 
men de streek rondom Bulawaya nadert, 
wordt hij veel algemener, speciaal op 
zandige gronden in de granietheuvels van
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de Matopos-heuvels, die de typevindplaats 
zijn. Noordwaarts van Bulawayo af wordt 
E. matabelensis weer verspreid gevonden 
op geschikte locaties. De plant groeit in 
rotsachtige posities en ook op diepe 
Kalahari-zandlagen zoals deze gevonden 
worden in het Hwange nationale park, 
waar hij groeit onder bladverliezende 
hardhout productiebomen en verder noord
waarts tot de Victoria-watervallen aan de 
Zambezirivier.

De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad, ofschoon dit moeilijk verkrijg
baar is, daar de vruchten meestal in de 
natuur zwaar geparasiteerd worden.

KLEINE EN TOT ZEER KLEINE 
ONBEDOORNDE KRUIDEN

Euphorbia monteiri W.J. Hooker ssp. 
monteiri

Een overblijvende succulente soort met 
een stam met tuberkels. Deze soort werd 
naar mr. J. Monteiri genoemd, die voor de 
eerste maal planten verzamelde in Angola. 
De stam groeit tot 30 cm hoogte of zelfs 
meer en ongeveer 10 cm in diameter. De 
bladeren staan afzonderlijk aan de top van 
de tuberkels. De bloeisteel is ook gebla
derd en is gewoonlijk ongeveer 20 cm lang 
met een bloeiwijze, die samengesteld is uit 
een scherm van bijschermen. De resten van 
oude bloeistengels die op de plant staan 
zijn blijvend voor een aantal jaren, rechtop 
en naar binnen gebogen boven de top van 
de stengel. Het eerste cyathium is soms 
mannelijk, in dat geval is het afvallend. 
Het komt vaker voor dat dit cyathium 
tweeslachtig is, wat tot resultaat heeft dat 
er na succesvolle bestuiving een vrucht 
gevormd kan worden. In het cyathium zijn 
de donkerrode tot zwartpaarse honing- 
klieren met 3-6 uitsteekels gewimperd. De 
vruchten zijn glad, 10-11 mm in diameter, 
in 3 brede wat wigvormige delen verdeeld 
door 3 diepe groeven. De zaden zijn kleve
rig, vrijwel bolvormig en ongeveer 4 mm 
in diameter. Zij zijn grijsachtig van kleur 
met iets verdiepte onregelmatige, don-

Euphorbia matabelensis als volledig ontwikkelde plant 
uit Luveve, Bulawaya

kerder tekens die op hiëroglyfen lijken.

Deze soort is niet algemeen in Zim
babwe, en komt voor zover bekend alleen 
in het noordwesten van Matabeleland voor 
dicht bij de grens met Botswana.
De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad.

Euphorbia transvaalensis R.
Schlechter Genoemd naar de Transvaal, 
een provincie van Zuid-Afrika (recent 
opgedeeld red.), waar de plant voor het 
eerst is gevonden. Het is een doornloze 
plant, tot ongeveer 1,6 m hoogte, spaar
zaam vertakt, maar vaak een tamelijk 
smalle plant en slechts 5-25 cm hoog. De
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Euphorbia trans-vaalensis, 
jonge plant in cultuur

plant groeit vanuit een iets vlezige tot suc
culente houtige ondergrondse knol die 
vaak vertakt is. De stam vertakt vanuit de 
basis en deze takken vertakken weer aan 
de bovenkant, zijn kruidachtig of enigszins 
succulent in het jeugdstadium, cylindrisch 
en glad en worden houtig bij het verou
deren, 6-11 cm lang, 4-5 mm dik. Oude 
stammen worden hol van binnen, wat hen 
ongeschikt maakt voor stekvermeerdering. 
Hoewel de planten gewoonlijk blijvende 
stengels hebben in het droge seizoen, kan 
deze soort onder ongunstige omstandighe
den helemaal afsterven. De plant verliest 
al het bovengrondse weefsel en moet dan 
bij gunstige omstandigheden weer uitlopen 
vanuit de ondergrondse knol, wat bijvoor
beeld gebeurt nadat de plant door vuur is 
geveld. De bladeren verschijnen aan het 
eind van de takken, meestal enkele, maar 
soms 10-15 of meer, afwisselend, of soms 
tegenoverstaand op de takvorken, of soms 
in kransen. De bladstelen zijn 6-30 mm 
lang, glad of behaard met een paar lange 
haren. De bladschijf is 3-10,5 cm lang en 
1,5-5 cm breed, langwerpig-lancetvormig 
of elliptisch - eirond, afgerond of iets spits 
aan de punt en meestal glad en vlezig. De 
bloeiwijzen brengen cyathia voort in eind- 
standige, gesteelde bijschermen. De bloei-

stelen zijn een verlenging van de uiterste 
takjes, aan de top gevorkt in 2-4 bij- 
schermvertakkingen die op hun beurt weer 
vertakt kunnen zijn. De bijschermen wor
den voorafgegaan door 3-4 bracteeën die 
blijven tot de bloeiwijze rijpt, soms de 
bloeiwijze omhullend. De bloemen zijn 
geel of groengeel. De zaaddozen zijn 
ongeveer 6-8 mm in diameter en zijn 
gewoonlijk driedelig maar kunnen twee of 
vierdelig zijn, glad, op een rechte 5-10 mm 
lange bloeisteel uit het omhulsel stekend. 
De zaden zijn elliptisch of el1iptisch- 
langwerpig, met een verdikt einde. 2,6-4 
mm breed en 4,5-6 mm lang, licht grijs
bruin tot donker grijsbruin, iets tot heel 
duidelijk gerimpeld wratachtig.
Het duidelijke hilum kan verheven of 
verdiept zijn en heeft dezelfde kleur als 
het donkerbruine zaad.

Euphorbia transvaalensis is wijd ver
spreid in Matabeleland, meestal groeiend 
op rotsachtige of zandige plekken. Hij kan 
soms op kleigronden aangetroffen worden. 
De vermeerdering geschiedt door middel- 
van zaad.

Euphorbia davyi N.E. Brown
Dit is een taaie overblijvende dwergsuc-
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culent, genoemd naar dr J. Burtt Davy, 
eens hoofd van de vakgroep Botanie in 
Pretoria. E. davyi is een doornloze soort 
met een min of meer omgekeerd kegel
vormige caudex, die maar kort boven de 
grond uitsteekt met een wat afgeknotte, 
wrattige top die veel cilindrische wrattige 
takken vormt rondom een centraal takloos 
gebied. De wrattige takken verschijnen in 
twee of drie cirkelvormige rijen, die ieder 
ongeveer 12-20 mm dik en 3,7-15 cm lang 
zijn. De tuberkels zijn 1-1,8 cm lang en 
0,6-1,2 cm breed. Iedere tuberkel kan kort- 
blijvende maar tamelijk harde bladeren bij 
de groeipunten van de takken krijgen.
Deze bladeren zijn lijnvormig, ongeveer 
17-28 mm lang en 1,5-3,5 mm breed. De 
bloei-wijzen bestaan uit afzonderlijke, 
tweeslachtige bloemen op een relatief ste
vige witgroene bloemsteel van ongeveer 
10-25 mm lang, die 4-6 verspreide 
bracteeën draagt. De 5 omringende hon- 
ingklieren zijn opvallend, bruin tot groen, 
met roomkleurige lobben en 1-5 uitsteek
sels. De bloeistengels zijn soms blijvend. 
De vruchten zijn ongeveer 6 mm in diame
ter, en min of meer rond en driedelig. De 
zaden zijn breed eirond met een snavel op 
de top, ongeveer 4 mm lang en 2,5-3 mm 
breed. Het donker zwartbruine hilum is

niet erg duidelijk. Het zaadoppervlak is 
donker zwartbruin met veel licht grijs
bruine vlekken.

Euphorbia davyi is niet algemeen in 
Matabeleland, en komt alleen op een paar 
plaatsen in het zuidwestelijk deel van de 
provincie voor, waar hij in rotsachtige, 
grindachtige grond op zonnige plaatsen 
groeit. De vermeerdering geschiedt door 
middel van zaad.

Euphorbia trichadenia F. Pax
De soortnaam 'trichadenia' betekent 'harige 
klieren'. Dit is een ondergronds over
blijvende, kruidachtige soort, die een 
enkele of soms veelvoudig knolachtige 
caudex ontwikkelt, die tot 10 cm lang en 6 
cm dik wordt. De schors heeft een kurk- 
achtig uiterlijk. De takken zijn 3-10 cm 
hoog en onderaan houtig, kruidachtig, 
zacht behaard of glad aan de top.
Zij hebben verscheidene tegenoverstaande 
lijnvormig-lancetvormige bladeren op de 
stamvertakkingen en de bloeiende knopen. 
Elders staan de bladeren afwisselend, maar 
in beide gevallen zijn zij zittend, tot 6 cm 
lang en ongeveer 5 mm breed, glad en 
vlezig, blauwgroen met een hoornige, vaak 
getande rand. De bloeiwijzen staan

Euphorbia davyi in de 
habitat tussen de Ma- 
tobo heuvels en de 
grens met Botswana
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gewoonlijk in de stamvorken, of in eind- 
standige 3-10-bloemige, kort gesteelde 
bijschermen. De cyathia hebben blad
achtige bracteeën en de klieren van het 
involucrum hebben gefranjerde lobben. De 
vruchten staan rechtop, 8-9 mm in diame
ter, glad, op een behaarde steel. De zaden 
meten ongeveer 3,4 mm in diameter. Zij 
zijn bolvormig, toegespitst aan een kant, 
dun en zeer fijn behaard.

Euphorbia trichadenia komt alleen in 
het uiterste oostelijke deel van Matabele
land voor en is niet algemeen.
De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad.

Euphorbia platycephala F. Pax
De soortnaam 'platycephala' betekent 
'breed' of 'vlak hoofd'. Dit is een onder
gronds overblijvende soort, die uit een 
ondergrondse caudex groeit. Een of meer 
vlezige stengels komen uit de caudex 
gedurende het regenseizoen en deze zijn 
ongeveer 7-10 cm hoog en ongeveer 5-7 
mm dik aan de basis. De stengels dragen 
zittende, lijnvormig-langwerpig of smal 
lancetvormig tot wigvormig-omgekeerd 
lancetvormig puntige bladeren, die afwis
selend staan of in een krans aan de basis 
van het scherm, 4,5-7,5 cm lang en 6-16

mm in doorsnede, bladranden niet ingesne
den, aan beide zijden glad. In kasomstan
digheden zijn de stengels en stammen 
bleek geelgroen, maar in de natuur zijn ze 
meer blauwgroen. De bloeiwijzen met 
afzonderlijke involucra, zittend of op 2-4 
mm lange bloemsteeltjes, zijn van dezelfde 
kleur als de stam en alleen de bloemen en 
omwindselkliertjes zijn geel.

Euphorbia platycephala is in Matabele
land alleen bekend van het uiterste ooste
lijke deel van de provincie. Vermeerdering 
geschiedt door middel van zaad en de 
planten moeten in de rustperiode niet be
goten worden.

Euphorbia oatesii Rolfe
De soort is naar meneer Oates genoemd, 
een reiziger in Rhodesië uit de jaren 1890. 
Zij heeft haar typevindplaats in Zimbabwe. 
Het is een ondergronds overblijvende, 
halfsucculente kruidachtige soort, die uit 
een min of meer houtige wortelstok groeit, 
die vaak vertakt is en jaarlijkse afvallende 
scheuten voortbrengt. De wortelschors is 
grijsbruin tot zwart en afbladderend. De 
wortels zijn vaak gesegmenteerd, ± 45 mm 
in diameter, tot 100 cm lengte. De stam
men delen op of iets boven grondniveau in

Euphorbia trichadenia in 
habitat in het Binga ge
bied in het noord-oosten 
van Zimbabwe
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Euphorbia platycephala 
in habitat in het Nkayi- 
gebied

een aantal onvertakte of in weer vertak
kende jaarlijkse afvallende takken, die op
stijgen of rechtop staan, tot 20 cm of meer 
lang. De stammen en takken zijn licht
groen, geelgroen, geelrood of rood en 
tamelijk dicht bedekt met korte of min of 
meer gedraaide, witte of geelachtige haren. 
De bladeren zijn vrijwel zittend of kort 
gesteeld, afwisselend of in de bloeiwijze, 
tegenoverstaand of bijna tegenoverstaand, 
tamelijk dik, 5-70 mm lang, 2-5 mm breed, 
lijnvormig of lijnvormig-lancetvormig, 
lichtgroen tot blauwgroen. De nervatuur op 
het bladoppervlak is onregelmatig zonder 
zichtbare nerven op het benedenbladopper- 
vlak. De bladeren zijn glad op de boven
en onderzijde, of heel fijn behaard, soms 
met een paar gedraaide haren op de mid- 
dennerf aan de onderzijde. De middennerf 
op het onderzijde van het blad is duidelijk, 
wit tot paarsrood en op de bovenzijde min
der duidelijk. De bladrand is glad en zeer 
spaarzaam tot dicht getand. De basis van 
het blad is wigvormig, terwijl de top kort 
toegespitst is. De cyathia worden op 
bloemstengels voortgebracht die tot 55 mm 
lang zijn, en zijn gewoonlijk alleenstaand 
of zelden 2-3 maal vertakt, rechtopstaand, 
behaard tot dicht fluweelachtig behaard. 
Het involucrum is groen aan de basis,

Euphorbia oatesii in cultuur
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breed schotelvormig en dicht fluweelachtig 
behaard, de klieren zijn zittend en 
driehoekig-halfrond, ongeveer 1,6-2,3 mm 
breed, schildvormig, 2 lippig, vleeskleurig- 
roze tot rozebruin, de lippen zijn enigszins 
tegen elkaar gedrukt, een scheef afgeplatte 
trechtervormige holte met de binnenkant 
half zo lang als de buitenkant, beide breed 
afgerond. De mannelijke bloemen hebben 
vele, dichtbehaarde steunblaadjes, de 
meeldraden zijn 1-2 mm lang. De vrouwe
lijke bloemen hebben dicht behaarde 
vruchtbeginsels; de stijlen zijn 1-1,5 mm 
lang, tot ongeveer halverwege vergroeid, 
rechtop en spreidend, voor 1/4 gespleten. 
De vrucht steekt niet uit en is ondiep 
drielobbig, en meet ongeveer 6x8 mm, 
tamelijk dicht bedekt met korte, witte, 
gespreide haren, groen tot kort voor het 
afrijpen, waarna hij bleekgrijs verkleurt. 
De zaden zijn cirkelrond en iets samenge
drukt, ±3x3,5 mm, de punt iets gesna- 
veld, het zaadoppervlak is vlak en donker
bruin, min of meer bedekt met licht grijs
bruin tot groenachtig-grijsachtig vlekken. 
Het kiemwratje is ongeveer 0,5 mm in 
doorsnede, roomkleurig of wit.

Euphorbia oatesii wordt alleen aan de 
uiterst noordoostelijke zijde van Matabele
land gevonden en groeit gewoonlijk in 
zandige grond.

De vermeerdering geschiedt door middel 
van zaad.
Deze soort blijkt er een afkeer van te 
hebben om vanuit een onbedekte knol te 
groeien. Als de wortel boven het grond
niveau komt, droogt hij op en begint de 
nieuwgroei in het volgende groeiseizoen 
van onder het grondniveau.

Hopelijk dient dit artikel als samenvat
ting van de informatie over de interessante 
euphorbiaplanten die in Matabeleland 
voorkomen, daar de informatie die het 
bevat niet gemakkelijk vanuit één bron 
beschikbaar is. In sommige gevallen werd 
de informatie samengesteld uit een half 
dozijn verschillende bronnen. De compi

latie van het Euphorbiaceae-deel voor de 
Flora Zambesiaca door Radcliffe-Smith in 
Kew, nadert haar voltooiing en moet 
tamelijk snel gepubliceerd kunnen worden, 
mogelijk in verschillende delen. Dit zal 
een belangrijke toevoeging zijn aan de li
teratuur van de Euphorbia-familie in deze 
streek, en we kijken ongetwijfeld allemaal 
uit naar deze uitgave.
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WERKHOEK
Joop van Alten

Om een plaats te kunnen inruimen voor 
vragen en andere bijzonderheden, die tij
dens het uitoefenen van onze hobby naar 
voren kunnen komen, wil de redactie pro
beren hiervoor een vaste rubriek op te 
zetten.

Men kan zich daarbij afvragen of de 
afdeling niet de plaats hiervoor is. Met de 
wetenschap, dat slechts de helft van de 
leden bij een afdeling is aangesloten en 
daarvan slechts de helft hiervan de ver
gaderingen bezoekt, is dat voor driekwart 
van onze leden geen oplossing. Er blijven 
dus voldoende leden over, die van zo’n 
mogelijkheid kunnen profiteren. Het is de 
bedoeling, dat als u op vragen stuit, bij
zondere dingen waarneemt, antwoorden op 
gestelde vragen weet of anderzinds wilt 
reageren, de pen opneemt en schrijft naar 
de redactie, p/a mevrouw J.M. Smit- 
Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom.

Zwart /wit illustraties kunnen worden 
bijgevoegd, voor dia’s even contact opne

men, omdat we deze eerlijk over de arti
kelen moeten verdelen in verband met de 
hieraan verbonden kosten.

Om in de stijl van dit nummer te blij
ven, openen we met een vraag van 
Mevrouw van Hoey Smith:

Als men in Nederland een Cristus- 
doorn koopt, krijgt men meestal meteen 
een Euphorbia ‘Gabriëlla omdat de 
bloei ervan zoveel mooier is en hij het 
gehele jaar door bloeit. Dit is een in 
Duitsland ontstane kruising tussen 
E. milii en E. lophogona. Dit jaar gaf 
deze plant een bloeistengel, waarop rode 
en gele bloemen. Tevens vond doorgroei 
plaats, wat ik nog nooit constateerde. 
Wellicht zijn er leden, die dit verschijn
sel kennen en over hun ervaringen iets 
kunnen vertellen?

Wie reageert en wie volgt?

Euphorbia milii x E. lopho
gona
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Deze aflevering van onze nieuwsrubriek 
begint met slecht nieuws: Diverse bladen 
hebben in de afgelopen maanden aandacht 
besteed aan het overlijden op 2 januari 
1996 van John D. Donald, bekend Engels 
liefhebber en auteur, expert op het gebied 
van onder meer de Rebutia's, schrijver van 
zeer veel artikelen betreffende de cactus
taxonomie.

In Duitsland verscheen een nieuw Mam- 
millariaboek: ‘Taxonomische Untersu- 
chung der Gattung Mammillaria HAW. 
(Cactaceae)’, door J. Lühthy. 230 pagina's, 
formaat A4, met vele afbeeldingen. Prijs 
DM 30,- Te bestellen bij de AfM door 
overmaken van de kostprijs op Konto 
300 00-669 (Postgiroambt Saarbrücken) 
onder vermelding 'Mammillaria-Buch'.

In het Duitse Kakteen und andere 
Sukkulenten [47 - 8, augustus 1996] 
bespreekt R. Dicht de synonymie van 
Coryphantha poselgeriana en C. salm- 
dyckiana. In hetzelfde nummer presenteert 
Herbel een nieuw apparaatje om etiketten 
te beschrijven. Volgens de schrijver levert 
dit etiketten van een uitstekende kwaliteit, 
die niet desintegreren en ook niet 
verbleken. De prijs van dit apparaat 
(plusminus DM 400,-) zal er wel toe bij
dragen, dat de meeste liefhebbers voorals
nog op de oude manier blijven klungelen. 
Of zouden de afdelingen zoiets kunnen 
aanschaffen ten bate van hun leden?

Het septembernummer van hetzelfde 
tijdschrift bevat de beschrijving van een 
nieuwe subspecies: Discocactus crassispi- 
nus ssp. araguaiensis P.J. Braun & 
Esteves.

Goed nieuws voor liefhebbers van het 
geslacht Aloe: In Zuid-Afrika is een nieuw

boek verschenen over dit geslacht. Dit 
boek, ‘Guide to the Aloes of South 
Africa’, werd geschreven door Ben-Erik 
van Wyck & Gideon Smith. Het boek 
behandelt alle soorten uit het betreffende 
gebied. Het telt 302 bladzijden, met meer 
dan 450 kleurenfoto's. ISBN 1875093044. 
Het boek kan besteld worden bij Briza 
Publications, PO Box 56569, Arcadia, Pre
toria 0007, RSA. Prijs US$ 47,- of per 
luchtpost US$ 72,-.

In het Mexicaanse tijdschrift Cactaceas 
y suculentas mexicanas [41 - 3, juli/ 
september 1996] geven Raul Acevedo 
Rosas & Gonzalo Castillo-Campos een 
overzicht van de succulente flora van de 
Sierra de Atoyac, in de Mexicaanse deel
staat Veracruz. De bijgevoegde checklist 
vermeldt ook een flink aantal planten, die 
wij als niet-succulent of halfsucculent 
beschouwen.

Het juli-augustusnummer van het 
Amerikaanse Cactus & Succulent Jour
nal [68 - 4, 1996] is vrijwel geheel gewijd 
aan het geslacht Pachypodium. Er wordt 
zelfs een nieuwe soort door John Lavranos 
beschreven: Pachypodium inopinatum, 
afkomstig van Madagascar.

Liefhebbers van Sarcocaulons worden 
hierbij attent gemaakt op het vorig jaar 
verschenen boek ‘The sarcocaulons of 
Southern Africa’, door Charles Craib. Het 
telt 60 pagina's en kost ongeveer $16.

In Aloe [33 - 1,1996] staat een aardig 
artikel over het gebruik van succulente 
planten in miniatuur (rots)tuintjes, 
geschreven door Ernst van Jaarsveld, met 
een uitgebreide lijst van geschikte planten.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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JAN SLABBERS,
LEERMEESTER IN SCHOONHEID.

Cees van de Wouw

Een inmiddels gehonoreerde voordracht tot benoeming van een lid van 

verdienste, die wij u niet willen onthouden.

Jan heeft de leeftijd der ijzer- 
sterken reeds lang bereikt en doet 
helaas om gezondheidsredenen 
momenteel zijn unieke verzame
ling cactussen en andere vet
planten van de hand.

Dat betekent echter allerminst 
dat we Jan op bijeenkomsten, bij 
tentoonstellingen en andere 
gebeurtenissen, zullen moeten 
missen. Hoewel hij in de loop der 
jaren een buitengewoon boeiende 
verzameling heeft opgebouwd, is 
het hebben van planten voor hem 
nooit een doel op zich geweest. 
Wie zich liet rondleiden toonde 
hij uiteraard magnifieke Astro- 
phytums. maar vertelde ook met 
grote triestheid in zijn stem over 
een Euphorbia obesa met vinger
afdrukken. Voor hem was het 
onbestaanbaar dat iemand zo 
hard op een plant zou knijpen dat 
de indrukken er onuitwisbaar in 
gegroefd stonden en de plant het 
uiteindelijk begaf. Dat er af en 
toe een plant op natuurlijke wijze 
het loodje legde vond hij minder 
erg. “De meesten zullen mij wel 
overleven”.

De schoonheid van planten, 
van alle planten, stond en staat 
voor Jan voorop. Of de planten 
nu zeldzaam waren of bij iedere 
bloemist te koop, Jan verzorgde 
ze met evenveel liefde en

Jan Slabbers voor zijn kas.

probeerde ze ieder naar hun 
eigen aard in volle glorie klaar te 
houden voor een tentoonstelling.

Helaas hebben we in Neder
land veel te weinig tentoon
stellingen en hebben we hier niet 
de schoonheidscultus die in 
Engeland gebruikelijk is. Maar 
geen enkele tentoonstelling in 
Nederland was geslaagd te noe-
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men als Jans planten er ontbra
ken. En bij verschillende ten
toonstellingen was Jan een zeer 
gewaardeerd jurylid

Met oog voor het detail spe
cialiseerde Jan in eerste instantie 
in Mammilaria's. Later kwamen 
daar andere vetplanten bij en 
uiteindelijk waren vooral de 
Crassula-achtigen zijn lust en 
zijn leven. Dat veel soorten 
makkelijk stekken en vlot bij de 
bloemist over de toonbank gaan 
om vervolgens in een kommervol 
bestaan op de vensterbank of bij 
liefhebbers onder het tablet weg 
te kwijnen, deerde hem niet. Zijn 
doel was het kweken van mooie 
planten.

Groene vingers, ja zeker, maar 
een recept kan ook Jan niet 
geven. Of het moet zijn dat je 
naar planten vooral moet kijken. 
Soms urenlang. Dikwijls heb ik 
op mijn knieën gelegen voor de 
platte bakken met Sempervivum 
en vooral Adromischus. Onge
twijfeld had Jan van dit laatste 
geslacht de grootste en vooral 
mooiste verzameling in Neder
land. De meeste waren uit blad- 
stek gekweekt en door een uit
gekiende verzorging op kleur ge
bracht. Dat laatste gebeurde door 
op de eerste plaats volle zon te 
geven en vervolgens zorgvuldig 
te luchten. Nietsvermoedend lag 
ik weer eens op mijn knieën toen 
Jan zei dat het vandaag niks was. 
De kleur was niet goed want hij 
had de bakken twee uur te laat 
opengezet!

Stukjes plant en bladstekken 
waren in Jans jeugd de enige 
mogelijkheid aan materiaal te 
komen. "Maar de laatste twintig 
jaar koopt iedereen wat hij wil

hebben", kon Jan wel eens nos
talgisch opmerken. "Sterker nog, 
ze komen tegenwoordig met een 
lijst van zeldzaamheden, die ze 
willen hebben".

Toen de mogelijkheid geop
perd werd leden van verdienste te 
benoemen binnen Succulenta was 
Jan de eerste en grootste protes
teerder. Ik heb begrepen dat hij 
verwachtte dat daarvoor in eerste 
instantie de biologen in de rij 
zouden staan. Dat is niet zo, Jan. 
De kwaliteit van onze vereniging 
staat of valt met het respect voor 
planten en het vermogen de 
adembenemende schoonheid van 
ieder plant te herkennen en te 
bewonderen. Daarin was jij mijn 
grote leermeester, Jan en ik neem 
deze gelegenheid dan ook zonder 
schroom te baat om dat hier op 
papier te zetten.

Lang geleden startte Jan zijn 
verzameling als leerling van de 
middelbare tuinbouwschool. 
Smakelijk vertelt hij hoe hij in 
aanraking kwam met kunstmest. 
Zoveel gram per liter had de 
leraar gezegd, maar Jan dacht 
"hoe meer hoe beter" en schudde 
zolang als er maar op wilde 
lossen. Helaas lieten de met 
die geconcentreerde oplossing 
behandelde planten al gauw hun 
blaadjes hangen! Kijken, kijken 
en nog eens kijken. En in de 
boeken naslaan wat anderen er 
van zeggen is Jans goede raad. 
Alleen door goed te kijken leer je 
hoe je planten moet behandelen, 
wat ze nodig hebben om gezond 
te groeien. En uit de boeken haal 
je bijzonderheden betreffende 
bestuiving en andere intieme 
zaken. Maar bestuiven kan ook 
door gewoon proberen. Door met
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je vingers langs de bloeiaren van 
Peperomia te strijken, waardoor 
je de meest fraaie hybriden 
krijgt.

Natuurlijk is Jan de meest 
ervaren kweker in de afdeling. 
Aan hydrocultuur is hij niet meer 
begonnen, maar dat is ook niet 
nodig als je aanvoelt wat planten 
nodig hebben. Jans devies is dat 
vetplanten pas water krijgen als 
ze er om schreeuwen, maar het 
verhindert hem niet een grote 
knol in het groeiseizoen twee 
maal daags water te geven, 
gewoon omdat de plant dat 
vraagt, omdat de vele bladeren 
voor een enorme verdamping zor
gen. En het vocht daarvoor moet 
nu eenmaal via een gezond wor
telstelsel opgenomen worden. De 
grondsamenstelling is van minder 
belang.

Experimenteren met bestuiven 
en kruisen deed Jan vooral met 
Crassula's, om vervolgens het 
stoffijne zaad te zaaien en tot 
mooie planten op te kweken. Bij 
de laatste verloting slaagde ik er 
in een geënte Ceraria namaquen- 
sis van Jan op de kop te tikken; 
een spleetenting op Portulacaria 
afra. dik met touw omwonden. 
En ik kon niet de deur uitgaan 
zonder nog enige tips voor de 
verdere verzorging te krijgen. 
Ook het enten van Euphorbia 
ging Jan goed af. En steeds weer 
vertelde hij van de manier 
waarop hij zijn planten verzorgde 
en vertelde hij ook over de mis
lukkingen, zodat je met je nieuw 
verworven bezit een goede start 
kon maken.

Een leermeester uit het goede 
hout gesneden, gebeeldhouwd tot 
een unieke persoonlijkheid met

een groot hart voor planten, maar 
die ook genadeloos uit de hoek 
kon komen als iemand het 
verenigingsleven bedreigde of op 
een oneerlijke manier commer
ciële belangen uit de hobby 
haalde.

Jan, ik meen het echt en met 
mij vele beginners en gevorder
den in onze schitterende liefheb
berij; je bent onze onovertroffen 
leermeester in schoonheid. Dat je 
er geen prijs op stelt voor het 
voetlicht gehaald te worden is 
mij meer dan bekend. Misschien 
stelt dit onze vriendschap op de 
proef. Het zij zo, maar boven
staande moest ik even kwijt!

Tenslotte wil ik ook graag 
Lies, je vrouw, in mijn lofrede 
betrekken. Zij was het immers op 
wie je altijd kon vertrouwen en 
die het jou mogelijk maakte je 
liefhebberij in deze vorm uit te 
oefenen. Met haar konden we 
nagenieten van een kasbezoek bij 
een heerlijke bak koffie en een 
onvervalst stuk Limburgse vlaai.

Jan, we hopen je nog vele 
jaren in ons midden te hebben. 
Enne... als je tijd hebt, kom dan 
eens aan. Sommige van die .... 
planten willen nog steeds niet 
wat ik wil!

Hoefstraat 296, 5014 NS Tilburg.
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EEN AVONDJE UIT
Afgelopen januari greep ik op een verloren moment het plaatselijke krantje en begon 

een ongeïnteresseerde reis door de kolommen. Het plaatselijke feestcafé had zijn gevel 
betimmerd met planken om een skicafé te worden. Mijn belangstelling werd pas gewekt 
toen ik las dat er grote aantallen bomen gekapt waren op een perceel grond dat voor 
nieuwbouw bestemd is. Daar ga ik namelijk over een jaar wonen en die bomen waren juist 
zo mooi (zucht).

Een paar pagina’s verder stuitte ik op een annonce van de lokale afdeling van Groei en 
Bloei. Er werd een lezing met dia’s aangekondigd over een Mexico-reis met aandacht voor 
cactussen. In Mexico ben ik al geïnteresseerd sinds ik mammillaria’s en turbinicarpusssen 
verzamel. Mijn Mexico-reis om een weeklang lezingen te houden in mijn vakgebied gaat 
dit jaar niet door. Een diareis een paar straten van mijn huisadres was nu een mooi alter
natief. Ik ben zelf geen lid van Groei en Bloei en na het betalen van een klein entreegeld 
kwam ik in de helder verlichte aula van een plaatselijke middelbare school. Daar waren 
veel mensen van meer dan middelbare leeftijd verzameld. Zij kenden elkaar goed en lieten 
zich de koffie smaken. De spreker was druk doende met het installeren van de diaprojec
tor. Het bleek de heer H. Krijnen te zijn.

Nu pas ging me een licht op. Van onze hoofdredacteur Joop van Alten had ik drie jaar 
geleden vernomen dat hij samen met de broers Krijnen naar Mexico was geweest. Ik zou 
dus deze avond hun dia-avondje meemaken, onder auspiciën van Groei en Bloei.

Nadat de microfoon ongeveer een half uur lang het spreken van de heer Krijnen onmo
gelijk maakte door om de paar minuten uit te vallen, kwam de lezing op gang. Dat is altijd 
mijn angst bij een congres. Of de microfoon doet het niet, of je vertoont per ongeluk dia’s 
van een andere congresbijdrage omdat de audiovisuele medewerker de spullen door elkaar 
heeft gegooid. Gelukkig verliep de rest van de lezing naar wens. Ik reisde mee met de 
Nederlandse “expeditie” en zag een breed scala van planten op hun groeiplaatsen.
Een ander succulentalid, Joop van der Lee, was ook aanwezig, zodat er van een prima cac
tusavond gesproken kan worden. Buiten vroor het intussen -12°C.

Jan Jaap de Morree

VAN DE REDACTIE
Na ruim zes jaar is ons voor redactielid Ben Groen de tijd gekomen om de redactie te verlaten. 
Andere zaken krijgen nu zijn voornaamste aandacht. Voor Succulenta verrichtte hij veel nuttig 
werk. Zijn specifieke taak binnen de redactie bestond uit het taxonomisch werk en daar, waar 
geleerden het soms oneens zijn, was dat niet altijd zo’n dankbare taak. Hij steunde ons met raad 
en daad en redigeerd manuscripten binnen zijn aandachtsgebied Afrika.
Nu is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Op de redactievergadering van 11 februari 1997 
hebben wij afscheid genomen en hem bedankt. Wij hebben dat, naar onze overtuiging, mede 
namens de leden gedaan. Wij rekenen er op, dat uit het oog niet uit het hart is, en we zo nu en 
dan nog iets van hem mogen horen.
Het werk binnen de redactie moet doorgaan. De oproep in het verenigingsnieuws van december 
heeft geen kandidaten opgeleverd. Hoewel dit niet onverwacht is, hoop je toch, al is het tegen 
beter weten in. Omdat de redactie niet buiten een lid met verstand van taxonomie kan, werd op 
eerdergenoemde vergadering besloten een beroep te doen op Rob Bregman, die zich direct 
bereid verklaarde binnen de redactie de taxonomische problemen voor zijn rekening te nemen. 
De redactie blijft dus een compleet en enthousiast team en wij rekenen er op, dat u de resultaten 
van haar inspanning zult weten te waarderen.

Joop van Alten
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SEMPERVIVUM TECTORUM
Ben J.M. Zonneveld

De zowel in de natuur als in tuincentra 
meest voorkomende huislook is Semper
vivum tectorum. Het is meestal de grootste 
van de huislooksoorten. Hij is, met uitzon
dering van cilia op de bladrand zoals alle 
sempervivums, onbehaard en kan zowel 
groene met meestal donkere punten als 
grijze, als rode bladeren hebben. Linnaeus 
heeft de plant zijn naam gegeven.
Hij gebruikte echter als type een plant die 
over heel Europa op boerderijen werd ge
plant. Deze plant heeft zo goed als steriele 
meeldraden. Uit enkele zaailingen, die ik 
verkreeg uit zelfbevruchting kwamen 
echter weer planten met normale meel
draden. Omdat de plant van Linnaeus zo 
goed als steriel was stelde Borreau in 1859 
een nieuwe naam voor, namelijk S. murale. 
Het is echter gewoon een S. tectorum die 
volgens mij steriel geworden is door vele 
eeuwen voortplanting via uitlopers. Het is 
daarom beter deze plant een cultivarnaam 
te geven en ik heb voorgesteld (Zonneveld 
1983) hem S. tectorum 'Murale' te noemen. 
De echte wilde soort kan gevonden worden

in de Alpen en de Pyreneeën en behoort 
dus tot de flora van Frankrijk, Spanje, 
Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitser
land. De plant heeft vuilroze bloemen die 
van bijna wit tot donkerrood kunnen varië
ren en is tetraploïd met 2n = 4x = 72 chro
mosomen. Praeger heeft in zijn boek over 
semperviva 3 ondersoorten beschreven 
namelijk ssp. alpinum, ssp. glaucum, and 
ssp. calcareum. Om met de laatste te 
beginnen Favarger et al 1973 en Zonneveld 
1979 hebben duidelijk aangetoond dat het 
een aparte soort is. Hij komt alleen in de 
zee-alpen van Frankrijk en Italië voor. Het 
is een grijze plant met rode punten met 
ivoorwitte bloemen. Het is een diploïde 
plant met ook een ander basisgetal name
lijk 2n=2x=38. De twee andere ssp. wor
den onderscheiden op bladkleur ssp glau
cum heeft grijs blad met een witte bladba- 
sis en ssp. alpinum een groen blad met 
donkere punten met een paarse bladbasis. 
Beide planten kunnen echter al of niet met 
een paarse kleur aan de basis van het blad 
in een populatie gevonden worden dus

Sempervivum tectorum 
van Pizo Colo, Italië. 
Foto's van de schrijver
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Sempervivum tectorum 
van Moulinet, Zuid- 
Frankrijk

verdienen geen aparte status.
Door Lamotte (1864) en Jordan et 

Fourreau (1869) zijn voor Frankrijk de 
volgende 40 "soorten" beschreven, name
lijk: ambiguum, brachiatum, brevistylum, 
cebenense, lesurinum , maitrii, pyre- 
naicum, speciosum, vellarum, adoxum , 
beugesiacum, breviramum, cantalicum, 
celsicaule, collinum, constrictum, corym- 
bosum, decoloratum, dicranocladon, 
erubescens, juratense, laetevirens, lep- 
topetalum, luxurians, obovatum,

pallescens, pallidum, praestabile, pyre- 
naicum, rhodanicum, rigidum, robustum, 
sabaudum, saxosum, seusanum, trifurcum, 
validum, venustum en violascens.
Ik noem ze hier omdat deze namen nog 
regelmatig opduiken in allerlei lijsten. Ze 
kunnen gevoeglijk buiten beschouwing 
gelaten worden dat wil zeggen het zijn 
slechts gewone tectorum-vormen. Het kan 
echter geen kwaad als u een authentiek 
exemplaar van een van deze planten heeft 
om de naam als cultivar vorm te gebruiken,

Sempervivum tectorum 
'Murale’
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bijvoorbeeld S. tectorum 'Violascens'.
Interessant is nogwel dat in Zuid- 

Frankrijk in de omgeving van Nice tecto
rum met rood blad gevonden kunnen wor
den, maar deze zijn niet erg winterhard. 
S. marmoreum lijkt in sommige vormen erg 
veel op tectorum. Het is echter een diplo
ïde plant van de Balkan met een heel ander 
chromosoomaantal 2n=2x=34. Een naam, 
die we ook soms tegenkomen is S. an- 
dreanum. Het is een kleine plant waarbij 
de middelste bladeren een knop vormen en 
de meeldraden geel zijn. M Smith heeft 
echter overtuigend aangetoond dat deze 
eigenschappen af en toe ook in andere klo
nen van tectorum voorkomen. Om de naam 
te behouden kunnen we hem S. tectorum 
'Andreanum' noemen.

Recent is een S. tectorum in Noord- 
Portugal beschreven. Onderzoek ter plekke 
leverde niets op en zelfs een toevallig aan
wezige botanicus, die de lokale flora 
inventariseerde had hem nog nooit gezien 
en zei bovendien dat de oorspronkelijk 
auteur ook niet meer wist waar hij te vin
den was. Dus hier hoeft verder geen aan
dacht aan besteed te worden. In Noord- 
Italië vinden we tectorum in allerlei vor
men, vaak min of meer grijs. In de Apen
nijnen werden door Ricci ook onbehaarde 
tectorum-vormen beschreven die hij deter
mineerde als var clusianum. Ik denk echter 
niet dat deze enige status verdienen. In 
cultuur is ook een plant van Monte Tirone, 
100 km ten zuiden van Napels die door 
Turill S. marmoreum is genoemd. Ik heb 
niet de chromosomen geteld, maar een 
kruising met een echte tectorum leverde 
volledig fertiele planten op. Als het een 
marmoreum zou zijn zou de triploïde 
hybride gedeeltelijk steriel moeten zijn. 
Interessant is dat in Italië ook diploïde 
planten/populaties schijnen voor te komen 
van S. tectorum zoals op Pizo Colo. Ze 
zijn niet in enig opzicht te onderscheiden 
van een gewone tectorum. Favarger telde 
2n=40 chromosomen, Scherbatoff telde er 
36 en zelf vond ik er 38! In ieder geval is

duidelijk dat het om een diploïd gaat.
Ik heb lang gedacht dat S. tectorum een 

oude verdubbeling is van een kruising 
tussen S. marmoreum 2n=34 en S. cal- 
careum 2n=38 34+38 = 72. Het bestaan 
van diploïde planten in Italië maakt het 
echter ook mogelijk deze gewoon te ver
dubbelen, 2 x 36 is ook 72 (of waren het er 
toch 2n=38 of 40?).

Concluderend kan het volgende gezegd 
worden:

1. S. calcareum is een goede species 
naast S. tectorum.

2. S. andreanum kan beter als een culti- 
var beschouwd worden van S. tectorum 
'Andreanum’

3. De variëteiten of subspecies cluse- 
anum, alpinum en glaucum kunnen maar 
beter vergeten worden.

4. Ook de namen voor boven genoemde 
Franse S. tectorum-vormen kunnen beter 
niet meer gebruikt worden.
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GOED-GEKEURD!
Wiebe Bosma.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 oktober j.l. werd als neven

activiteit een plantenkeuring georganiseerd. Gelet op het groot aantal 

inzendingen kon van een groot succes worden gesproken.

De bedoeling van dit artikel is een aantal van de ingezonden planten nader 

aan u voor te stellen. Hierbij komen niet alleen prijswinnaars aan bod maar

ook interessante niet-winnaars.

Pachypodium bispinosum. Foto's van de schrijver.

(1) Deze provincie is thans verdeeld in 'western cape', 
‘northern cape' en 'eastern cape’.

Pachypodium bispinosum.

Van de 16 soorten van het geslacht 
Pachypodium is het grootste deel, 11 
soorten, afkomstig van Madagascar. De 
overige 5 soorten groeien in zuidelijk 
Afrika, waaronder Zuid-Afrika en Angola. 
De hier afgebeelde soort, Pachypodium 
bispinosum, groeit in de Kaapprovincie(l) 
van Zuid-Afrika.

In niet-bloeiende toestand is deze soort 
nauwelijks te onderscheiden van P. succu
lentum. De soortnaam "bispinosum", wat 
met twee doorns betekent, geeft weinig 
specifieke informatie over deze soort om
dat óók bij andere Pachypodium-soorten 
de doorns vaak per tweetal bij elkaar 
staan. In bloei valt echter het verschil 
tussen beide genoemde soorten duidelijk 
op. De bloemen van P. succulentum 
hebben smalle kroonbladeren en een 
smalle, cylindrische kroonbuis, terwijl de 
bloemen van P. spinosum een meer 
trechter-klokvormige bloembuis hebben en 
kortere en bredere kroonbladeren.

P. bispinosum is een soort die onder 
Nederlandse omstandigheden relatief een
voudig in bloei te krijgen is.
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Beide genoemde soorten zijn reeds sinds 
het eind van de achttiende eeuw in Europa 
bekend, nadat ze door de Zweed Thunberg 
in Zuid-Afrika waren verzameld.

Uit de grotendeels ondergronds groei
ende caudex ontspringen de bedoornde en 
bebladerde takken. De vermeerdering van 
deze soort kan, behalve door middel van 
zaad, óók door het stekken van deze 
takken plaatsvinden. Volgens Rowley 
(1986) onderscheiden de soorten "bispi- 
nosum" en "succulentum" zich ook op dit 
punt en zou laatstgenoemde soort niet door 
middel van dergelijke stengelstekken te 
vermeerderen zijn.

Pachypodium bispinosum.

Lenophyllum guttatum.
(zie omslagfoto)

De familie van de Crassulaceae, waartoe 
deze soort behoort, is de op twee na groot
ste succulenten-familie. Vertegenwoor
digers van deze familie komen over vrijwel 
de gehele wereld voor. Dat de verschil
lende soorten herbij onder zeer uiteen
lopende omstandigheden groeien zal dan 
ook geen verrassing zijn.

Het relatief onbekende geslacht Leno
phyllum, in ruim 20 jaargangen van Succu
lenta ben ik de naam niet één keer 
tegengekomen, is afkomstig uit Mexico en 
de Amerikaanse staten Texas en Cali- 
fornië. Het is een klein geslacht. Jacobsen

(1981) noemt 6 soorten. Het geslacht be
hoort tot de onderfamilie Sedoideae, waar
toe ook de bekende geslachten Orostachys, 
Rosularia en Sedum behoren.

Alhoewel de geslachtsnaam Lenophyl
lum, wat 'wolblad' betekent, anders doet 
vermoeden zijn het onbehaarde plantjes. 
De tegenoverstaande blaadjes staan dicht 
op elkaar waardoor een rozet-achtig uiter
lijk wordt verkregen. Evenals de meeste 
andere soorten van dit geslacht hebben de 
bloemen een gele kleur; alleen van L. texa- 
num wordt een andere bloemkleur (rood) 
vermeld. Opvallend aan de vijftallige bloe
men van deze soort zijn de dikke kelk
bladeren.
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Monadenium spectabile

Monadenium spectabile.

Het geslacht Monadenium is afkomstig 
uit tropisch Oost-Afrika en telt ongeveer 
50 soorten. Evenals bij het geslacht 
Euphorbia, dat tot dezelfde familie van de 
Euphorbiaceae behoort, bestaat de bloei- 
wijze uit een zogenaamd cyathium. 
Dit bestaat uit één of meer gereduceerde 
vrouwelijke en/of mannelijke bloemen 
omgeven door een omwindsel.
Dit omwindsel neemt door de vaak opval
lende kleur de funktie van kroonbladeren 
over en zorgt voor de aantrekking van bes
tuivende insecten. In de wijze van symme
trie onderscheidt het geslacht Monadenium 
zich van het geslacht Euphorbia. De bloe
men bezitten één honingklier waarmee de 
geslachtsnaam wordt verklaard.

Monadenium spectabile is afkomstig uit 
Tanzania en werd oorspronkelijk als een 
vorm van M. magnificum gezien. Door 
Susan Carter, bekend van haar vele publi
caties, onder andere op het gebied van de 
Euphorbiaceae, is deze soort echter als 
zelfstandige soort beschreven.

Deze Monadenium is zeker geen soort 
voor mensen met weinig ruimte; de plant 
groeit struikvormig uit en kan een hoogte 
van 3 meter bereiken. Opvallende ken
merken van de soort zijn de grote zittende 
bladeren en de langgesteelde, fel rood 
gekleurde bloeiwijze. Indien wordt 
gezorgd voor een vrij hoge minimum 
wintertemperatuur, is de soort relatief een
voudig in cultuur. De vermeerdering kan 
zowel door stekken als door zaad plaats 
vinden.
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Epithelantha micromeris.

Dat planten ook in niet bloeiende toe
stand een bijzonder fraai uiterlijk kunnen 
hebben, blijkt wel uit deze Epithelantha. 
Naast de prachtige witte bedoorning dra
gen tevens de felgekleurde bessen bij aan 
deze schoonheid. Het geslacht Epithelan
tha is een klein geslacht dat voorkomt in 
het grensgebied tussen de Verenigde 
Staten en Mexico. Het geslacht is ont
komen aan het samenvoegen van vele cac
tusgeslachten. Alhoewel de planten lijken 
op vertegenwoordigers van het geslacht 
Mammillaria, wijkt de plaats waar de bloe
men ontstaan duidelijk af van dit geslacht. 
Bij Epithelantha ontstaan de bloemen 
namelijk in de schedel van het planten- 
lichaam uit de jongste areolen. Van de hier 
afgebeelde soort, E. micromeris, zijn een 
aantal variëteiten bekend die met name 
verschillen in kleur en lengte van de 
bedoorning.

Van een aantal soorten van dit geslacht 
is bekend dat ze groeien op een kalksteen- 
houdende ondergrond. Het toevoegen van 
kalk aan het substraat lijkt in de cultuur 
niet noodzakelijk; óók in een op normale 
potgrond gebaseerd grondmengsel groeien 
de planten goed. Door de langzame groei 
zijn het uitstekende planten voor mensen 
met weinig ruimte (en dat zijn we op enig 
moment tocht allemaal!). In de natuur 
groeien de planten op zonnige, droge 
standplaatsen. Voor de cultuur betekent dit 
voorzichtig zijn met water geven en een 
zonnige plek. Over de minimum winter- 
temperatuur zijn niet alle auteurs het met 
elkaar eens. Terwijl Andersohn (1982) als 
minimum wintertemperatuur 15°C voor
schrijft, volstaan volgens Haage (1981) 
minimum temperaturen tussen 5 en 10°C. 
Licht en vochtigheid zullen waarschijnlijk 
belangrijke faktoren zijn die mede bepalen 
welke minimum wintertemperaturen wor
den verdragen.

Epithelantha micromeris.
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Conophytum pearsonii.

Conophytum pearsonii.

De middagbloemenfamilie (Aizoaceae 
of Mesembryanthemaceae) is een grote 
familie met ongeveer 2000 soorten. 
Ondanks dit grote aantal soorten is het 
verspreidingsgebied klein; vrijwel alle 
soorten zijn afkomstig uit Zuid-Afrika. 
Een klein aantal soorten is van nature 
afkomstig van buiten Zuid-Afrika, terwijl 
een aantal soorten door menselijke akti- 
viteiten zijn verspreid en zich op de 
nieuwe standplaatsen in stand weten te 
houden.

Van de meer dan 100 geslachten van 
deze familie, was het geslacht Conophytum 
één van de grootste met ruim 300 
beschreven soorten. Sinds de revisie van 
S. Hammer, waarbij vele "soorten" zijn 
verdwenen, telt het geslacht nog iets min
der dan 100 soorten. Ook de hier afge- 
beelde soort heeft de status van zelfstan
dige soort verloren en wordt nu als varië
teit van C. minutum gezien.

De bladeren van Conophytums zijn in 
het algemeen vrijwel volledig vergroeid.

Op deze manier wordt het verdampend 
oppervlak zoveel mogelijk verkleind. Oók 
bij C. pearsonii zijn de bladeren vrijwel 
volledig met elkaar vergroeid, waarbij de 
grote bloemen zich ontwikkelen uit de 
tussen de vergroeide bladeren aanwezige 
spleet.

De familienaam geeft reeds aan dat de 
meeste soorten middag-bloeiers zijn. Van 
het geslacht Conophytum zijn echter 
diverse avond/nachtbloeiers bekend.
Zoals bij de meeste nachtbloeiende planten 
hebben de bloemen van nachtbloeiende 
soorten in het algemeen een witte kleur en 
verspreiden ze een sterke geur.

Planten uit het geslacht Conophytum 
hebben in de zomer een rustperiode. De 
planten verschrompelen dan tot op het 
eerste gezicht vrijwel volledig afgestorven 
planten. De jonge planten groeien binnen 
de resten van de oude bladeren en komen 
aan het begin van het nieuwe groeiseizoen 
te voorschijn. In deze periode kan men ook 
de uitbundige bloei verwachten.
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Astrophytum myriostigma.

De meeste Astrophytums zijn solitaire 
planten die nauwelijks of geen spruiten 
vormen. De hier afgebeelde vorm van 
Astrophytum myriostigma is duidelijk een 
uitzondering op deze regel.

Vertegenwoordigers van dit geslacht 
zijn, óók bij de niet- cactusliefhebbers, 
populaire planten. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat één van de eerste cactus
monografieën, een boek gewijd aan slechts 
één cactusgeslacht, het geslacht Astrophy
tum als onderwerp had.

De vertegenwoordigers van het geslacht 
Astrophytum zijn afkomstig uit Mexico en 
het aangrenzende deel van Texas.
De grootste soort, A. ornatum, kan in de 
natuur ruim één meter hoog worden. De 
meeste soorten blijven aanzienlijk kleiner 
en zijn vrij eenvoudig te kweken. Zaailin
gen lijken vaak gevoelig te zijn voor 
gespannen lucht, zodat ze na het kiemen 
vrij snel uit de zaaibak gehaald moeten 
worden. Voor de kweek van Astrophytum 
wordt vaak aanbevolen om gebruik te 
maken van een grondmengsel waaraan kalk 
is toegevoegd, noodzakelijk is dit echter 
niet.

De witte vlokjes op het plantenlichaam 
spelen mogelijk een rol bij de opnamen 
van vocht uit de lucht. Oók kunnen ze door 
het weerkaatsen van opvallend zonlicht ex
treme temperaturen van het plantenlichaam 
voorkomen.

Astrophytum myriostigma.
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VORMEN EN KLEUREN TUSSEN 
KUNST EN KITSCH

Gerard de Lange

U zult het niet geloven, maar ooit was 
ik toch een zeer verdienstelijk zondags- 
schilder. Ik had een tweejarige cursus 
olieverftechnieken gevolgd en de resul
taten waren dermate bemoedigend, dat er 
al gauw bij verwanten en bekenden een 
échte GerArt aan de wand prijkte. Ja, er 
werd zelfs een drietal werkjes aangekocht 
door de plaatselijke galerie en kunst
handel. Vlot gepenseelde impressies van 
knal-oranje-knolbegonia’s, die blijkbaar 
gretig aftrek vonden. Ik wist het toen nog 
niet, maar juist die haast en de ruigheid 
waarmee die dingen gemaakt waren, de 
absolute pretentieloosheid en de blaar
trekkende kleuren vormden blijkbaar een 
succesformule in die tijd. Ik liep bijna 
naast mijn schoenen van verwaandheid en 
toen de galeriehoudster mij vroeg om nog 
een stel van “die dingen” weigerde ik per
tinent. In mijn overmoed meende ik rijp te 
zijn voor het betere precisiewerk met wat 
meer gehalte en een ietsepietsie grotere 
“K”. Op een linnen paneel van royale 
afmetingen werd een stilleven gewrocht, 
voorstellende een bos judaspenningen en 
lisdodden in een groen-glazen mandfles 
met een grillig stuk kienhout op de voor
grond en een fraai gedrapeerd donkerrood 
fluwelen gordijn als achtergrond. De 
attributen waren goed gekozen, de com
positie fraai geslaagd maar het schilderij 
lukte niet écht. Een schilderij immers, 
moet altijd iets méér zijn dan een exacte 
afbeelding van het model, en dat was me 
niet gelukt. Er was niets extra’s, geen 
meerwaarde, kortom: de ziel of bezieling 
ontbrak. Toch heb ik het geval laten inlij
sten en gul ten geschenke gegeven aan 
mijn schoonmoeder, waar ik overigens 
zeer goed mee overweg kon. Ze vond het

prachtig, ook nog nadat ze een nieuwe bril 
had aangeschaft.

“Net écht” zei ze en al haar bejaarde 
vriendinnen beaamden dat vol bewonde
ring. Eentje vroeg zelfs hoopvol of ik ook 
portretten maakte, waarschijnlijk omdat ze 
de rimpels en plooien in het gordijn wel 
levensecht vond.

Ondertussen ging ik toch gebukt onder 
het feit dat er aan mijn kunstgewrochten 
meer Talens dan talent te pas was gekomen 
en zocht ik wanhopig naar nieuwe bezeten
heid en naar onderwerpen die mij écht 
boeiden, zoals bijvoorbeeld mijn nieuwe 
hobby: een groeiende collectie cactussen!

Verhip....Dat ik daar niet eerder aan had 
gedacht! Zou ik... Zou ik wérkelijk het lef 
hebben om mijn beide hobby’s te combi
neren en een poging wagen om zo’n onge
naakbaar mooie Astropytum in verf te 
vereeuwigen...., of die prachtig blauwe 
Pilocereus palmeri met die leuke plukken 
wol, een grijsaard of de ragfijne bedoor
ning van zo’n Pelecyphora ctsselliformis..?

Ik kocht nieuwe paneeltjes, penselen en 
verf, want aan het materiaal zou het niét 
liggen en begon te zwoegen.

Het lukte niet! De volmaakte stippeltjes- 
patronen van de Astrophytum ornatum 
stonden te gekunsteld op het doek, de gra
cieuze curves van de bedoorning nèt iets te 
stijfjes en wat ik zo graag had willen van
gen, dat eigenwijze, dat mysterieuze, die 
paar volmaakte “afwijkinkjes”, dat trotse, 
juist dat ontbrak aan deze afbeelding.

Ik probeerde het opnieuw en opnieuw 
tot vervelens toe. Aan het materiaal lag het 
niet, sommige onderdelen kreeg ik na 
veelvuldig oefenen vrij natuurgetrouw op 
het doek, maar nooit die vanzelfsprekende
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pure schoonheid van deze plant. Een leuke, 
knappe afbeelding, maar niet meer dan dat. 
En dat is niet genoeg! Niet voor mij. Want 
waarom zou ik genoegen moeten nemen 
met een bijna goede kopie, als ik ‘t 
levende origineel in al zijn glorie in mijn 
eigen kas kan aanschouwen en verzorgen.

Ik schilder al jaren niet meer, maar ver
toef dagelijks in mijn kas, mijn Galerie 
d’Art. Rijen originele kunstwerken met 
boeiende details, die ik bekijk en bestu
deer. Mijn mislukte schilderscarrière heeft 
me toch één pluspunt opgeleverd: Ik heb

daardoor beter leren kijken en écht zien.
Mijn hopeloos ontoereikende schil

derstalent heeft mij gedwongen te kiezen 
tussen kunst en kitsch. Ik kies voor de 
kunst die er al ís. Hier vlakbij in mijn 
beneden-modale achtertuintje, in de kas én 
bij mijn vele cactusvrienden.

Zo...en nu ga ik eerst mijn Galerie water 
geven en misschien weer een flink aantal 
kunstwerkjes zaaien. Overigens.... signeer 
ik geen werkstukken meer met “GerArt”, 
maar gewoon met Gerard de Lange.

Op de Bouwen 27 GP 8501 Joure

ZAAI-ERVARINGEN
Clazien Bouwman - van Egmond

Dit jaar zijn er voor het eerst zaden aan
geboden van enkele nieuwe soorten: Azte- 
kium hintonii en Geohintonia mexicana.

Het zaaien van deze soorten is een kost
bare aangelegenheid en men wil dan ook 
een zo goed mogelijk resultaat. Daarom 
wil ik u een methode voorstellen, die ik in 
Succulenta nog niet ben tegengekomen.

Het zaaien gebeurt op de manier die de 
heer R. Tropper gepropageerd heeft, 
namelijk in een potje, geplaatst in een 
doorzichtig plastic bekertje en afgedekt 
met zo'n zelfde bekertje. Tot zover niets 
nieuws, het nieuwe is dat ik vermiculite 
als substraat gebruik.

Vermiculite is een bodemverbeterend 
middel, dat veel gebruikt wordt in de tuin
bouw. Het is licht (1 kg heeft een volume 
van 7 tot 8 liter), steriel (het ontstaat door 
aluminium-ijzer-silicaat te verhitten tot 
900-1100°C) en poreus (het kan circa vier 
keer het eigen gewicht aan water opne
men).

Het vermiculite wordt uitgezeefd in drie

groottes, de grofste fractie komt onderin 
het potje, het fijnste wordt als bovenlaag 
gebruikt.

Hierop wordt het zaad gestrooid. De 
zaden worden niet afgedekt. Het geheel 
wordt in gekookt regenwater geplaatst tot 
het verzadigd is en het onderste bekertje 
wordt aangevuld met hetzelfde water tot 
aan de onderkant van het potje. Omdat het 
materiaal steriel is behoeft er niet te wor
den ontsmet.

Algengroei, meestal desastreus voor 
deze kleine zaailingen, vindt niet plaats. 
Zelf zaai ik deze langzaam groeiende 
soorten in het najaar en plaats de bekertjes 
's winters in de huiskamer. In het volgende 
voorjaar zijn de zaailingen groot genoeg 
om ze te enten.

LITERATUUR:
Tropper, R. (1992) - Zaaien zonder zorgen. Succu

lenta 71-6, p.276.

Cliffordweg 12, 3646 AG Waverveen
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INTERNATIONAL SUCCULENT
INTRODUCTIONS (ISI)

Harry Mays

International Succulent Introduc

tions is een niet commerciële in

stelling gevestigd in de Huntington 

Botanical Gardens in de Verenigde 

Staten.

Het doel van de instelling is het ver
meerderen van en verspreiden van nieuwe 
of zeldzame succulente planten onder 
verzamelaars, kwekerijen en instellingen; 
gewoonlijk op een eenmalige basis. 
Hiertoe geven zij een lijst uit met planten, 
die elk jaar verschillend is. De inkomsten 
van de verkoop van planten worden alleen 
gebruikt om het ISI programma te finan
cieren.

Dudleya pulverulenta en Opuntia litteralis.
Camarillo, juni 1991
Foto's John N. Trager

Zendingen van de USA naar de EG wor
den natuurlijk onderworpen aan de Cites 
regels en de EG wetgeving. Dit betekent 
dat voor Cites planten import- en export 
certificaten moeten worden verkregen en 
voor alle planten een USA planten- 
gezondheidsverklaring. Voor verzendingen 
naar de EG in opdracht van de ISI's vrij
willige vertegenwoordiger voor de EG 
worden deze certificaten verkregen bij de 
ISI. De verklaringen zijn gratis.
(Voor buitenlandse aankopen buiten de 
EG, moet de koper de importverklaringen 
voor Cites planten verzorgen en $ 70,00 
betalen voor de USA plantengezondheids- 
verklaring). Betaling kan geschieden in 
dollars met Visa of MasterCard of in Britse 
ponden.

De ISI-lijst bevat voor 1997 in totaal 94 
soorten. Vier ervan zijn hetzelfde als van 
vorige jaren. Er zijn 51 cactussen en 43 
andere succulenten. Evenals in vorige 
jaren wordt de besteltermijn gesloten op 1 
oktober. Na die datum zijn de planten 
gewoonlijk niet verkrijgbaar van de ISI 
ofschoon ze eventueel ter beschikking 
komen van mensen, inclusief verkopers, 
die de planten van de ISI kopen en ze 
vermeerderen.
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Rebutia margaritae.
HBG 61425;
Lau 550-1.

In 1996 had de ISI een eerste introduc
tie van drie Schick Echinopsis-hybriden. 
Deze kweekproducten waren zo gewild, 
dat sommige mensen niet in staat waren 
alles wat ze wensten te ontvangen. In 1997 
worden er nog eens 36 aangeboden en de 
drie van 1996 worden ook weer aangebo
den. Alle Schick-hybriden zijn geselec
teerd op hun spectaculaire bloemen met 
uitstekende houdbaarheid en hun herhaalde 
bloei.

Bij de ISI is een catalogus in voorberei
ding met cultuur en andere informatie en 
meer gedetailleerde beschrijvingen dan die 
in de lijst. De prijs is $ 2,00 en aftrekbaar 
bij een opdracht. Bijna al deze hybriden 
hebben een bloemdiameter tussen 152 en 
194 mm, de exacte maat afhankelijk van de 
variëteit.

Alle ISI planten worden vergezeld van 
beschrijvingen die essentieel zijn als een 
koper wil weten wat hij koopt. Een naam 
alleen is vaak niet voldoende beschrijvend 
voor een speciale plant vanwege de varia
tie in de soort. Bijvoorbeeld, ISI 97-38 
Eriosyce aspillagae (Neoporteria aspilla- 
gae) zijn allemaal bewortelde planten van 
uitgezochte klonen. Deze werden uit
gekozen om hun donker purperachtige

plantenlichaam en grote rozige bloemen 
met een geel hart. Ze zijn gekweekt uit 
zaad van gecontroleerde bevruchting van 
planten die verzameld zijn op Hacienda 
Tanume, San Fernando, Chili. De planten 
zijn het resultaat van toevallig voorkomen 
bij de productie van zaad bij locale 
planten. Om hun karakter te behouden zijn 
ze vegetatief vermeerderd door bewortelde 
stekken. Omdat er drie klonen zijn is er 
een mogelijkheid om door opvolgende 
generaties van kruisbestuiving een zuivere 
kweeklijn van donker purpere planten- 
lichamen te produceren. De soort heeft 
gewoonlijk donkergroene plantenlichamen.

Rebutia margaritae is een variabele 
plant. De vorm die wordt aangeboden door 
het ISI (97-46) heeft langzaamgroeiende 
bolvormige stammen, purperrood bij 
helder licht. De bloemen zijn oranje met 
een gele keel. Het zijn bewortelde stekken 
van een plant verzameld op 18/10/70 door 
A.Lau (550) op 2400 m, Santa Victoria, 
Prov. Salta, Argentinië.

Dudleya pulverulenta is een uitgelezen 
soort. Hij heeft een rozet met een door
snede van 35 mm. De bladeren hebben een 
dicht, wit-bepoederd oppervlak, waaraan
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zij de naam "Chalk Lettuce" (kalk/meel 
salade) heeft te danken, maar in tegen
stelling tot die van salade zijn hier de 
bladeren succulent.

Er zou nog meer over de 1997 ISI- 
planten geschreven kunnen worden; er zijn 
verscheidene geslachten van de familie 
Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, 
Aizoaceae, Aloeaceae en een of twee van 
verschillende andere families inclusief 
twee bollen uit Zuid-Afrika maar de ruimte 
is beperkt. De beste gang van zaken is 
waarschijnlijk een copie van de lijst aan te 
vragen. Een copie van de ISI-lijst van 
1997 kan worden verkregen, door twee 
internationale antwoordcoupons te zenden 
aan Mr. Mays. Zij, die toegang hebben tot 
Internet, kunnen een gratis copie verkrij
gen per E-Mail.

"The Cyclopaedia of IS1 Plants 1958- 
1996", samengesteld door Harry Mays en 
gepubliceerd door The Haworthia Society, 
bevat een complete lijst van alle planten 
verspreid door het ISI in die periode teza
men met de beschrijving en bijbehorende 
vergoedingen gepubliceerd door het ISI, 
92 A4-pagina's in slappe kaft. De prijs 
voor de EG is £8,50, porto inbegrepen. 
Bestellingen kunnen worden gezonden aan

Harry Mays met cheques betaalbaar aan de 
"Haworthia Society". Een copie van de 
ISI- lijst voor 1997 zal worden gezonden 
met elke bestelde Cyclopaedia.

Vertaling: Mevr. Joop Smit-Reesink

Harry Mays
Woodsleigh, Moss Lane,
St Michaels on Wire,
Preston, PR3 OTY, England.
E-mail<100733.1146@CompuServe.COM>

Dudleya pulverulenta 
HBG 61986.
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EEN MAATJE TE GROOT...?
18. YUCCA BREVIFOLIA

Ton Pullen

Het geslacht Yucca werd vroe
ger tot de grote Leliefamilie [Lilia
ceae] gerekend. Tegenwoordig 
heerst de opvatting, dat Yucca, 
samen met geslachten als Agave en 
Dasylirion, tot de Agave-familie 
[Agavaceae] gerekend moet 
worden.

De soort, die ik in deze bijdrage 
aan U wil voorstellen, Yucca bre- 
vifolia, wordt in haar vaderland 
'Joshua Tree' genoemd.

Het schijnt dat de eerste kolo
nisten die op de groeiplaatsen aan
kwamen, hoogstwaarschijnlijk 
Mormonen, de planten wel wat 
vonden lijken op de gestalte van de 
bijbelse profeet Joshua [Jozua], 
die zijn armen ten hemel strekt om 
hen te verwelkomen.

In de Amerikaanse staat Califor- 
nië is zelfs een nationaal park naar 
deze soort genoemd. Dat is het 
bekende Joshua Tree National 
Monument, dat enkele jaren gele
den al in dit tijdschrift aan u voor
gesteld is door Wim Alsemgeest. 
In dat artikel noemt hij de Joshua 
Tree wel, een afbeelding ontbreekt 
echter. Wel is een andere Yucca, 
de Mojave-Yucca of Y. schidigera 
afgebeeld, een soort die vaak 
samen met Y. brevifolia voorkomt. 
Voor een beschrijving van dit 
gebied verwijs ik U graag naar 
bovengenoemd artikel.

De Joshua Tree is een van de 
kenmerkende soorten in het noord
westelijk deel van het park, dat 
geografisch tot de Mojave-woestijn 
gerekend wordt. Dit deel is koeler 
en vochtiger dan het zuidelijker 
deel, dat men tot de Colorado-

woestijn rekent, waar de Creosote 
Bush [Larrea divaricata] de 
kensoort is. Hoezeer de Yucca's 
hier het landschap bepalen blijkt 
wel uit het feit, dat aan de noord
kant van het park zelfs een paar 
stadjes tot ontwikkeling zijn 
gekomen, waarvan er één Joshua 
Tree, een ander Yucca-Valley heet.

Een ecosysteem, zoals we dat in 
de Mojave-woestijn aantreffen is 
bijzonder kwetsbaar. Alle leven is 
van elkaar afhankelijk en kleine 
abiotische veranderingen, zoals

Yucca brevifolia, in Joshua Tree National Park, 
Californië, USA. Foto's van de schrijver
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Ton Pullen (53 
jaar) heeft biologie 
gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit 
van Utrecht. Van 
beroep is hij nu 
conrector van een 
scholengemeen
schap in Zwolle. 
Hij is gehuwd en 
vader van twee 
kinderen.

In Succulenta is 
hij geen onbeken
de. Reeds 20(!) 
jaar verricht hij 
nuttig werk binnen 
de redactie(raad).

Daarnaast is hij 
een productief 
schrijver. Van zijn 
hand kwamen 
sinds 1980 een 
150-tal artikelen. 
Verder werkte 
hij mee aan het 
boekje “Wat bete
kent die naam?” en 
schreef hij de Gids 
voor de verzorging 
van cactussen en 
vetplanten.

Meer dan 20 jaar 
vervulde hij diver
se bestuursfuncties 
binnen de afdeling 
Zwolle, waar hij 
nu nog bibliothe
caris is. De vereni
ging benoende hem 
op voordracht van 
de afdeling tot lid 
van verdienste.

Naast een succu
lentenkas van bij
na 30 m2 heeft hij 
ook andere hob- 
bies: tuinieren, 
vogels kijken, 
schaken, lezen, 
reizen, fotogra
feren en post
zegels en munten 
verzamelen

variaties in de jaarlijkse regenval, 
kunnen grote gevolgen hebben 
voor het hele ecosysteem. De 
aanwezige diersoorten, en dat zijn 
er meer dan men op het eerste 
gezicht denkt, zijn afhankelijk 
van het voedsel, en dus van de 
energie, die door middel van de 
fotosynthese in de planten is 
opgeslagen, en de Joshua Tree is 
een van die planten, misschien 
wel de belangrijkste en in ieder 
geval de grootste.

De bestuiving geschiedt door 
een mot, vogels eten de zaden en 
bouwen hun nest erin, een hagedis 
[Yucca night lizard] schuilt erin 
en delen van de plant worden 
bewoond door termieten. Zo 
hangt alles met alles samen, want 
de hagedis eet op zijn beurt weer 
die termieten. Ook andere door 
ons waargenomen dieren, zoals 
de Jackrabbit, een hazensoort en 
de Coyote [Prairiewolf], kleine 
knaagdieren, vogels, zoals de 
Roadrunner [Geococcyx califor- 
nianus] en Phainopepla nitens,

reptielen en allerlei ongewervelde 
dieren, zij maken allen deel uit 
van het voedselweb in dit kwets
bare ecosysteem. Dit gebied heeft 
trouwens ook voor de cactuslief
hebber veel te bieden. Van de 
aanwezige cactussen vond ik: 
Echinocactus polycephalus, 
Ferocactus cylindraceus [syn: 
F. acanthodes], Echinocereus 
triglochidiatus var. mojavensis, 
Echinocereus engelmannii, 
Escobaria [syn. Coryphantha] 
vivipara var. alversonii, Opuntia 
basilaris en de bekende Cholla 
[Opuntia bigelovii].

Dan volgt hier nog een korte 
beschrijving:
Yucca brevifolia vormt lange, 
houtige, boomvormig vertakte 
stammen, die aan hun uiteinden 
rozetten dragen van stijve, lange, 
smalle, puntig uitlopende blade
ren, die 20 - 35 cm lang worden. 
De bloemen zijn de bekende witte 
tot geelwitte klokvormige 
bloemen. De platte zaden zijn

Landschap in Joshua Tree National Park, California, USA, met Yucca brevifolia
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Envelopje, waarin 
zaden van Yucca 
brevifolia in sou
venirwinkels wor
den verkocht

matzwart en liggen als munten in 
een geldrolletje in de vruchten.

Tijdens ons verblijf in Joshua 
Tree National Monument, in april 
1996, heb ik geprobeerd zaden te 
bemachtigen van deze soort. Op 
dat moment zijn er nog geen bloe
men en kennelijk zijn de vruchten 
van vorig jaar al zodanig ver
weerd, dat er geen zaden meer 
inzitten. Van Y. schidigera was 
wel volop zaad te bemachtigen. De 
meegebrachte zaden kiemen uit
stekend. Er is echter op verschil
lende plaatsen zaad te koop, ver
pakt in kleurige zakjes. 
Bijvoorbeeld in winkeltjes voor 
toeristen en bij bezoekerscentra. 
Zo'n zakje zaad [zie afbeelding], 
voor mij meegebracht door mijn 
dochter, bevatte 14 zaden. Volgens 
de beschrijving op de achterkant 
van het zakje moesten 'de zaden in 
de warme maanden gezaaid worden 
en vochtig, maar niet nat gehouden 
worden'. Nog steeds volgens de 
tekst op het zakje, zouden ze in 10 
tot 20 dagen moeten ontkiemen. 
Jonge planten kunnen in 10 jaar 
een hoogte bereiken van 4-6 feet 
[1,20 - 1,80 m].

Van de 14 zaden kwamen er 7

tot ontkieming, aan het eind van de 
zomer had ik er nog twee over en 
na de eerste winter nog één. De 
laatste leeft gelukkig nog.

Van Y. schidigera had ik een 
veel betere opkomst, bijna alle 
door mij meegenomen zaden 
ontkiemden. Misschien verser?

Ik denk, dat een verdere cultuur 
in ons land niet moeilijk zal zijn, 
in ieder geval niet moeilijker dan 
die van andere Yucca's of Agaven. 
Ik ben van plan mijn planten 
's zomers buiten te kweken, 
wanneer ze het zaailing-stadium 
ontgroeid zijn, en 's winters in de 
kas of in de garage te overwinte
ren. Vooralsnog zal ik proberen ze 
klein te houden, want over 10 jaar 
opgezadeld te zitten met planten 
van anderhalve meter lijkt me iets 
te veel van het goede.

LITERATUUR:
Alsemgeest, W. (1994) - Succulenta 73 - 2, 

p.51.
Hunt, D. (1992) - Cites Cactaceae 

Checklist. Kew.
Siebecker, A. (s.a.) - Key to the cacti of 

Joshua Tree National Monument.

Rinkslag 19 7711 MX Nieuwleusen.
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WERKHOEK
VRAAG VAN JAN ESSERS

Bij het fotograferen van enige 
planten op 23-6-'96 werd mijn 
nieuwsgierigheid gewekt bij het 
bekijken van een Opuntia dillenii 
(KER.GAWL.) HAW.
Er was een volkomen ontwikkeld 
vruchtbeginsel, met chlochiden en 
zonder bedoorning. Alles volgens 
de beschrijving van de plant. Ook 
helmdraden, helmknoppen en 
stamper stonden er keurig bij. 
Doch géén bloembladen. Eerst 
dacht ik dat ze door insecten waren 
verorberd, doch bij verdere 
controle kon ik geen resten van 
bloembladen ontdekken. De enige 
afwijking aan de plant is dat 
sommige leden "golvend" zijn in 
plaats van glad. Is dit soms een 
monstrueuze bloeivorm. Wie kan 
hier meer over berichten?

Opuntia dillenii. Foto van Jan Essers

U kunt over de gestelde vragen 
rechtsreeks in contact treden met 
de vragensteller. Hij of zij zal dit 
zeker op prijs stellen.
Bent u echter van mening dat de 
antwoorden ook voor medeleden 
van belang zijn, stuurt u dan ook 
uw antwoord naar de redactie. 
Graag zullen wij dat antwoord 
publiceren. Gelet op de tijd dat de 
voorbereiding van een nummer van 
Succulenta kost, duurt het wel 
langer dan een rechtstreeks con
tact.

Nieuwe vragen, waarnemingen, 
opmerkingen en reacties 
(antwoorden) ontvangt de redactie 
gaarne op haar adres:

Redactie Succulenta 
p/a J.M. Smit-Reesink 
Prins Willem-Alexanderlaan 104 
6721 AE Bennekom
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HET GESLACHT DISCOCACTUS
3. HET DISCOCACTUS BOLIVIENSIS- VERWANTSCHAPSCOMPLEX

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

Volgens de auteurs (Braun & Esteves, 
1993) bestaat het boliviensis-verwant- 
schapscomplex uit vijf soorten: D. boli
viensis, D. ferricola, D. pachythele, 
D. silicicola en D. silvaticus. Binnen het 
geslacht staat dit complex tussen het 
hartmannii-complex en het heptacanthus- 
complex (afbeelding 1). Aan de ene zijde 
staat D. silicicola, gezien habitus en 
bloembouw, het dichtst bij D. hartmannii 
ssp. giganteus, wat nog onderstreept wordt 
door de geografische ligging van de 
groeiplaatsen; anderzijds vormen 
D. pachythele en D. silvaticus de over 
gang naar het heptacanthus-complex.

Het verspreidingsgebied van het

boliviensis-complex ligt in en aan de rand 
van het reusachtige moerasgebied Pantanal 
in Mato Grosso do Sul (Brazilië) en in het 
aangrenzende Bolivia (afbeelding 2). 
De omstandigheden op de groeiplaats wor
den in tabel 1 opgesomd.

Kenmerkend voor alle soorten van het 
boliviensis-complex zijn de dikke, opge
zwollen ribben, die zich pas vaak op hoge 
leeftijd onderverdelen in grote knobbels en 
tepels. Zeer opvallend zijn de doorlopende 
ribben vooral bij D. boliviensis en 
D. pachythele. Jonge planten van D. bo
liviensis, D. ferricola en D. pachythele 
zijn vaak nauwelijks van elkaar te onder
scheiden. Een relatief vroege knobbel-
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vorming treedt op bij D. ferricola en
D. silicicola\ deze beide soorten blijven 
ook kleiner dan de andere. De drie andere 
soorten worden echt groot en vormen hun 
cephalium pas op hoge leeftijd.
Voor D. boliviensis en D. silvaticus geldt 
dat ook in cultuur.

D. silvaticus toont als jonge plant veel

gelijkenis met D. heptacanthus, maar is 
ook in cultuur wat roodachtig van uiterlijk 
en wordt in tegenstelling tot D. heptacan
thus zeer groot, ook het cephalium.

Met uitzondering van D. silvaticus 
spruiten soorten sterk als ze ouder worden. 
Een ander gemeenschappelijk kenmerk is 
de vetachtig glanzende epidermis, in 't bij-

Tabel 1 : Discocactus boliviensis-complex, habitat- en substraatgegevens

Soort Habitat Bodem
silicicola Dicht bos met Gran Chaco-elementen kwartsgruis

boliviensis Oost-Boliviaans regenwoud kalksteenrotsen

ferricola Open terrein nabij Pantanal ijzer/mangaanerts

pachythele Regenwoud, oostflank van de 
Planalto de Mato Grosse

Pedra Canga

silvaticus Campo-Cerrado\Cerrado carbonische zandsteenrotsen
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zonder bij D. boliviensis en D. ferricola.
Op de groeiplaats lijken jonge planten 

van D. pachythele verbluffend veel op 
D. heptacanthus: volwassen planten onder
scheiden zich duidelijk door de lange, 
naaldvormige bedoorning. Een bijzonder 
kenmerkende, lange, zwarte bedoorning 
heeft D. ferricola (zie foto Succulenta 
1996, 75 (3), p. 123).

Ondanks de grote plantenlichamen bij 
D. boliviensis en D. silvaticus blijft bij 
beide soorten het cephalium opvallend 
klein.

D. SILICICOLA Buining & Brederoo 
Cact. Succ. J. (US) 1975, 47(5), 214-217 
(holotype Horst & Uebelmann 325, U). 
Syn.: D grossoanus n.p.

De soort kenmerkt zich door vuistgrote 
planten met een lange, grijze bedoorning. 
In tegenstelling tot de niet ver ervandaan 
groeiende D. hartmannii zijn de ribben 
niet volledig in knobbels verdeeld. D. sili
cicola is de zuidelijkste vertegenwoordiger 
van het verwantschapscomplex.

De groeiplaats ligt in het zuidelijke 
randgebied van de Pantanal, oostelijk van 
Porto Murtinho in Mato Grosso do Sul. 
Helaas is tot nu toe slechts één groeiplaats 
bekend in een klein heuvelachtig gebied.

Discocactus silicicola Nakomeling van HU325. leg.
Leopold Horst, 1975; geënt op Eriocereus jusbertii, met 
kenmerkende, slanke buisvormige bloemen.
Foto’s Pierre Braun

D. silicicola op de type- 
vindplaats (1983) bij 
Porto Murtinho, Mato 
Grosso do Sul. Op de 
vindplaats als gevolg van 
wegenbouw bijna uit
geroeid.
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D. silicicola met vrucht; 
de dikke ribben zijn 
gelijk aan die van 
D boliviensis

De planten groeien echt verborgen in een 
bosachtig gebied. Een decimering door 
brand heeft in tegenstelling tot vele andere 
groeiplaatsen hier nog niet plaatsgevon
den. Ongetwijfeld wordt op middellange 
termijn de groeiplaats bedreigd door inten- 
sieve wegenbouw en toenemende exploi
tatie van de kiezelbodem. De planten 
groeien slechts aan de rand van de heuvels, 
op de beboste heuvelruggen bevinden zich 
geen populaties. Indien geen andere popu
laties bestaan, moet men ermee rekening 
houden dat deze soort mettertijd niet meer 
in de natuur bestaat.

D. silicicola is de enige Discocactus die 
samengroeit met succulente flora-elemen- 
ten van de Chaco-vegetatie. Op de vind
plaats groeien onder andere Gymnocaly- 
cium marsoneri Fric ex Y. Ito ssp. mato- 
ense (Buining & Brederoo) P.J. Braun & 
E. Esteves Pereira (Braun 1984a) en 
G. anisitsii (K. Schumann) Britton & Rose 
ssp. multiproliferum (P.J. Braun) P.J. 
Braun & E. Esteves Pereira (Braun 1994) 
alsook Echinopsis rhodotricha K. Schu
mann. Geen enkele andere Discocactus 
groeit direct samen met vertegenwoordi
gers van beide cactusgeslachten, waarvan 
het verspreidingsgebied vanuit Paraguay 
doorloopt tot in Zuidwest-Brazilië.

D. BOLIVIENSIS Backeberg ex Theu- 
nissen
Descr. Cact. Nov. 3, p. 5 (1963); Succulenta 
1977, 56, p. 258
(holotype Horst & Uebelmann 457, U)

Deze zeer markante en groot wordende 
soort werd rond 1960 door pater Ham- 
merschmid in Oost-Bolivia gevonden en 
door Backeberg beschreven. De taxono- 
mische geldigheid komt van Theunissen 
(1977) en een uitvoerige beschrijving 
kan men vinden in Buining (1980). Ook 
de weinige, eerste planten van deze soort 
werden door pater Hammerschmid naar 
Europa gestuurd; van deze planten 
bestaan nog nakomelingen en klonen in 
de voormalige DDR.

Pas in 1974 konden Buining en Horst 
na enorme inspanningen de vindplaats 
bezoeken. Onder niet minder moeizame 
en gevaarlijke omstandigheden reisden 
14 jaar later, in 1988, de twee auteurs 
naar de geïsoleerd liggende groeiplaats, 
midden in het tropische regenwoud. Op 
de vindplaats zelf groeit een veelvoud 
van planten in een zeer goede conditie op 
kalkrotsen, die ingesloten liggen in een 
dicht bos. De poging om met een goede 
terreinwagen tot aan de groeiplaats te
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19 april.
Algemene leden vergadering van Succulenta in 
Reeuwijk-brug

20 april.
Cactusbeurs afd. Zaanstreek In de kantine van 
sporthal “De Springplank" Saenredamstraat 34 te 
Assendelft Zaal open van 10 tot 16 uur. Bereikbaar 
van af Amsterdam via de A8 tot het einde, dan 
rechts af en volg de borden. Met de trein station 
Krommenie/Assendelft, van daar 15 min. lopen. 
Tafel huur f.7,50 per tafel inl. en reservering bij 
G.Santbrink Lindenlaan 83 , 1901 SJ Castricum 
tel: 0251-672130.

27 april.
Plantenbeurs afd. Tilburg op de Kasteelhoeve 256 
te Tilburg. Opening om lOuur voor deelnemers 
van 9.15uur Entree is f. 1.50 Tafelbuur f.5,- per/m 
Info Huub van Helderen, Cornelis de Vriendstraat 
31, 5041 GL Tilburg tel:013-5352747.

30 april.
Presentatie van de afd. Dordrecht met verkoop van 
succulenten op de Oranjemarkt in Dordrecht.

8 mei.
Cactusbeurs en tentoonstelling door de afd. 
Achterhoek in en om het ENO gebouw te Groenlo 
(achter de Grolsch) Opening van 10 tot 17 uur 
toegang gratis. Info A.Heinen tel: 0543-564314.

10 en 11 mei.
Beurs van de afd. Haarlem in samenwerking met 
Natuur en Milieu van de gemeente Haarlem 
‘Natuurlijk tuinieren ( alleen op zaterdag) 
Toegang tot de beurs en tuin is gratis. Opening 
van 10 tot 16 uur deelnemers kunnen om 8.30 
terecht.De tuin is goed te bereiken per openb.ver- 
voer van af station richting Haarlem noord halte 
Kleverlaan. Met de auto: Randweg afslag Klever- 
laan richting Haarlem noord rechtdoor tot vooibij 
de 1' stoplichten. De kosten voor deelname aan de 
beurs zijn f.6,50 per tafel van 2 mtr. Of f.4,— per 
mtr./per/dag Opgave en inlichtingen G. Koerhuis. 
Weteringstr.34. 2023 RV Haarlemtel:023-5262624 

17 t/m 25 mei.
Negendaagse show van planten van de leden van 
de afd. Dordrecht e.o. in het Natuur- en Milieu- 
educatiefcentrum “Weizigt". Hoofdthema: van 
zaad tot plant. Daarnaast ook plantverkoop uitslui
tend door de afdeling. Open van 11 tot 16 uur. 
In het centrum van Dordrecht. Bereikbaar per 
trein, direkt aan de achteruitgang van Centraal 
Station. Per bus: lijn 4 halte Krispijnseweg. Per 
auto: ingang Krispijnseweg/Nassauwcg of parkeren 
bij CS. Toegang gratis 
Info P.Kapteintel: 0184-691940.

24 mei.
Goudse cactusbeurs in “De Brug" te Reeuwijk- 
Brug. Geopend voor bezoekers 8.30 tot 15 uur. 
Deelnemers zijn van af 7.45 welkom. Bereikbaar 
via de A12, afslag Reewijk. Van daar zullen de 
wegwijzers u naar de zaal leiden. Van station NS 
neemt u de bus richting Reeuwijk-Bodegraven. 
Tafelbuur: lm.f5.-, 2m.fl0,-,3m.fl7.50 4m.f25.- 
.meer ruimte bespreekbaar.
Opgave bij Herman Busser, Alb.Plesmanplein 52. 
2805 AC Gouda tel:0182-529135.

24 mei
Vlaamse plantenbeurs Poeke

30-31 mei /1-2 juni
Internationale cactusshow Kasteellei 111, te 
Wijnegem nabij Antwerpen, van 10 tot 18 uur 
40.000 Cactussen en andere vetplanten Toegang 
Gratis.

14 juni.
10c Jaarlijkse cactus en vetplanten beurs van de 
afd. Leiden in de Oranjerie van de Hortus Botam- 
cus. Rapenburg 73 te Leiden. Info J.Huizer 
tel:0252-230255 of T.Hoekstra tel: 071-5211454.

17 augustus.
Jaarlijkse cactusbeurs van de afd. West Brabant in 
café “Marktzicht" Markt 50, te Etten-Leur.
Opening van 10 tot 15 uur. Info K.Gooiden 
tel:0165-552404.

31 augustus.
Cactus en vetplantenbeurs van het Oosten in zaal 
"De Brug" Thoibeckesingel 2 te Zutphen.
Opening van 10 tot 16 uur en voor deelnemers van 
af 9.30 uur. Entree F2.50. Zalen centrum De Brug 
is gelegen nabij alle in-en uitvalswegen in Zuphen. 
heeft voldoende parkeerruimte en is te bereiken 
met de buslijnen 51 en 52. het NS station is een 
kwartiertje lopen. Tafelreservering f.6,~ per mtr. 
overmaken op Rabobank Zutphen 386796319 
( postgiro v.d bank 873089) t.nv. F.J.H.Hilge, 
Stokebrand 257, 7206 EC Zutphen.
Tel:0575-529610 onder vermelding van (aantal) 
meters inzake Beurs 97 en uw naam en adres.

20 september.
Cactus en vetplantenbeurs van het Noorden. In 
“De Ludinge" Ludinge 4 te Zuidlaren. Info en 
reserveringen bij Rudolf Schwab. Bredeweg 29. 
9922 TB Westeremden. tel:0596-551562.
Nadere informatie in het juni nummer.

Te koop gevraagd
Bent u genoodzaakt, om welke reden dan ook. 

uw cactus verzameling van de hand te doen 
neem dan contact op met: 

Gerrit Melissen, Korenmolen 9, 
3738 WL Maartensdijk, tel:0346-213366
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek.
10 april Gastspreker
8 mei Tentoonstelling en beurs.
16 mei Praktijkavond.
12 juni Gastspreker.
10 juli Samenkomst bij de fam. v.d. Meer.
11 spt. Gastspreker
9 oct. Gastspreker. 1
3 nov. Ruilavond en dia's.
11 dec. Spelavond

Arnhem.
10 april Grote voorjaarsverloting. .
23 april Reisje naar Duitsland.
15 mei Avondexcursie naar J.Lubbers in Twello
12 juni Avond verzorgd door Gerard van Huffel.
18 juni Avondbezoek aan de fam. Workum.
21 aug. Zomeravond bij Chris Geris.
Zaaltje van de speeltuinvereniging "Tuindorp" 
achter het pand Floralaan 18,Wagemngen,20.00u

Brabant-Belgie.
25 april Johan Gielis over bamboe s. J.P.M.
Keizer (jubileumlezing 20 jarig bestaan ) 

Euphorbia’s.
7 juni Busreis naar Duitsland.
27 juni Frans Noltee over Jemen.
29 aug. Ruilbeurs onder de eigen leden.
26 sept. Albert Goossens over Chilli en Bolivia
.31 oct. Paul Neut : Kris-kras door allerlei 

verzamelingen.
28 nov. Frank Hoste over Costa Rica.
19 dec. Gevarieerde avond met dia's. 
Tuinbouwschool .Hoger Rijksinstituut voorTuin- 
bouw.de Bavaylei 116.1800 Vilvoorde.20.00 uur

Delfzijl e.o.
5 april Kom in de kas van cactus kwekerij 

Bronsma.
26april Gez.reis met Groningen en Drenthe.
1 mei Dialezing door Paul Shirley.
5 juni Bijeenkomst in de kas van Gerard.Geling.
12juni Kasje kijken bij W.Lambeek/fam.Keizer
4 sept Dialezing door Ton Pullen over de VS.
3 oct Gez.avond met Groningen en Drenthe
6 nov De planten van de maand.
4 dec Dia's van de diatheek.
Groene Weide,Snelgersmastraat 15, 
Appingedam.19.30 uur.

Dordrecht e.o.
lOapril Frans Noltee : Euphorbia s in natuur en

cultuur

30april Presentatie met verkoop op Oranjemarkt.
15 mei. Piet Kaptein overGymnocalycium.
12 juni. Piet Kooiman met zijn winnende planten
10 juli. Kasje kijken.
14 aug. Kasje kijken
11 sept Onderlinge ruilbeurs/bespreking zaaitest.
9 oct. Frans Noltee over Sansevieria's

13 nov. Astrophytum door A.Schoonderwoerd.
11 dec. Nepal door Hans v/d Kerkhof.
Rode.Kruisgebouw.Dubbelsteynlaan west 43,Dor- 
drecht.19.30 uur.

Drenthe
14 mei Leren enten bij Koert Olde in de kas
4 juni Op kas bezoek bij Cobi en Anjo Keizer
3 sept. Op kas bezoek bij Piet Ende
3 oct. Gezamenlijke bijeenkomst in Beilen met 

een lezing van Peter v.d. Puijl over zijn 
reizen in Zuid Afrika

5 nov. Plant v/d maand door Arend Schans en 
Jaarvergadering met uitslag van de zaai 
wedstrijd .

3 dec Plant v/d maand door Frits Timmer en 
Sjef Pistoor met dia's over in Zuid Afrika

Flevozoom
21 april Paul Shirley een reis door Engeland.
26 mei. Eigen onderwerp.
23 juni Onderling kas bezoek in Harderwijk
15 sept Eigen avond
17 nov Spreker.
15dec Jaarvergadering met gezellig programma.
Groen v. Pinkstererschool , Vetkeersweg 51 
Harderwijk 19.30u.

Gouda e.o.
17 april Onderlinge ruil en praatavond
15 mei Nico Uittenbroek.
31 mei Dagtocht.
19 juni A.Goosens over Chili en Bolivia.
18 sept Henk Krijnen over Echinocereus.
16 oct. Robert Mayer over : Moeilijke soorten.
20 nov Bertus Spee; Rotsplanten.
10 dec. Einde jaars avond.
“t Brandpunt'.Turfmarkt 58,Gouda.20.00 uur

Gooi en Eemland.
8 april Wim Alsemgeest Het kweken van 

moeilijke cactussen.
Wijkcentrum Noord. Lopes Diaslaan 85 Hilversum
20.00uur.
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Groningen.
17 april Enkele planten van de maand.
15 mei Bezoek aan de kassen van De Vries
12 Juli Kasje kijken bij een van onze leden.
23 aug. Kasje kijken bij een van onze leden.
18 sept. Linssen over ' Juwelen in onze verz.
3 oct. Gezamenlijke avond zie afd. Drenthe.

16 oct. Onderlinge plantenkeuring.
20 nov. Coby en Anjo Keizer ‘reis door de USA
18 dec. Jaarvergadering
Zaal van de Buurt- en Speeltuinvereniging 
SELWERD.Elzenlaan 72, Groningen. 19.30 uur

Den Helder.
5 april Frank Hoste over Madagaskar.
17 mei Excursie
De Groene Poolster , Pasteurstraat 6. Den Helder
13.45 uur

Hoekse Waard
10 april A.Beukelaers over Mexico.
15 mei Geslacht Thelocactus en ruilbeurs.
12 juni Jaarlijkse bingo avond
11 sept Foto’s en dia’s van eigen leden.
Natuur Bezoekers Centrum "Hoekse Waard" aan 
de Rijkshaven. Numansdorp, 20.00 uur.

Leiden
17 april J.Huizer cactuskweken zonder verwarm.
15 mei D.Jacobs over Bolivia.

Nijmegen
1 april Ludwig Bercht.
6 mei Ruilavond/plant v.d.maand Bijltjescactus
17 mei Externe excursie naar Limburg.
3 juni Kas bezoek bij Ludwig Bercht
1 juli Kasbezoek bij Theo Heijnsdijk
2 sept Bijpraten/plantenkeuring/zaaiwedstrijd
6 sept Markt
7 oct Feestelijke avond.
4 nov Thema avond "Caudexplanten"
2dec W.Alsemgeest over moeilijke cactussen 

Opleidingscentrum t Vanck.Energieweg 19.
Nijmegen. 19.30 uur.

Tilburg.
10 febr. J.Essers Opuntioideae ( de kleine soorten )
10 mrt. H G. Krijnen Gemengde cactusverz.
14 april Dominicus Jacobs Bolivia 1994 cactussen
27 april Plantenbeurs
12 mei Ben Zonneveld Alpenplanten, kleine bol

gewassen en andere miniaturen v.d tuin
9 juni Wim Alsemgeest moeilijke cactussen : 

Ariocarpus en Strombocactus
8 sept Thema avond 13 oct. Erik Piens

Epiphyllium ( phyllocactussen ) soorten
10 nov. Walter Dams Cactusreis O-Duitsland

Voorne-Putten en Rozenburg
8 april Lezing door Paul Shirley
10 mei Kas bezoek bij Johan de Vries.
13 mei Lezing door Johan de Vries over Bolivia. 

Bezoek aan Ludwig Bercht/Lakerveld
Snackbar Petit Restaurant" ’t Centrum"
Stationsweg 14. Oostvoorne, 19.30 uur.

West-Brabant
19 april Tuin en ruilbeurs met kwis.
21 juni Bijeenkomst bij Cees Goorden.
Café marktzicht,Markt 50,Etten-Leur.

West Friesland
18 april Doe avond : zaaien en stekken
23 mei Onderlinge plantenruilbeurs/verkoop.
8 juni Kasje kijken bij leden omg. Enkhuizen.

21 juni Reisje.
19 sept Bijpraat avond bij Joke Kraakman.
24 oct Rotsplanten.
21 nov Henk Verkouw over Arizona/California 
Wijkcentrum Risdam in Hoorn.

IJsselstreek
25 april Lezing door Frans Maassen.
30 mei Enten op Opuntia’s etc. door C.Wonnink.
27 juni Kijken bij Hr Viscaal en kwekerij Ruurlo.
5 juli Excursie naar Noltee en liefhebbers.

Zaanstreek
4 april Ton Pullen.
26april Busreis.
2 mei Planten show met keuring.
6 juni Kasbezoek.
De Springplank Saerendamstraat 34 Assendelft

Zuid Limburg
1 april Robert Mayer: standplaats Vleuten.
6 mei Paul Shirley: Ceropegia’s.
3 juni Walter Dams: Barranca van Metzütlan.
2 sept Praatavond.
7 oct Ben Zonneveld: Winterharde succulenten.
4 nov Alben Goossens: Zuid Amerika 

Gemeenschaphuis. Hoofdstraat 12. Schimmen

Zwolle
15 april Zwolse avond door de leden
20 mei Lithops.
17 mei Kasbezoeken.
14 juni Excursie.
Gebouw "de Mars". Goertjesweg 1, Zwolle 19.30u

15



NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER-VERENIGINGfN.

OPENDEURDAGEN
26-27april Rene en Mieke Goris Genebroekstr. 29

4 mei

3-4mei

Beverlo-Beringen (10 tot 17 uur) 
M.Schoemans. Hamstraat.22. Borgloon 
R Palmans, Tramstraat 3. Riemst.
R.Brebels, Eykendael 4, Riemst.
R. Bellen, Molenstraat 32, Alken.
Johan en Miryam Desender-Bruneel
C.Barbierlaan 9, Loppem
M.Van Gompel-Van Opstal. Langedreef 
40, Avetbode ( 9 tot 19uur)

24-25mei J.Peters, Kapelweg 88
Turnhout (9 tot 19uur)

21-22 juni M.Huygaerts Stwg op Oosthoven 39
Turnhout (9 tot 19uur)

12 t.e.m.20 juli A.Lenaerts. Leiseinde 46 
Turnhout (10 tot 18uur)

v.a.l4april J.Van Syngel, 9 Rue Des Brasseurs
Mouscron, tel:056332518 (op afspraak)

CA-VE-KA
Cactussen en Vetplanten

Nederlandse leden krijgen de gelegenheid om 
kennis te maken met het Belgische tijdschrift 
CA-VE-KA ( Cactussen en Vetplanten ) 
Men kan dit verknjgen op 2 manieren.
1) Voorf.23,- verzending inbegrepen kun je dit 

blad, jaargang 1997 volledig bekomen
De verzending zal steeds per 2 nummers 
gebeuren. U stort gewoon f.23,— op girorek. 

5782582 (postbank nederland).
2) Voor f.28,- verzending inbegrepen kun je 

dit blad, plus een eigen kringblad van 
gemiddeld meer dan 24 bladzijden.

elke maand in de bus krijgen.

Cactus vrienden Mol
1 april Cok Grootscholten over cactussen
6 mei Enten en zaaien door A. Beukelaers
3 juni Bolivia door W.Dams 

Volkshuis. Rozenberg 115, Mol.

U kunt van beide bladen een proefnummer aan
vragen op het adres:
Cactussen en Vetplanten
Kasteellei 111, B-2110 Wijnegem

INTERNATIONALE CACTUSSHOW 1997

van 30 mei tot en met 2 juni

open van 10.00 tot 1800 uur

Kom en bewonder meer dan 40.000 cactussen en andere succulenten in 
serre, buitentabletten en een vernieuwde openluchtaanplanting met vijver en 
rotstuin.

'uitgebreide planten- en materiaalstand.
'speciale aandacht voor het zelf zaaien.
'vakblad in kleur met bijblad voor de beginners.
'inlichtingen en antwoord op vragen over planten, 
'koffiebar en frissere drank verkrijgbaar.

NAJAARSSHOW OP 5, 6 en 7 SEPTEMBER van 10 tot 18 uur

PLAATS : KASTEELLEI 111 te WiJNEGEM ( nabij Antwerpen )

Organisatie en inlichtingen: "Cactussen en Vetplanten" v.z.w.
Kasteellei 111 B-2110 Wijnegem tel/fax:03/353.72 58
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De jaarlijkse gelegenheid om bij andere liefhebbers in de kas te kijken
Opendagen

24-25mei
25 mei

C.Tuijn Genieweg 11 Assendelft Gemengde verzameling
W. van Brussel Kommerstraat 56 Someren
P. Berkhout Hoogertstraat 11 Someren
H. Knapen Kortestraat 1 Asten
J. van Rooij Wolfsberg 29 Asten
M. Manders Vorstermanspl. 16 Heusden
A.Parent Kloosterstraat 1 Deurne
H.Rooymans Dintel 40 Deurne
A Dorssers Snelkensstr. 28a Sevenum
J. Metselaars Koetsiersweg 20 Helden
T. Gommans St.Jozeflaan 8 Smakt
P.Verrijdt Geysterweg 29 Oostrum
J. Schraets Geuldersedijk 2 Arcen
J.Vostermans Schoolweg 55 Venlo
J.v.d. Sterren Industnestraat 70 Reuver
M.Bieshaar Kasteel Verduynenstr. 9 Roermond

31 mei P Ende Leemskoel 68 Westerbork
C. Tuijn Genieweg 11 Asssendelft Gemengde verzameling
Kwekerij Kramer Hegedijk 120 Langezwaag Cactus kwekerij
A.L.Peters Ruiterweg 5 Uffelte Mammillaria's
G.J.Geling Noorderstr. 274a Sappemeer Agave en Mammillaria (ook kwekerij ).
J.v/d Ven.v.Gerwen St. Janstraat 51 Velthoven(Oerle) Gemengde verzameling

1 juni A.Keizer Westeind 96 Zuidbroek Gemengde verzameling
P Biesma Langstraat 27 Deventer Gemengde verzameling
A B. ter Brugge Rozenstraat 82 Almelo Gemengde verzameling
A.B.Hondebrink.L Nicolaas Beetsstr9 Almelo Gemengde verzameling
J. Korf Neptunus 25 Twello Oude critaten, cactussen tot 40 jaar
R.Roerdink Grotenhuisweg 13 Wilp Gemengde verzameling en sempervivum
A. Sprikkelman Baarhorsterdijk 11 Bathmen Gemengde verzameling
F.J WarmenhovenTichelkuilen 208 Zutphen Gemengde verzameling
J Swen Stolphoeve 18 Zwaag Vetplantentuin
P. Zachte-V. Volder 90 Hoom
C. Tuijn Genieweg 11 Assendelft Gemengde verzameling
F. Arens Dorpstraat 714 Assendelft Gemengde verzameling
J.v/d Ven v.Gerwen St.Janstraat 51 Velthoven(Oerle) Gemengde verzameling
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VRAAG EN AANBOD
Opgaven voor nr.3 moeten voor 15 april in het 
bezit zijn van Mevr. J.M. Smit-Reesink 
Prins Willem Alexanderlaan 104. 6721 AE. 
Bennekom Alleen advertenties betreffende de 
hobby worden opgenomen.

Te koop:
400 volwassen bolcactussen tot 40 jaar oud, waar
onder ca. 70 volwassen cristaten, per stuk te 
verkopen. Ook te koop oude jaargangen 
succulenta 1963 t/m 1996 waarvan 1966 t/m 1982 
ingebonden per jaargang f.10,—. J.Korf Neptunus 
25, 7391 RP, Twello tel:0571-272785

Te Koop:
Aluminium hobby kas incl. tafels. Prijs nader 
overeen te komen. Mevr. M. Leusink, Griftweg 15 
6745 XP De Klomp tel:0318-571794

Te Koop:
Aluminium kweekkas 2x2m nok 1.95m. incl. 
stalen fundament, 2 tabletten v. 1.95m . isolatie- 
panelen en verw arming. Evt. andere toebehoren, 
ook cactussen. Alles tegen een redelijk bod.
R.F. Weidema, Jacob Catsstraat 12, 5671 VR 
Nuenen, tel:040-2837296.

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 succulente planten.
Compleet lidmaatschap, incl. Bradleya
In de EEG..................................................£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. Memberahip Secretary 

Mr P. Lew». 1 Springwoods, Courtmoor. 
Pleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

Cactussen en andere vetplanten 
Rotterdamseweg 88 3332 Ak Zwijndrecht 

tel. 078-6124200/6195110 Fax. 078-6198396 
e-mail: fnoltee@worldonline.nl 

internet: www. demon.co. uk/mace/fnoItee. html

Opendag niet op 26 april maar op zaterdag 3 mei a.s.
Helaas moet de open dag een week verschoven worden aangezien de voor de lezingen 

bestemde ruimte op 26 april niet beschikbaar is.

Het programma ziet er als volgt uit
10.30 - 11.30 Frans Noltee: Euphorbia's in het wild en in cultuur.
13.30 - 14.30 Peter Knippels: Bollen , knollen en wortelstokken kweken in kamer en kas
15.00 - 15.30 Quiz over onze hobby.
Er zijn waardebonnen beschikbaar van f.60,-,f.40,— en f.20,—

Op alle Euphorbia's en bolgewassen ontvangt u tijdens deze dag 10% korting

Zoals altijd is de koffie gratis

De kwekerij is geopend op iedere zaterdag en iedere eerste zondag van de maand 
van 9 tot 4 uur Verder op afspraak.
Onze prijslijst wordt u op verzoek gratis toegezonden.
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UITNODIGING.
voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

van SUCCULENTA op 19 april om 14 uur
in zalencentrum " De Brug" aan de Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug

Agenda: 1. Opening.
2. Bestuurs mededelingen.
3. Verslag vorige vergadering (19 oct. 1996)
4. Jaarrekening 1997.
5. Inleiding: Succulenta naar de volgende eeuw.

Discussie.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

SUCCULENTA Afd. GOUDA & Omstr.
ALGEMENE VERGADERING TE GOUDA/REEUWIJK 19 APRIL 1997

De Afdeling Gouda en Omstreken heeft de organisatie van de Voorjaarsvergadering van SUCCULENTA 
op zich genomen. Deze zal plaats vinden in Zalencentrum 'De Brug' Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug. 
Deze lokatie is de laatste jaren bekend van de Goudse Cactusbeurs (ook dit jaar. op zaterdag 24 mei!) en 
gemakkelijk bereikbaar vanaf de A 12, Afslag Reeuwijk. Vandaar zal de gebruikelijke bewegwijzering u 

naar de vergaderzaal leiden. Van Station NS neemt u de bus richting Bodegraven.
PROGRAMMA

9.00 - 9.30 Ontvangst gasten. De Afd Gouda biedt koffie met stroopwafel aan
9.30 Welkomstwoord Voorzitter Afd Gouda.
9.35 Kennismaking met (Afdeling) Gouda en omstreken via korte dia-show door

Nico Uittenbroek.
9.40 Excursies. Verdeling in tweetal groepen, wegens beperkte parkeer mogelijkheden op de

smalle wegen in deze streek alleen met voledig bezette auto’s! Een routekaartje voor de 
excursies is in 'De Brug’ beschikbaar.

10.00 -11.15 A) Bezoek aan de schitterende privéverzameling van de heer Klaas
Edelman aan de Schinkeldijk 28A in De Tempel Deze rijke collectie is zeer de moeite 
waard!
B) Rondleiding door de Reeuwijkse Oudheidskamer aan de Oudeweg 3 waar een beeld 
gegeven wordt van de turfwinning die het plassen gebied deed ontstaan, daarmee ver 
bonden ambachten en gereedschappen, het leven van de werkers, 
flora en fauna van de plassen Hier wordt koffie geserveerd.

11.15- 11.30 Wisseling: Groep A gaat naar B en omgekeerd.
11.30 - 12.45 B) Verzameling Edelman. A) Oudheidskamer.

NB Als alternatief voor degenen die later arriveren of geen belang stelling hebben voor 
de excursies zal Nico Uittenbroek in de vergaderzaal een diashow' verzorgen.

13 00 - 14.00 Broodmaaltijd in 'De Brug’, deze bestaat uit: diverse broodsoorten, beleg, kroket, 2 * 
koffie/melk en kan alleen geserveerd worden indien u vooraf gereserveerd heeft door 
overmaking van f. 17.50 op postgiro 300575 t.n.v. H. Busser te Gouda Gireer tijdig 
alleeen als uw bijschrijving op 5 april in ons bezit is kunnen we u een plaatsje aan de 
lunchtafel garanderen.

14 .00 - 16.30 Algemene Vergadering, deze is alleen toegankelijk voor leden van Succulenta.
16 .30 Voor wie geen haast heeft, napraten in de gezellige bar van 'De Brug'. De prijzen van de 

consumpties zijn redelijk.

Inlichtingen: Herman Busser 0182-529135
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Verslag Algemene Leden Vergadering 
op19 oct. te Zwijndrecht.

De voorzitter opent de vergadering om 14 uur.
1. Verslag vorige vergadering op 19 april 1996 te 

Kudelstaart:
a. Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd 

om duidelijke regels over de nominatie voor de 
Gouden Pen. b.v. wat mogen de afdelingen in 
dit verband ? De regels worden in de gele 
pagina's gepubliceerd.

b. Gesuggereerd wordt bij de besteding van de
f. 16.000,- van het Floriade fonds aan de 
volgende Floriade te denken ( dit zal worden 
besproken).

c. Bij de behandeling van de struktuur van de 
vereniging wordt gevraagd te stellen,
“ Succulenta zijn formele struktuur moet of kan 
veranderen".

2. Ingekomen stukken: De voorzitter is op 
uitnodiging van Groei en Bloei naar een gezamen
lijke vergadering voor liefhebbers verenigingen 
gew eest. Ter tafel kwamen de samenwerking 
betreffende de uitgave van tijdschriften ( voor ons 
niet van toepassing ) en evenementen. Het mee 
doen aan een gezamenlijke manifestatie in 1997 
wordt nader bekeken.
3. De voorzitter reikt aan Bert Groen de 
oorkonde uit behorende bij de benoeming tot lid 
van verdienste, aan Jan-Jaap de Morree zal deze 
worden toegezonden . De benoeming is voor hun 
vele weik aan ons verenigings blad Succulenta
4. Het voorstel van het bestuur om de hr. Henk 
Verkouw voorafgaande aan de off. verkiezing in 
april 1997, vanaf heden de funktie van PR en 
Promotioris in het bestuur te laten vervullen wordt 
door de vergadering goed gekeurd.
5. In 1997 zijn zowel de voorzitter als de 
penningmeester aftredend. Karei Zaunbrecher stelt 
zich herkiesbaar Hans Schellart beraad zich hier 
nog over.
6. De penningmeester geeft uitleg over de 
begroting 1997. Het gaat niet slecht met de 
vereniging maar het ledenaantal loopt door de 
vergrijzing toch terug. De inkomsten zijn daardoor 
iets lager maar de uitgaven blijven vrijwel gelijk. 
Door promotions is het leden aantal misschien wat 
op te voeren, mede gezien in het licht van de 
huidige cactus interesse. De post incassokosten is 
onvermijdelijk, zoals is gebleken De begrote 
contributie voor 1996 komt iets hoger uit. de rest 
1996 is vrijwel als begroot De begroung wordt 
door de vergadenng goed gekeurd
7. Carla Teune reikt op een onnavolgbare en 
humoristische wijze de Gouden Pennen uit. waar
bij zij stelt dat de vereniging de kandidaten kiest

en met het bestuur, een punt wat de vereniging ten 
goede komt. Zij feliciteert namens de commissie 
het bestuur met de kwaliteit van de artikelen. De 
Gouden Pennen gaan dit jaar naar: H.'t Hart M. 
Desender-Bruneel en J. Huizer, de Hr de Lange 
kreeg voor zijn humoristische stukjes een citrus- 
pers in cactus vorm.
8. De herintrede van de hr. Supplie: De voorzit
ter stelt dat men iemand met levenslang kan 
straffen. Hij stelt namens het bestuur voor de hr 
Supplie op 1 jan. 1998 in de gelegenheid te stellen 
weer lid te worden. Het voorstel wordt in stem
ming gebracht. Na emge discussie wordt er tot 
stemming over gegaan. De uitslag van de stem
ming is als volgt: tegen 282, blanco 31 en voor 
423 stemmen. De voorzitter constateert dat het 
bestuurs voorstel is aangenomen, de hr. Supplie 
zal hier van op de hoogte worden gebracht. Op 
een vraag of een afdeling de hr. Supplie zou 
mogen weigeren is het antwoord ontkennend
9. Nota werkgroep Succulenta 2000: De voorzit
ter leidt de voordracht in en geeft de leiding over 
aan Bob v/d Eist w aarna ieder lid van de werk
groep een model zoals genoemd op het rapport 
nader toelicht. Hierna ontstaat er een discussie 
over de gegeven modellen die door de voorzitter in 
verband met de tijd moet worden beëindigd Er 
wordt besloten de modellen in de afdelingen te 
bespreken en mogelijk op de voorjaars vergadenng 
tot een besluit te komen
10. Uitreiking oorkondes plantenkeuring: De 
uitslag is reeds bekend gemaakt in de gp. van 
december 1996. De eerste plantenkeuring in 
Leiden bij het 75 jarig bestaan was een sukses. De 
tweede die vandaag werd gehouden was dat even
eens. Algemeen wordt wel de behoefte gevoeld de 
namen van de planten bij de prijs uitreiking te 
noemen zodat ieder zich kan voorstellen w aarom 
en waarvoor de prijs word toegekendt
De voorzitter bedankt de keurmeester Bob v/d Eist 
voor zijn jureren
Volgende naüonale plantenkeuring tijdens de 
najaarsvergadering op 18 october 1997.
11. Rondvraag: De vergadenng dnngt er op aan 
de lunch voortaan weer gezamenlijk te gebruiken, 
het bestuur zegt toe daarnaar te streven.
De vraag wordt gesteld of er een lidmaatschap 
voor het leven bestaat ? Het bestuur komt hier 
volgende vergadering op terug. Een aantal leden 
vraagt of er beter door de geluidsinstallatie kan 
worden gesproken ? De voorzitter besteedt daar 
aandacht aan.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur
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Financieel jaarverslag 1996
Balans per 31 december

1996 1995

(in guldens)

Activa

Apparatuur 6.524 8.059
Clichéfonds 21.930 10.928
Verenigi ngsarti kei en 2.703 4.253
Boekenmarkt p.m. p.m.
Vordenngen/vooruitbetaalde kosten 7.618 7.436
Liquide middelen 148.229 149.340

187.004 180.016

Passiva

Eigen vermogen 119.775 109.876
Vooruitontvangsten 51.332 52.221
Schulden/te betalen kosten 15 897 17.919

187.004 180.016

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 De gestegen voorraden van het cliché- 
fonds zijn veroorzaakt door een grote aankoop van verpakkingsmateriaal voor de zaden.

VorderingenA’ooruithetaalde 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.
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Specificatie tijdschrift

(in guldens)
Werkelijk

1996
Begroot

1996
Werkelijk

1997

Drukwerk artikelen 42.294 46.400 42.485
Fotowerk 17.725 14.700 15.724
Drukwerk verenigingsnieuws 6.042 8.300 8.776
Porti 11.028 11.400 11.540
Enveloppen 3.183 2.500 880
Redactie 4.310 3.200 3,824

84.582 86.500 83.229
Opbrengsten advertenties/litho’s 4 035 . 3.000 2.316

80.547 83.500 80.913

Toelichting
Contributies
Het ledental is ten opzichte van 1995 nagenoeg gelijk gebleven.
Clichéfonds
Ten opzichte van 1995 is de omzet toegenomen met ca f 2.000. Een lagere brutomarge en 
hogere kosten(vooral porti) ten opzichte van 1995 hebben het nettoresultaat doen afnemen 
met ca. f 600.
Verenigingsartikelen
Behoudens de bewaarbanden nemen de ovenge verkopen van de verenigingsartikelen nog 
steeds af.
Boekenmarkt
De behaalde nettowinst is deels als opbrengst verantwoord en deels gereserveerd ten 
behoeve van aankopen
Rente
De rente-opbrengst is ten opzichte van 1995 lager vanwege de gedaalde rentepercentages 
die vergoed worden.
Tijdschrift
De verwachte stijging van de kosten van het drukwerk is uitgebleven. Daar tegenover zijn 
meer foto’s opgenomen. In totaal zijn deze uitgaven nagenoeg gelijk aan de begroting. 
Een lager aantal pagina’s verenigingsnieuws is de oorzaak van de lagere kosten. De 
kosten van de redactie zijn hoger dan begroot vanwege een gewijzigde verdeling tussen 
bestuurs- en redactiekosten. De advertentieopbrengst was enigszins voorzichtig begroot 
Propaganda
Betreft de aankoop van foldermateriaal.
Bestuur
De totale bestuurskosten zijn ca. f 4.400 onder de begroting gebleven en ca f 1.000 lager 
dan over 1995. Deze lagere kosten zijn grotendeels veroorzaakt omdat gedurende een 
groot deel van het jaar een bestuursfuncties vacant was en omdat bestuursleden terugh
oudend zijn met declareren. De afschrijvingen waren abusievelijk te laag begroot
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Staat van baten en lasten

Werkelijk Begroot Werkelijk
1226_________1996________ 1995

(in guldens)

Inkomsten

Contributies 100.792 100.000 100.482
Clichéfonds 5.654 5.000 6.241
Verenigingsartikelen 293 500 1.055
Boekenmarkt 741 500 796
Rente 5.553 __ 5.000 6.200

113.033 111 000 114.774
Uitgaven

Tijdschrift 80.547 83.500 80.913
Ledenadministratie 2.371 2.000 5.574
Bibliotheek 1.237 1.500 2.110
Diatheek 133 500 250
Algemene vergaderingen 2.958 3.000 2.470
Propaganda 3.803 4.000 2.738
Bestuur:
Reizen en vergaderingen 3.910 5.000 3.673
Porti/telefoon 2.197 4.000 3.058
Materialen/kantoorbenodigdheden 162 2.000 514
Rekentng-courant- en incassoprovisie .946 1.000 828
Diversen 1.349 1.500 1.553
Afschrijvingen 2.521 2.000 . 2.507

102.134 110.000 106.188

Voordelig saldo 010.899 001.000 008.586

LIEFHEBBERS VAN ZUID AMERIKAANSE KAKTUSSEN OPGELET 
DE KANS OM MEER KENNIS VAN UW PLANTEN OP TE DOEN 

Enkele vrienden van Boliviaanse kaktussen (met name de geslachten Echinopsis, Lobivia, 
Rebutia. Sulcorebutia en Weingartia) willen meer kennis op doen van deze planten en tevens komen tot 
uitwisseling van kennis.
Het doel is twee maal per jaar bijeen te komen op een zaterdag, in het vootjaar en het najaar.
DE EERSTE BIJEENKOMST IS OP 31 MEI 1997.
Aanmelden bij: Klazien Bouman Cliffordweg 12, 3646 AG. Waverveen. tel:0297-261623 of

Joh. de Vries Prinsenweg 5 . 3237 LN. Vierpolders. tel:  0181-414088 (na 18uur) 
Waneer men zich aanmeldt verplicht men zich f.25,- over te maken op giro nummer 5645567 tnv. 
Klazien Bouwman, ter bestrijding van de onkosten. Na aanmelding en betaling krijgt men t.z.t. het pro
gramma toegestuurd.
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Eigen vermogen

(in guldens)

Algemene reserve:
Saldo begin boekjaar
Bij: Voordelig saldo boekjaar

93.876
10.899

104.775
Af: Gift project Cantte A.C. te Mexico

Onttrekking ten gunste van de bestemmingsreserve
1.000

800
1800

Saldo einde boekjaar 102.975

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

16.000
800

Saldo einde boekjaar 16.800
119.775

De toevoeging aan de bestemmingsreserve ten laste van de algemene reserve betreft
toegerekende rente over het jaar 1996.
Vooruitontvangsten
Betreft in hoofdzaak de vooruitontvangen contributie voor het jaar 1997.

VERZOEK AAN ALLE AFDELINGEN
Enkele jaren geleden zijn er Discoboeken uitgedeeld aan verschillende afdelingen
Indien er nog exemplaren van het Discoboek (Engels of Duits) in uw afdeling aanwezig 
zijn, en u hebt er geen bestemming voor, wilt u dan even kontakt met mij opnemen en/of 
ze meenemen naar de Algemene vergadering op 19 april in Reeuwijk
Ik ben bijna uitverkocht en er is nog steeds vraag naar.
Misschien kunnen we er dan andere mensen nog een plezier mee doen
E. van Die-van Wijnen,
Tel: 0318 - 483579



AANBIEDING van 19 april t/m 18 october 1997

WAT BETEKENT DIE NAAM
het boek dat anwoord geeft op alle vragen over de naam en betekenis van cactussen en 

vetplanten nu voor f.5,— exc en f.8,20 incl. verzendkosten.
6 CORRESPONDENTIE KAARTEN (met envelop)

waar op prachtige cactussen, voor f.2,50 excl. verzendkosten.

Bestellingen uitsluitend door overschrijving van het juiste bedrag en vermelding van
het gewenste artikel op postgiro 3 742400 t.n.v. Succulenta te Lunteren

SUCCULENTEN KWEKERIJ 
Cok en Ine Grootscholten

HEROPENING op zaterdag 31 Mei.
Van de vernieuwde kwekerij met aansluitend een open week t/m 7 juni om iedereen 
de gelegenheid te geven om te komen kijken hoe het is geworden.

Cok en Ine Grootscholten Vijverberg!aan 5 2675 LC Honselersdijk tel.0174-627795
P.S de koffie staat klaar

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, americana, ook variegata en mediopicta, attenuata, 
bovicornuta, 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, scabra, schottii, sisallana, striata, titanota, 
toumeyana, ook Bella, univittata "coerulescens, utahiensis, 
ook Kaibabensis, Nevadensis, DJF1521, Victoria Regina.
(wijzigingen wegens verkoop en nieuwe voorraad voorbehouden ) 

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 274a, 9611AS 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 collrctie boeken over tropische- en subtropis
che planten hebben wij ook veel boeken over vaste 
planten, rotsplanten, winterharde tuinorchideeén 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.

* meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 soorten 
zeldzame planten en zaden

* verzending over de gehele wereld

Cactus kwekerij 
LAKERVELD

Heeft ook in 1997 weer vele zeldzame 
cactussen en vetplanten

Voor de liefhebbers van Epiphytum's 
div. variaties beschikbaar

Cactus kwekerij LAKERVELD 
Lakerveld.89 Lexmond tel:0347-341718 
Geopend maandag en vrijdag 13-17 uur 

zaterdag 8-17 uur

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

NIEUW IN ROTTERDAM
/1 Kaktussen - vetplanten
Lip TON RAMAK

1' Botersloot 56a
[ Rotterdam

X. tel:010-2140496
Het adres voor "echt" te gekke planten voor een 

zonnige standplaats.
Tevens:
Diverse zaden uit Mexico/Zuid Amerika/Africa
Speciaal samengestelde potgrond. 
Meststoffen voor extra sterke wortels, bloei en 
vitamientjes.
Terra-cotta schalen, potten en schotels.

U bent ook (vrijblijvend) welkom met uw vragen 
betreffende verzorging etc. van uw planten.

Openings tijden:
Maandag gesloten. Dinsdag 10 tot 19uur 
Woensdag 10 tot 19uur Donderdag 10 tot 19uur 
Vrijdag 10 tot 21 uur Zaterdag 10 tot 17uur 
elke eerste zondag van de maand 12 tot 17uur

Bereikbaar met metro-station Blaak
Trams lijnen 3 en 13

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

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
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komen, mislukte. Over een smal pad door 
het bos moesten we te voet naar de groei
plaats op een bergtop. Deze tocht verliep 
zeer moeizaam; met de machete moesten 
we ons een weg hakken door het bos. Daar 
bovenop kwam nog een helse zon met een 
temperatuur van 45°C en een luchtvoch
tigheid van nagenoeg 100%. Ook moet 
erop worden gewezen dat het rondtrekken 
in dit grensgebied met Brazilië niet 
ongevaarlijk is, omdat vooral buitenlan
ders zeer wantrouwend door de militaire 
politie in de gaten worden gehouden en 
soms worden vervolgd. In dit gebied flo
reert het smokkelen van cocaïne en omdat 
de politie regelmatig "successen" moet 
melden, kan het voorkomen dat men bij het 
doorzoeken van je auto opeens "wat" 
vindt. Toentertijd was het ook gebruike
lijk, bij de grensovergang Corumba als 
men Bolivia ingaat de passen in te nemen 
en pas bij terugkeer terug te geven.

De geschetste omstandigheden alsook de 
nog volledige onderontwikkeling van het 
Boliviaanse laagland zorgen er wel voor 
dat de habitat van D. boliviensis nog 
geheel onaangetast is en er veel beter 
voorstaat dan alle Discocactus-groei- 
plaatsen in Brazilië. Het is een onbeschrij
felijke belevenis midden in een tropische 
nacht op een rots te staan waarop honder
den Discocactus-bloemen zich openen en 
een zoete lucht verspreiden. Van dit 
verblijf getuigt de foto in Succulenta 1996, 
pag. 169 (daar abusievelijk aangemerkt als 
D bahiensis ssp. subviridigriseus).

Kortgeleden kon ook Vandenbroeck 
(1996) deze groeiplaats bezoeken en in dit 
tijdschrift daarover berichten, vergezeld 
van mooie groeiplaatsopnamen.

Zeer karakteristiek voor D. boliviensis 
zijn de jonge planten met hun dikke 
ribben, die niet onderverdeeld zijn in 
knobbels, de sterk glanzende epidermis 
(ook in de cultuur zeer opvallend), het 
kleine, bijne borstelhaarloze cephalium en 
de zeer slanke, fijngebouwde bloemen.

Discocactus boliviensis op de type-vindplaats bij San 
Cyrilo in Bolivia (1988). Bloemen met slanke bloem- 
buizen, op de voorgrond een jonge plant met kenmer
kende doorlopende, nog niet in knobbels verdeelde 
ribben.

D. FERRICOLA Buining & Brederoo 
Kakt. and. Sukk. 1975, 26(1), p. 2-5 
(holotype Horst & Uebelmann 195, U) 
syn.: D. corumbensis n.p.

D. mutuensis n.p.

In tegenstelling tot D. boliviensis blijft 
D. ferricola veel kleiner en groeit meestal 
enkelvoudig. Pas als ze oud worden gaan 
de planten spruiten. De planten hebben een 
krachtige, zwartbruine bedoorning. De 
bloemen komen overeen met die van
D. boliviensis.

D. ferricola groeit op open ijzererts
vlakten nabij het Urucum-gebergte bij 
Corumba in Brazilië, maar ook aan de 
Boliviaanse zijde in het ijzerertsgebied bij
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Discocactus ferricola 
op de type-vindplaats 
bij Corumba, Mato 
Grosso do Sul, 1988

Mutum. In het laatstgenoemde gebied 
verzamelde Knize in de jaren zeventig 
planten die onder verschillende veldnum- 
mers (zoals KK 1126 en KK 1127) naar 
Europa werden verstuurd. De verkoop ver
liep toentertijd via verschillende cactus
handelaren waaronder de firma's Uhlig en 
Köhres. Ook Alfred Lau verzamelde op 
zijn Zuid-Amerika-reis in 1972 planten 
van D. ferricola, die echter onder de naam 
D. heptacanthus hun weg in Europese en 
Amerikaanse verzamelingen vonden.

Het was Buining die zag dat de planten 
van Corumba een goede, nieuwe soort 
vormden. In 1974 waren Buining en Horst 
voor het laatst op de originele groeiplaats. 
In 1988 reisden de auteurs opnieuw naar 
de groeiplaats ( foto's hiervan in Braun 
1990) en moesten constateren dat de 
plekken intussen vrijwel vernietigd waren. 
De planten waren door tractoren op hopen 
samengeschoven en vernietigd; op de 
stenige vlaktes zijn huizen gebouwd.

Discocactus pachythele in 
de Serro de Maracaju, 
Mato Grosso do Sul, op 
een nieuwe vindplaats in 
1988 door Braun en Este
ves opnieuw ontdekt; 
jonge planten bezitten 
eveneens dikke, door
lopende, niet in knobbels 
opgeloste ribben

74 SUCCULENTA jaargang 76 (2) 1997



D. pachythele; oude planten op de vindplaats met een oud cephalium en in knobbels verdeelde ribben

D. PACHYTHELE Buining & Brederoo 
Cact. Succ. J. (US) 1975, 47(4), p. 163-166 
(holotype Horst & Uebelmann 198, U) 
syn.: D. cipolandensis n.p.

Deze soort was na de eerste collecte aan 
het einde van de jaren zestig verdwenen. 
Daarbij kwam nog een zeer ontoereikende 
kennis van de soort, doordat in Buining 
(1980) de afbeeldingen werden verwisseld; 
de foto's op de pagina's 210 en 211 zijn 
niet van D. pachythele maar van D. semi- 
campaniflorus (Opmerking: in de Duitse 
en Engelse versie van het boek werd deze 
fout hersteld, maar ze werden niet vervan
gen door foto's van D. pachythele). Een 
typerende plant werd door Buining afge- 
beeld bij de nieuwbeschrijving.

Braun en Horst probeerden in 1983 de 
soort bij Cipolandia terug te vinden. De 
typevindplaats was echter vrijwel volledig

vernietigd. Volgens inlichtingen van een 
jager bevond zich in de bergen nog een 
groeiplaats. Het was toen onmogelijk de 
plaats te bereiken, omdat een brug door 
hoog water was weggeslagen. Vijf jaar 
later reisden de auteurs opnieuw naar dit 
gebied en vonden verder noordelijk van 
Aquidauana, in de westelijke flanken van 
de Serra de Maracaju, nieuwe groeiplaat
sen van deze heel interessante soort (Braun 
1989, met groeiplaatsopnamen).

Jonge planten gelijken op D. heptacan- 
thus, maar oude planten vertonen habituele 
overeenkomsten met D. boliviensis. De 
planten verschillen echter volledig van 
D. heptacanthus var. semicampaniflorus, 
ondanks de geografische nabijheid.

D. SILVATICUS Buining & Brederoo 
Succulenta 1977, 56(11), p. 261 
(holotype Horst & Uebelmann 455, U)
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De nieuwbeschrijving omvatte slechts 
een korte diagnose in een Latijnse verta
ling van Theunissen (1977), een uitvoerige 
beschrijving volgde in Buining (1980).

D. silvaticus werd pas in 1974 door 
Buining en Horst aan de Rio Juaru ontdekt. 
De planten worden echt groot en zijn 
krachtig bedoornd. Karakteristiek is de 
enigszins roodachtige gloed van de epider
mis, die al bij zaailingen optreedt maar 
ook bij cultuurplanten. De soort vertoont 
diverse affiniteiten tot het boliviensis- 
complex, maar zou ook reeds tot het 
heptacanthus-complex gerekend kunnen 
worden. Net als D. heptacanthus is D. sil
vaticus een typische bewoner van de 
Campo Cerrado, dit in tegenstelling tot de 
andere vertegenwoordigers van het 
boliviensis-complex.

In 1983 konden Braun en Horst ondanks 
intensief zoeken D. silvaticus op de 
typevindplaats niet meer ontdekken. Oos
telijk van Coxim vonden zij echter bij een 
kleine beek een nieuwe populatie (Braun 
1984b); de daar door Horst verzamelde 
planten kregen het veldnummer HU 604). 
In 1988 hebben de auteurs deze groeiplaats 
opnieuw bezocht; de populatie was 
gelukkig nog ongeschonden.
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Corrigenda
In Succulenta 75 (5): 218:
Foto boven: rechts en links zijn omgedraaid.
In Succulenta 75 (6): 261:
De tekst bij de onderste foto is als volgt: D. hart- 
mannii ssp. magnimammus var. bonitoensis.
De opname werd in 1979 bij Leopold Horst gemaakt. 
Het betreft hier de laatst levende plant uit de type- 
verzameling HU 183 (Buining & Horst) uit 1974.

Discocactus silvaticus 
nabij de Rio Juaru, Mato 
Grosso do Sul, 1983. 
De zeer groot wordende 
planten tonen op het 
lichaam en de bloemen 
overgangskenmerken 
naar het heptacanthus- 
complex
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EEN BIJZONDERE WAARNEMING
AAN ECHINOCEREUS VIERECKII VAR. MORRICALII

De hier afgebeelde plant staat al enkele 
jaren in mijn verzameling onder de naam 
Echinocereus morricalii. De beschrijving 
stamt uit 1975 en is gepubliceerd door de 
Tsjech Jan Riha. De plant werd vernoemd 
naar ene heer D.B. Morrical uit New- 
Mexico, die de plant in 1967 ontdekte. 
Ook Mammillaria morricalii werd door 
hem gevonden.

Nigel Taylor bracht deze plant als 
variëteit onder bij E. viereckii, vernoemd 
naar de Duitser Hans-Wilhelm Viereck, die 
in de dertiger jaren cactussen verzamelde 
in Mexico.

De kort-zuilvormige stammetjes van 
deze plant zijn groen tot bleekgroen van 
kleur en hebben meestal 6 ribben. 
De areolen dragen korte dorentjes. 
De bloem is violet en kan een diameter van 
7 - 9 cm hebben. De ‘normale’ bloemen op 
mijn plant hadden een doorsnede van 78 
mm, wat dus mooi binnen de variatie
breedte past.

De bloembuis is bezet met schubvor- 
mige blaadjes, in de oksels waarvan kleine 
doornbundeltjes staan. De kleur van de

Echinocereus viereckii 
var. morricalii met afwij- 
kende bloem in de col
lectie van de schrijver 
(11 juli 1995).
Foto van de schrijver

bloemblaadjes vormt een mooi contrast 
met de gele helmknoppen en de groene 
stempels.

Op 11 juli 1995 bloeide mijn plant met 
drie bloemen. Bij nadere bestudering van 
de bloemen viel mij op, dat er een afwij
kende bloem aanwezig was, op de foto de 
meest linkse.

Deze bloem onderscheidde zich van de 
andere twee, ‘normale’ bloemen door een 
kortere bloembuis, een kleinere doorsnede, 
56 mm , en een andere vorm van de bloem
blaadjes. Waren de bloemblaadjes van de 
‘normale’ bloemen langgerekt, plusminus 
40 mm lang, 8 mm breed en spits toelo
pend naar het uiteinde, de bloemblaadjes 
van de ‘afwijkende’ bloem hadden slechts 
een lengte van ongeveer 25 mm bij een 
breedte van 10 mm, terwijl de top veel 
meer afgerond was.

Deze plant is bij normale cultuur 
gemakkelijk te kweken. Bij mij staat hij in 
lava en wordt precies zo behandeld als de 
andere planten uit dit geslacht.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen
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CROSS-COUNTRY DOOR TARAPACA
Frank Vandenbroeck

De auteur verblijft tijdens deze 

cactusreis op grote hoogte in de 

Andes. Met behulp van een vrien

delijke, maar tevens alcoholische 

gids wordt een indrukwekkende 

tocht ondernomen.

"..a traveller should be a botanist, for in 
all views plants form the chief embellish- 

ment" (Charles Darwin).

Tarapaca is een van de meest noorde
lijke provincies van Chili, gelegen tussen 
de steden Arica en Iquique, en destijds 
bekend door zijn salpeterindustrie. De 
provincie is genoemd naar het historische 
dorpje Tarapacá waar in 1879 een veldslag 
werd geleverd tussen enerzijds het Chi
leense leger en anderzijds de geallieerde 
Peruaans-Boliviaanse strijdmacht in een 
conflict om het bezit van de salpeterge- 
bieden. In december 1990 doorkruisten we 
het gebied van west naar oost: van de oce
aan naar de altiplano, daarbij een hoog
teverschil overwinnend van meer dan 4000 
meter. Via een smalle woestijnpiste die 
plots duizelingwekkend afdaalt naar de 
oceaan waren we in het kustplaatsje Pisa- 
gua aangekomen. Het plaatsje heeft een 
verbazingwekkende ligging: aan drie zij
den omsloten door honderden kilometers 
woestijn ligt het op een smal kustplatform

Oreocereus variicolor 
op stenige berghellin
gen oostelijk van 
Camiña.
Foto’s van de schrijver
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Platyopuntia soehrensii. 
een in de hogere Andes 
wijd verbreide kleine 
schijfopuntia

waar met moeite een kademuur en twee 
parallel lopende straten konden worden 
gebouwd. Achter het stadje rijst de woes
tijn als een loodrechte wand op, waardoor 
het in een kompleet isolement ligt.
Er heerst een merkwaardige, sombere sfeer 
van vergane glorie die nog geaccentueerd 
wordt door de grauwheid van het omrin
gende landschap. Ooit was het stadje de 
derde belangrijkste uitvoerhaven van chili- 
salpeter en de typische houten huizen 
roepen de sfeer op van die tijd. Pisagua 
telt thans nog zowat 160 inwoners. Het 
groots opgezette "Hospita! de Pisagua" 
staat op instorten. De in hout opgetrokken 
huizen zijn alleen nog gelijkvloers be
woond of staan leeg. Er is ook nog een 
groot verlaten theatergebouw en een merk
waardige witte "Torre del Reloj" 
(klokketoren), die getuigen van het glo
rieuze verleden. Alles is nu verroest en in 
verval. Er blijkt alleen enige activiteit van 
"carabineros" (militaire politie) en vissers 
te zijn. De carabineros ontvangen ons 
wantrouwig en beweren dat er nergens 
logies of eetgelegenheid is.

We lopen langs de ruige rotskust op 
zoek naar een kampeerplek. De rotsfor
maties zijn prachtig in het gele licht van de 
ondergaande zon. De zeeleeuwen brullen

luid. We zouden hier graag de tent opslaan 
maar het pad hier naar toe is te smal en te 
gevaarlijk voor de auto. We zetten de tent 
dan maar midden op het voetbalplein, 
naast de gemeentelijke stort. Het wordt al
gauw aardedonker maar het is volle maan. 
Pisagua heeft iets spookachtigs in dit 
maanlicht. Er wordt gefluisterd dat in het 
stadje, tijdens de militaire dictatuur, een 
berucht strafkamp gevestigd was voor poli
tieke gevangenen. Een meer geschikte plek 
voor het vestigen van een dergelijke in
stelling is niet denkbaar.

Van hieruit reizen we pal oostwaarts, 
richting Camifia, aanvankelijk via een ein
deloze zandpiste met aan de einder de uit
lopers van het Andesgebergte die maar niet 
naderbij lijken te komen. Uiteindelijk gaat 
de piste over in een slechte steile kronkel
weg. De stijging naar Camifta, dat op een 
hoogte ligt van 2400 m, is begonnen. Bij 
het plaatsje Calatambo bereiken we de 
Quebrada de Tana, een smalle diepe vallei 
waar de rivier bijna uitgedroogd is. De Rio 
Camifia die uit het Andesgebergte naar de 
oceaan stroomt "sneuvelt" immers onge
veer 100 km vóór de oceaan. Meer oos
telijk wordt de vallei breder, groener en 
vruchtbaarder. We passeren nu verschil
lende dorpjes. Zo'n dorpje bestaat meestal
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Arequipa australis, een 
zeldzame verschijning 
in het kale bergland.

Een rood bloeiend kussen van Cumulopuntia ignescens 
tussen de itchu-grassen

uit een twintigtal adobe-huisjes, een "tem
peltje" van een of andere sekte en soms 
een schooltje. Dit land blijft verrassen: het 
is telkens opnieuw iets ongelooflijks zo'n 
smal groen lint binnen een vallei te zien 
opduiken aan alle zijden omringd door een 
schijnbaar eindeloze woestijn.

Hier, in de Quebrada de Tana, worden 
de prachtigste uien verbouwd op kleine 
geïrrigeerde percelen die door lage aarden 
wallen omringd zijn. Het meest verrassend 
zijn de schoolkinderen die in deze afgele
gen gebieden in kraaknette uniformen 
langs de weg lopen, terug van of op weg 
naar school: lieve gezichtjes die echter 
weinig emoties verraden. De "wilde" delen 
van de vallei zijn begroeid met een merk
waardige reusachtige "paardestaart", Equi
setum giganteum, direct verwant aan onze 
inheemse lidrus en holpijp. Deze planten 
bereiken hier de uitzonderlijke hoogte van 
4 m en doen daardoor buitentijds of bui
tenwerelds aan. Paardestaarten, in alle 
variaties en grootten, beleefden immers 
hun hoogtepunt in het Carboon (zowat 300 
miljoen jaar geleden). Een intrigerend 
schouwspel!

Wanneer de weg, even vóór Camina, op
nieuw stijgt duiken de eerste cactussen op: 
schaarse imposante zuilcactussen met een
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vertakte kroon. Het is de onmiskenbare 
Browningia candelaris die hier op de 
steile rotsige valleiwanden samengroeit 
met groepen van de bruin-geel bedoornde 
Haageocereus fascicularis. Beide soorten 
zijn planten die thuishoren in de rand van 
de vegetatieloze woestijngordel en zo
doende in de ruigste omstandigheden kun
nen overleven. Browningia candelaris is, 
zoals bekend, een van de zonderlingste 
verschijningen in de cactuswereld: hij 
groeit lange tijd als een zwaar bedoornde 
solitaire zuil om, op volwassen leeftijd, 
kroonvormig te vertakken. De grillig 
uitgroeiende takken van de kroon zijn 
doornloos. De groeiplaatsen van deze plant 
bij Camifia zijn ongetwijfeld de meest 
zuidelijke van deze soort die in zijn geheel 
meer in Peru thuishoort waar hij tot iets 
bezuiden Lima voorkomt.

Bij het vallen van de avond bereiken we 
Camifia, een primitief stadje in een oase op 
zowat 2400 m hoogte omringd door kale 
bergen. Het telt ongeveer 280 inwoners. In 
het late avondlicht zien we op de tegen
overliggende berghellingen duizenden 
zuilcactussen die we echter, gezien de 
grote afstand, onmogelijk kunnen herken
nen. Het is een schitterend gezicht. Alle 
reizigers, die in Camifia aankomen zijn 
verplicht zich te laten registreren bij de 
carabineros. Deze ontvangen ons vrien
delijk en informeren naar de reden van ons 
bezoek. Wanneer ze horen dat we geïn
teresseerd zijn in planten, raden ze ons aan 
de tocht verder oostwaarts voort te zetten 
via Isluga tot het plaatsje Colchane op de 
Boliviaanse grens. De weg erheen is, vol
gens hen, niet gemakkelijk maar met de 
nodige voorzichtigheid zeer goed moge
lijk. We hebben extra benzine nodig. Een 
carabinero leidt ons naar een schuurtje 
waar we uit het vat kunnen kopen, maar de 
baas is er niet. Misschien morgen vroeg?

We vinden logies in het uiterst eenvou
dige Pension Miguel. De "duena" 
(eigenares) Señora La Prima ontvangt ons 
vriendelijk. Op de patio zitten enkele

dronkelappen op een bankje. Er wordt 
getierd en geruzied. Ook de zoon van de 
"dueña" lijkt chronisch beschonken. We 
hebben evenwel een degelijk bed met 
lekker geurende lakens. Ook het avondeten 
smaakt. Een wat oudere man bedient ons. 
Hij stelt zich voor als Atora, hij is als Bo
liviaan hier in dienst en heeft net over de 
grens familie wonen. Hij zou graag als 
gids met ons de tocht naar Colchane 
maken. "Zonder gids wordt het een 
gewaagde onderneming", zo beweert hij. 
We leggen hem uit dat we niet terugkeren 
via Camifia. Toch blijft hij aandringen.

De volgende morgen beslissen we dat 
Atora met ons de tocht zal ondernemen. 
We komen tot een redelijk akkoord want 
uit ervaring weten we dat een gids en 
derde man bij moeilijkheden altijd zeer 
welkom is. De benzine komt er nu ook aan. 
We kunnen vertrekken. Seftora La Prima 
drukt ons op het hart goed voor Atora te 
zorgen (die inmiddels gauw een kruik wijn 
in de auto smokkelt). Iedereen in het pen
sion wenst ons goede reis en "suerte" 
(good luck) toe. Atora is geweldig uitge
laten en roept een luide groet toe aan 
iedereen die we passeren wanneer we het 
dorp verlaten. We rijden tussen de uien
veldjes door. De mensen zijn hier uitge
sproken indiaans in uiterlijk en kledij. 
Kleurrijk uitgedoste indiaanse vrouwen 
met het spinrok in de hand lopen langs de 
weg. Weldra verlaten we de bewoonde 
wereld en beginnen we aan een lange steile 
klim over een smalle stenige weg.

Diep onder ons ligt, langs het schit
terende groene lint van de oase, het dorpje 
Apalmilca. In dit stenige dorre gebied 
komen we nu tussen massabestanden van 
zuilcactussen terecht. Het zijn de planten 
die we gisteren bij aankomst in het stadje 
op de verre berghellingen in het licht van 
de gele avondzon ontwaarden. We herken
nen ze nu als Corryocactus brevistylus, 
een plantensoort die we in vroeger jaren 
tijdens een reis door zuidelijk Peru reeds 
leerden kennen. Zover het oog reikt
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groeien hier duizenden van deze struik
vormig uitgroeiende zuilcactussen. Som
mige planten vertonen hun gele bloemen. 
We vinden er ook een Arequipa-soort, Are
quipa hempeliana, een plant die ons sterk 
doet denken aan de planten die we vroeger 
bij de Peruaanse stad Arequipa vonden en 
bekend zijn onder de naam Arequipa ret- 
tiggi- Beide soortnamen worden thans als 
synoniem beschouwd. Merkwaardig is wel, 
dat deze planten, in dit seizoen van voor
jaarsbuien, geen spoor van leven vertonen. 
Een stuk boven de 3000 m zien we in het 
overigens kale landschap grote groepen 
van Oreocereus variicolor. Deze soort is 
typisch door zijn groepsgewijs uitstoe
lende groei en minder dichte beharing. 
De meeste planten dragen grote geel
groene vruchten. Het zijn dikwandige holle 
vruchten met grote zwarte zaden. We stij
gen steeds verder in kaal stenig bergland.

We zien de eerste exemplaren van 
Cumulopuntia echinacea, een zwaar 
bedoornde plant die compacte kussens 
vormt. De planten groeien vaak samen met 
Platyopuntia soehrensii, een in het hogere 
Andes-gebergte wijd verspreide kleine

De gids Atora, gezeten op een oude "yareta’ nabij de 
pashoogte

schijfopuntia met een zilverig witte borste
lige bedoorning. Beide soorten vertonen 
hun gele bloemen. Tegen een wat steilere 
wand aan groeien merkwaardige dicht 
zilverig-wit borstelig bedoornde bolcac- 
tussen. We vinden vele kleine groepen van 
deze prachtige soort. De planten zijn op
vallend sierlijk door hun zilverig-wit door
nenkleed met de bruin-rode middendoor- 
nen. Vermoedelijk staan we hier voor de 
door Ritter beschreven en weinig bekende 
Arequipa australis die op een hoogte van 
meer dan 3500 m voorkomt. Ook op deze 
planten is geen spoor van bloemen of 
vruchten te bespeuren. Atora blijft tijdens 
onze planten-excursies rustig in de auto 
zitten. Telkens als we terugkeren van een 
uitstap hangen er alcoholwalmen in de 
auto.

We genieten van het schitterende weer, 
de ijle stimulerende berglucht en de 
prachtige vergezichten. We stijgen nu naar 
4000 m. De weg wordt onbeschrijflijk 
slecht. Hij is nauwelijks als zodanig te 
herkennen en we zijn blij dat Atora erbij is 
om ons te vertellen dat de weg nóg 
slechter gaat worden, dat we de Rio 
Camifia nog vijf keer moeten kruisen 
(telkens met het risico te blijven vastzit
ten), dat we nog slechts éénderde van de 
afstand hebben afgelegd...etcetera. 
Hij geniet als een kind van deze tocht: in 
zijn enthousiasme zegt hij alles drie keer.

We hebben nu de altiplano bereikt. De 
rivier zoekt wijd uitwaaierend zijn weg, 
vormt groene eilandjes en witte zoutran- 
den. We ontmoeten talrijke lama's, al
paca's, Andes-ganzen, vicacha's (knaagdie
ren). Tussen de goud-gele silhouetten van 
de itchu-grassen (Stipa ichu: de soortnaam 
van deze grote taaie grassoort is afgeleid 
van de oude Inca-naam voor dit gras) 
groeien reusachtige compacte kussens van 
Cumulopuntia ignescens. Deze planten- 
hopen hebben vaak een doorsnee van 3 à 4 
m en hebben een lange goud-gele borste
lige bedoorning waaronder de groene 
plantensegmenten volledig schuilgaan.
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Deze indrukwekkende planten kunnen 
bloeien met zowel rode als gele bloemen. 
Uiteindelijk (rond 4300 m) vinden we 
alleen nog itchu-grassen en reusachtige 
"yaretas" of "acolchadas": groene onge
looflijk compacte plantenkussens die 
meestal uit talloze minuscule rozetten 
bestaan en die tot verschillende families 
kunnen behoren. Deze planten vertonen 
een dermate merkwaardige aanpassing in 
vorm en structuur dat ze bestand blijken 
tegen de meest rigoureuze milieu- 
omstandigheden. Deze tot één meter hoge 
plantenhopen zijn beenhard en scheiden 
een soort hars af die onder de vorm van 
kleverige druppels zichtbaar wordt. Vol
gens het indiaanse volksgeloof zijn deze 
gomdruppels de tranen van de planten die 
wenen van de hevige kou op deze extreme 
hoogten. Vanwege de hars worden de plan
ten vaak als brandstof gebruikt en in som
mige gebieden van de Andes, vooral daar 
waar mijnbouw wordt bedreven, zijn de 
planten door menselijk toedoen zogoed als 
verdwenen. Nooit echter zagen we deze 
planten zo talrijk als hier: sommige delen 
van het hoogland zijn ermee bezaaid. Na 
het overschrijden van de pas zakken we af 
naar de hoogvlakte van het "Parque Na- 
cional Isluga".

In dit gebied liggen enkele indianendor
pen. Er zijn hier dan ook verschillende 
pistes die kriskras door elkaar lopen en 
ons in verwarring brengen, en alweer zijn 
we blij dat Atora ons de weg wijst. Af en 
toe zien we heel in de verte herders met 
hun kudden. De machtige besneeuwde 
Isluga-vulkaan (5.530 m) ligt gedeeltelijk 
in de wolken verscholen. In dit park tref
fen we groepen aan van een lage kronkelig 
groeiende boomsoort die vooral opvallend 
is door de roodbruine papierachtig afschil
ferende schors. Deze bomen behoren tot 
het geslacht Polylepis (Rosaceae), een 
groep van bomen die de eigenschap bezit 
op zeer grote hoogte te kunnen groeien. 
Deze bomen kwamen vroeger in de hogere 
Andes zeer talrijk voor maar werden door

overmatig kappen op de rand van uitroei
ing gebracht. De laatste kleine restanten 
worden nu wettelijk beschermd.

We passeren nu verschillende minuscule 
dorpjes met pittoreske kerkjes. Vreemd is 
dat deze dorpen volkomen verlaten zijn: 
alle huizen zijn stevig vergrendeld. We 
vernamen later dat de bewoners ervan met 
hun kudden rondtrekken op de eindeloze 
altiplano en slechts naar hun dorp terug
keren voor een of andere plechtigheid: het 
feest van de patroonheilige, een begrafe
nis, een huwelijk... Officieel worden het 
daarom "rituele dorpen" genoemd. Een er
van heet Nquelle en ligt bij een grote zout- 
lagune met warmwaterbronnen, maar we 
hebben helaas geen tijd voor een weldoend 
bad daar we vóór het invallen van de duis
ternis onze bestemming willen bereiken.

Eindelijk zien we Colchane vóór ons 
liggen: een grauw nest in de koude ijle 
lucht van de kale altiplano. Atora neemt 
zijn laatste slok wijn, opgespaard voor dit 
moment! Hij gaat enthousiast op zoek naar 
logies en avondeten terwijl wij ons onder
werpen aan de uitvoerige formaliteiten van 
de grenscontrole. De komst van een paar 
gekke gringos is in het eentonige bestaan 
van de militairen van deze afgelegen 
grenspost een welkome gebeurtenis. Op 
initiatief van Atora zullen we in Chili 
overnachten maar in Bolivia souperen! In 
het uiterst eenvoudige winkel-restaurantje 
voelt Atora zich helemaal in zijn sas. De 
sfeer is er ook volkomen indiaans. Een van 
zijn achterneefjes komt er zowaar aan! Er 
is slechts benzine te krijgen aan de Bolivi
aanse zijde van de grens en door bemidde
ling van Atora kan de auto probleemloos 
de grens over. Atora smokkelt ondertussen 
enkele kg cocabladeren Bolivia uit met de 
bedoeling die in Arica te verkopen. Ons 
logies is echter zo primitief en het bed in 
een zodanig erbarmelijke staat dat we 
verkiezen de ijzig koude nacht in de auto 
door te brengen.

Van Akenstraat 66 B-1850 Grimbergen België
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HET GESLACHT THELOCACTUS
12. ENKELE VORMEN VAN THELOCACTUS BICOLOR UIT HET CENTRUM 
VAN HET VERSPREIDINGSGEBIED.

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

In deel 9 van deze serie heeft u kunnen 
lezen dat het verspreidingsgebied van 
T. bicolor zeer groot is. Aan de randen 
daarvan komen de meeste afwijkende vor
men voor, (zoals we in de vorige afleve
ring over de vormen uit Texas hebben 
gezien), maar in het centrale deel is ook 
een aantal planten met min of meer afwij
kende kenmerken te vinden. Dit is in het 
zuidelijk deel van de staat Coahuila en 
aangrenzende gebieden, waar T. bicolor 
var. bolansis en T. wagnerianus groeien.

Foto 1 : Witbedoornde T bicolor var bolansis-vorm. 
Foto’s Wim Alsemgeest

Thelocactus bicolor var. bolansis 
(Runge) Berger

In 1898 komen we voor het eerst 
Echinocactus bolaensis tegen in Garten- 
flora, de voorloper van KuaS. Opvallend 
in die beschrijving door C. Runge is de 
afmeting van de plant: 40 cm hoog bij 10 
cm breed. We hebben hier dus te maken 
met een zuilvormige plant. Op de tekening 
die bij de nieuwbeschrijving is geplaatst, 
is die zuilvorm echt opvallend maar dit 
kan een jonge plant zijn. Over de kleur van 
de bedoorning wordt gemeld dat deze eerst 
aan de basis rose en later sneeuwwit zou 
zijn. Een standplaats wordt door Runge 
niet genoemd, maar die is natuurlijk al in 
de naam verwerkt. Wel wordt deze nader 
aangeduid door Schumann in 1903, die 
schrijft dat de plant afkomstig is uit de 
Sierra Bola in de staat Coahuila, een 
gebeied ten oosten van San Pedro de las 
Colonias. Hij degradeert de plant tot varië
teit onder E. bicolor en haalt de "e" weg 
uit "bolaensis". De eerste planten zijn ver
moedelijk ingevoerd door Reichenbach.

Bij het uitzaaien van deze bicolor-vorm 
valt het ons steeds op dat er meer geel- 
bbedoornde plantjes verschijnen dan wit
bedoornde. Wij hebben de indruk dat er in 
de natuurlijke populaties zowel geel- als 
witbedoornde planten voorkomen en dat 
het witbedoornde type hieruit geselec
teerd en beschreven is. Bovendien komen 
uit zaaisels van Mesa Garden met de num
mers SB 607 (San Pedro) en SB 1715 
(Boquillas) planten met een roodgele 
bedoorning. De opvallende zuilvormige 
groeiwijze is bij alle kleurtypen aanwezig, 
(foto’s l en 2). Daarnaast spruiten deze 
vormen vaak al op jeugdige leeftijd. Soms
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lijken de planten zich in vorm en kleur aan 
hun omgeving aan te passen. Een succes
volle dia op lezingen is altijd weer de 
T. bicolor var. bolansis die nagenoeg 
volledig opgaat in een groepje Echino
cereus stramineus. Deze dia's zijn gemaakt 
bij Parras de la Fuente in Coahuila, ca. 
100 km ten oosten van de Sierra Bola. De 
plant is daar ook veel geler bedoornd dan 
volgens de beschrijving, maar heeft wel de 
typische zuilvorm (foto 3). De zuilvormige 
groei van de spruiten die in een cluster bij
eenstaan, zijn eigelijk de enige kenmerken 
voor de variëteit bolansis van T. bicolor.

Thelocactus wagnerianus Berger.
In 1929 verscheen in het boek van 

Alwin Berger de nieuwbeschrijving van 
Echinocactus wagnerianus, vernoemd naar 
Eduard Wagner. In de beschrijving lezen 
we dat de plant op E. bicolor lijkt, maar 
slanker is, 5-6 cm breed, in de kop smaller 
uitlopend, meer ribben heeft, geen afge
platte bedoorning heeft, van uit de basis 
spruit en rode tot gele doorns heeft die met 
elkaar vervlochten zijn. Een afbeelding 
ontbrak jammer genoeg.

Ook onze planten, waaronder wellicht 
stekken van origineel materiaal, vertonen 
deze kenmerken. Inderdaad valt deze plant 
vooral op door de smalle vorm en het 
spoedig vormen van spruiten. De planten 
kunnen vervolgens tot behoorlijk grote 
clusters uitgroeien. De bedoorning is in de 
nieuwgroei rood, later overgaand in licht
geel, waardoor de plant als geheel een 
lichtgeel uiterlijk heeft. Berger vermeldt 
als standplaats "Oost Mexico".
Omdat T. wagnerianus qua groeivorm doet 
denken aan T. hastifer, zou het kunnen zijn 
dat we deze vorm moeten zoeken tussen 
het gebied van T. hastifer in de staat 
Queretaro en dat van T. schwarzii in de 
staat Tamaulipas. Daar zijn echter tot nu 
toe geen bicolor-vormen gevonden.

Onlangs lazen wij in de KuaS een recen
sie van een artikel in het Tsjechische tijd
schrift Kaktusy Vol 30-3 (1994) pag. 93-

Foto 2 : T. bicolor var bolansis. Witbedoornde cultuur
plant

Foto 3 : Geelbedoornde T. bicolor var. bolansis-vorm op 
de groeiplaats bij Parras de la Fuente, Coahuila
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SEM-opnamen van zaden van Thelocactus bicolor var. bolansis (links. Clichéfonds Succulenta 1984, vergroting 40 x) 
en Thelocactus wagnerianus (rechts, Köhres 1985, vergroting 35 x). De micropyle is op beide foto’s rechts op de 
hilumrand zichtbaar.

94, waarin vermeld wordt dat deze soort in 
Coahuila ten oosten van de berg El Pilar 
groeit tussen Parras en Saltilllo. Hoe men 
tot deze wijsheid is gekomen, is ons nog 
niet bekend. Deze standplaats lijkt ons 
echter nog niet zo gek, daar verder naar 
het westen de var. bolansis groeit die ook 
dat typische spruitende karakter heeft. 
Bovendien heeft ook Dr. Lau een veldnum- 
mer, namelijk 796, waar Thelocactus wag
nerianus bij hoort. Ook deze komt uit 
Coahuila (Bahio de Achuila). Jammer ge
noeg kennen we deze planten niet.

T. wagnerianus is een vorm die in cul
tuur goed te onderscheiden is van andere 
bicolor-vormen. Desondanks vond Ander- 
son de kenmerken niet voldoende verschil
lend om de plant als variëteit van T. bico
lor te erkennen.

Er zijn een aantal vormen van T. bicolor 
in omloop met enigszins van hetgewone 
type afwijkende kenmerken maar die des
ondanks niet als ondersoort, variëteit of 
forma zijn beschreven. Daarvoor zijn de 
verschillen te gering. We kunnen dan 
spreken van ecotypen omdat de waar

genomen verschillen grotendeels het 
gevolg zijn van verschillende ecologische 
omstandigheden. Achter de naam bicolor 
komt dan nog een geografische aandui
ding, die uiteraard verwijst naar de vind
plaats. In zaadlijsten treft men nogal eens 
zulke standplaatsvormen aan. Uit kwekers- 
oogpunt is dat begrijpelijk want veel 
liefhebbers geven de voorkeur aan planten 
met bekende herkomst. We zullen twee van 
zulke planten kort bespreken.

Thelocactus bicolor de Monclova.
Deze vorm groeit bij het plaatsje 

Monclova in de staat Coahuila in Noord- 
Mexico. Deze plant vinden we de moeite 
waard om als aparte vorm te behouden 
door zijn vrij smalle groeiwijze. Planten 
gezaaid in 1981 zijn nu 10 cm hoog en niet 
breder dan 4 cm. De planten zijn opvallend 
geel bedoornd zonder middendoorns. Ze 
zijn weinig variabel. Bij het ouder worden 
van de plant begint één van de randdoorns 
zich te verlengen, terwijl deze tegelijker
tijd platter wordt (foto 4). Ditzelfde 
verschijnsel komen we ook tegen bij 
T. bicolor var. schwarzii.
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Enkele vormen van Thelocactus

T bicolor var. bolansis:
1. Lau 1000, Viesca
2. SB 281, Cerro Bola
3. SB 607, San Pedro
4. SB 1095, El Pilar
5. SB 1715, z. Boquillas

T. wagnerianus
6. Lau 796, Bahio de Ahuichila
7. El Pilar

8. T. bicolor var Monclova

Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort

Thelocactus bicolor de Huizache.
Dit is een bicolor-vorm die doorgaat 

voor een gewone doorsnee T. bicolor en 
misschien daardoor juist opvalt. De naam 
verwijst simpelweg naar het plaatsje 
Huizache in de staat San Luis Potosi, waar 
onder andere ook een (afwijkende) vorm 
van T. tulensis groeit.

LITERATUUR:
Berger, A. (1929) - Thelocactus wagnerianus Berg.

Kakteen: 256.
Draxler, P. (1967) - Thelocactus bicolor v. bolansis 

(Runge). A.Berger, KuaS 18
Krainz, H. (Berger A.) (1961) - Thelocactus bicolor 

var. wagnerianus. Die Kakteen, Lfg. 18 
(Okt.1961).

Runge, C. (1889) - Echinocactus bolaensis. Garten- 
flora 38: 106.

Schumann, K. (1898) - Echinocactus bicolor bolan
sis. Gesamtbeschr. Kakteen: 303.

Foto 4 : Thelocactus bicolor de Monclova
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CACTUSSEN IN ZUID-BRAZILIË
AFVALSTORT OF BOTANISCHE TUIN?

Norbert Gerloff

Uit dit artikel wordt duidelijk, dat 

het de hoogste tijd is, de natuur

lijke groeiplaatsen van cactussen 

te beschermen en waar het niet kan 

het laatste plantenmateriaal te 

verzamelen en op een andere plek 

weer voort te laten leven. Mijn 

begeleider Ari D. Nilson zet al 

enkele jaren zulke plannen in 

daden om.

Enkele dagen na Kerstmis 1992 was ik 
samen met mijn Braziliaanse vriend en 
technicus van de botanische tuin in Porte 
Alegre, Ari Delmo Nilson, op fotosafari in 
Rio Grande do Sul, de meest zuidelijke 
bondsstaat van Brazilië. We kwamen uit 
oostelijke richting uit het verspreidingsge
bied van Notocactus muricatus (Otto in 
Pfeiffer) Berger ex Backeberg en wilden 
op deze dag bij de stad Sao Francisco de 
Assis proberen de al meer dan 20 jaar niet 
meer in de natuur teruggevonden N. mega- 
potamicus var. crucicentrus Ritter te ont
dekken. De stenige weg tussen Santiago en 
Sao Francisco de Assis loopt vele kilome
ters lang op een hoogvlakte bestaande uit 
rode zandsteenformaties. Deze hoogvlakte 
gaat naar het zuiden toe steil naar beneden 
naar het dal van de Rio Ibicui en is door 
erosie prachtig opgedeeld in stenen tafels. 
Daar vindt men Notocactus fuscus Ritter 
alsook zijn variëteit longispinus.

Ongeveer 4 kilometer noordoostelijk 
van de stad Sao Francisco de Assis wordt

Vuilstortplaats ten 
noorden van Sao Fran
cisco de Assis
Foto's van de schrijver
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Notocactus glaucinus 
var gracilis

zo'n helling gebruikt als vuilstortplaats.
De straat loopt slechts 50 meter van de 

rand van deze helling en kan zelfs door 
zware vrachtwagens bereden worden. 
Op de op de foto vastgelegde plek hadden 
reeds vele vrachtauto's hun afval gestort, 
wat ook merkbaar was aan de stank. In Rio 
Grande do Sul vindt vooraf nog geen 
scheiding van voor hergebruik geschikte 
materialen plaats. Omdat het afval veel 
papier en andere brandbare stoffen bevat, 
wordt de stortplaats regelmatig aangesto
ken. Papierresten en een stinkende walm

worden door de wind over de nabijgelegen 
weiden geblazen, waar zelfs nog enkele 
magere koeien liepen.

Toen we gestopt waren om de stort
plaats op dia vast te leggen, ontdekten we 
cactussen. N. fuscus en N. glaucinus var. 
gracilis Ritter groeiden overal waar ze niet 
door het vee waren vertrapt of verstikt 
waren in het afval. Een behoorlijk deel van 
de populatie was echter al afgestorven, 
vooral doordat de planten losgeraakt 
waren. De helling was te steil en met 8 tot 
10 m te hoog om te trachten hier naar

Ari Nilson en de auteur 
in de Zoobotanische 
tuin van Porte Alegre bij 
de planten van Colonia 
de Itapua (december 
1993)
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beneden te gaan, nog afgezien van de stank. 
Om beneden te komen zouden we enkele 
kilometers moeten omrijden en met de stank 
in gedachten was het ons dat niet waard om 
te zien of tussen het afval nog planten te 
vinden zijn van Gymnocalycium buenekeri 
Swales of Frailea fulviseta Buining.

Ik denk dat wij hier in Duitsland niet al te 
luid kunnen jammeren over zulke stortplaat
sen. Bij ons worden zoveel jaren na de oor
log nog enkele duizenden stortplaatsen al 
dan niet redelijk onderhouden. In Nederland 
zal de ontwikkeling waarschijnlijk niet 
anders zijn.

Cactussen groeien in hun natuurlijke 
omgeving voornamelijk in gebieden, die niet 
direct geschikt zijn voor intensieve land
bouw of waar men huizen bouwen wil. 
En ook hier moet de bevolking zijn afval 
kwijt. In Brazilië groeit de afvalberg nog 
steeds, iets dat in Europa door recycling- 
maatregelen sinds enkele jaren is omgebo
gen. Juist de plekken waar cactussen nog 
ongestoord konden leven, worden als ideale 
stortplaats gezien.

Een voorbeeld van daden.
De leiding van de Jardim de Zoobotanico 

de Porte Alegre heeft Nilson in 1990 een 
bijna driekwart hectare groot stuk land ter 
beschikking gesteld, waar de endemische 
cactussen van de staat Rio Grande do Sul 
gedocumenteerd kunnen worden aangeplant. 
De planten worden getoond in een nageboot
ste natuurlijke omgeving. Op 16 september 
1993 kon het eerste gedeelte met de planten
wereld rond Colonia de Itapua (graniet
bergen ten zuidoosten van Porte Alegre) 
voor het publiek geopend worden.

Voor de meeste andere bakken is het 
grondwerk klaar; als substraat wordt uitslui
tend materiaal van de natuurlijke groeiplaats 
gebruikt. Soms moet het materiaal dan ook 
over meer dan 500 km aangevoerd worden. 
In 1994 hebben Ari Nilson en ik in deze 
bakken vele planten uit andere delen van 
Rio Grande ingeplant. Voor dit doel hebben 
de Braziliaanse cactusliefhebbers F. Stoc-

kinger en M.G. Hamester de mooiste en 
grootste natuurplanten uit hun collecties 
ter beschikking gesteld. Het gehele project 
zal pas aan het einde van de jaren negentig 
voltooid zijn; schuldig daaraan is het 
gebrek aan geld. Brazilië heeft grotere 
problemen dan deze tuin.

Het is echter noodzakelijk dat landen 
zoals Brazilië inzien, dat tegenover het 
uitroeien van natuurlijke groeiplaatsen ook 
een stukje natuurbescherming kan staan. 
Enkele vrienden, die samen met mij dit 
project door raad en daad en geld onder
steunen, weten dat het project met het 
documenteren van inheemse planten op dit 
stuk grond niet is gedaan. Helaas loopt de 
cultuur in de botanische tuin nog niet; het 
ontbreekt hier aan alles. Enerzijds zijn in 
Brazilië de goede materialen en hulpmid
delen voor het uitzaaien van cactussen niet 
te krijgen, anderzijds heeft de botanische 
tuin niet de beschikking over geschoold 
personeel waarover men een aantal jaren 
kan beschikken.

Natuurlijk ken ik de opvatting van cac
tusliefhebbers, die zulke projecten in 
Brazilië geen grote overlevingskans 
toedichten; zij denken dat op den duur het 
bedreigde plantenmateriaal alleen door 
liefhebbers in Europa van de ondergang 
gered kan worden. Ook ik zie voor de 
eerste jaren de noodzaak, dat men enkele 
natuurplanten voor wetenschappelijke en 
overlevingsdoeleinden naar Europa haalt, 
waar kennis en kunde aanwezig is om dit 
materiaal te verzorgen en te vermeerderen. 
In mei 1996 heb ik ook zelf kunnen zien 
dat in Rio Grande do Sul (K.-I. Horst) en 
bij Sao Paulo (een Nederlander) moderne 
kwekerijen zijn opgezet. Tot nu toe is de 
afzet slechts gericht op de Zuidameri- 
kaanse markt. Alhoewel het behoud van 
het natuurlijke genetische materiaal slechts 
bijzaak is, bestaat hier de mogelijkheid 
goed geschoolde mensen op te leiden. Nu 
nog de financiële middelen.

Via organisaties als de Deutsche Kak-
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Het cactusgedeelte van de 
Zoobotanische tuin van Porte 
Alegre

teengesellschaft, de Palmengarten Frank- 
furt en Internoto hebben liefhebbers door 
het doneren van materiaal, literatuur en 
geld het project in Porte Alegre onder
steund.

De beste plek om een populatie te 
behouden is uiteraard op haar natuurlijke 
groeiplaats. Helaas ken ik al een paar 
dozijn groeiplaatsen, waar de planten door 
huizenbouw of landbouw zijn uitgeroeid.

Enkele jaren geleden kregen wij bij 
onze bezoeken steevast te horen, dat wij 
maar zoveel mogelijk van dat "onkruid" 
mee moesten nemen, zodat het vee er geen 
last van heeft. Waar geen paard of koe te 
houden was, werden schapen en geiten 
geweid en die eten zelfs echinopsissen en 
opuntia's. Het jaarlijks afbranden van de 
droge distels (Grawata) die het vee laten 
staan, doet de rest ter vernietiging van de 
cactussen.

De laatste jaren kan men toch bij de wat 
meer onderrichte boeren merken, dat ze 
oog hebben voor het behoud van de 
natuurlijke plantenwereld in hun gebied. 
In vele gesprekken proberen we de klei
nere boeren en landarbeiders ervan te 
overtuigen dat het beter is de distels om te 
hakken en op een hoop te zetten alvorens 
ze te verbranden.

Op de typevindplaats van N. arachnitis 
Ritter vergoeden wij het extra werk van de 
mensen en controleren hun werk jaarlijks. 
Zij hebben zelfs honderden losgewoelde 
planten weer teruggezet.

Gezien de beperkte mogelijkheden van 
de staat Rio Grande do Sul en de stad 
Porte Alegre is elke hulp welkom. Als u 
het werk in de zoobotanische tuin van 
Porte Alegre wilt ondersteunen, neemt u 
dan contact op met de auteur.

Vertaling: Ludwig Bercht

Brandenburgerstrasse 49
D 71640 Ludwigsburg. Duitsland
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AZIOACEAE
3. CARBOBROTUS

Eric J. M. Piens

Andermaal willen we een geslacht be
lichten uit de grote middagbloemenfamilie. 
Het hoeft uiteraard geen uitvoerig betoog 
dat dit plantengeslacht bestaande uit 
ongeveer 20 soorten, in hoofdzaak 
voorkomt in Zuid-Afrika, meer bepaald 
aan de kustgebieden van de Kaapprovin
cie, o.a. Carpobrotus acinaciforme (= 
sabelvormige bladeren) en in de Karroo. 
Die streek bestaande uit de kleine-, de 
grote- en de Boven-Karoo die eindigt waar 
de bekende Kalahari-woestijn begint, is 
een enorm groot gebied.

Van de twaalf officiële talen die in 
Zuid-Afrika worden erkend, betekent 
“karroo” in het Hottentots “land van de 
dorst”. Onze carpobrotus wordt ook hot- 
tentottenvijg genoemd. Australië en Nieuw 
Zeeland zijn andere plekken waar vind
plaatsen van wildplanten worden 
aangetroffen. Verder nog één soort in Chili 
en in Californië (Noitée & de Graaf 1981).

Slechts twee soorten zijn bij onze kwe
kers in cultuur en verder voornamelijk aan 
de Middellandse Zee te vinden. Carpobro

tus edulis (L.) N.E. Brown die geel bloeit 
werd in de lage landen ingevoerd in de 
tweede helft van de 17e eeuw (1668) en 
C. acinaciformis (L.) L. Bolus die purper
rode bloemen heeft een 60-tal jaren later.

Waarschijnlijk was Paul Hermann (1646 
Halle - Leiden 1695) die als de eerste 
botanicus het Kaapland doorkruiste hier
voor de aanleiding. Veel later werd de 
beschrijving van het geslacht gemaakt door 
N.E. Brown. Beide soorten hebben bloe
men die een doormeter van 10- 12 cm kun
nen halen, de grootste onder de mesems. 
Ze stammen van plaatsen waar geen regen 
van betekenis voorkomt, waardoor veel 
vocht wordt opgeslagen in het dikke blad- 
weefsel. Zonder bloei zijn de planten niet 
uit elkaar te houden.

Het zijn kruipende planten die vlug 
acclimatiseren en in de Algarve in het 
zuiden van Portugal worden gebruikt om 
het afkalven van het kustgebied tegen te 
gaan. Men vindt ze daar ook hoog op de 
rotsen van de kaap St. Vincent, het uiterste 
zuidwestelijke punt van Europa, in de

Carbobrotus edulis.
Foto's van de schrijver
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Carbobrotus acinaforme

Griekse omgeving van de vuurtoren. De 
scheuten kunnen meterslang worden en 
zijn bezet met langwerpige driekantige 
bladeren, hoofdzakelijk gevuld met water. 
Om verdamping van vocht tot een mini
maal te beperken dragen de bladeren een 
grijsblauwe waslaag.

De bloei is daar overvloedig, helaas bij 
ons vrijwel onbestaande door gebrek aan 
intense zonnestraling. Behalve de reeds 
genoemde soorten en kleuren treft men ook 
nog witte en roze bloeiende specimina aan. 
Het zijn alle goede voorbeelden van mid 
dagbloeiers, die op dat tijdstip hun dicht 
tegen elkaar staande bloemblaadjes 
ontvouwen waardoor de zeer vele gele 
meeldraden in het hart van de bloem goed 
zichtbaar worden.

In de zomer doen ze het goed bij ons in 
de tuin want door de niet geringe hoeveel
heden regen ontwikkelen ze snel. Helaas, 
zoals reeds gezegd geen bloei of toch 
hoogst zelden en natuurlijk zijn ze niet 
winterhard. Overwinteren in een koude 
kas.

De Nederlandse benaming hottentotten- 
vijg, is uiteraard tot ons gekomen via het , 
Afrikaans en slaat op de eetbare vruchten, 
die in nog groene toestand er uitzien als 
een vijg. Carpobrotus is terug te vinden in

karpos (vrucht) en brota (eetbaar). In 
gedroogde vorm wordt C. muiri (L. Bol.) 
L. Bolus geconsumeerd; rauw worden 
C. deliciosus (delicieus/zeer smakelijk) en 
C. dulcis (zoet) gegeten, aldus Jacobsen. 
Deze vruchten die doosvormig zijn openen 
bij regenweer en laten een deel van de 
zaden vrij. Bij droogte sluiten de dozen 
opnieuw, alzo kunnen in verschillende 
beurten de zaden vrijkomen.

LITERATUUR :
Karsten, M. (1942) - Zuidafrikaansche reisherinne

ringen - Succulenta 24 : 65;
Noltee, Fr. & De Graaf, A. (1981) - Mesembryan- 

themaceae (XXII) 23. Carpobrotus. Succulenta 
60 (3): 66-67.

Verlorenbroodstraat 27 - B 9820 Merelbeke
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Het British Cactus & Succulent Jour
nal [14 - 1, maart 1996] brengt onder veel 
meer een uitgebreid artikel over Echino- 
cereus triglochidiatus en zijn variëteiten, 
vergezeld van prachtige foto's, van R. Ala
baster.

In het daaropvolgende nummer van het
zelfde blad [B.C.& S.J. 14 - 2, juni 1996] 
is de nieuwbeschrijving van Rhipsalis bac- 
cifera ssp.  fortdauphinensis Süpplie te 
vinden.

Vorig jaar verscheen 'An annotated 
checklist of the Genus Gymnocaly
cium....', samengesteld door D. Metzing, 
M. Meregalli & R. Riesling [Allionia 33, 
1995], een lijst van alle met betrekking tot 
Gymnocalycium gebruikte namen. Tevens 
wordt als nieuwe soort Gymnocalycium 
mackienanum voorgesteld.

Lijkt me een handig bezit voor liefheb
bers en verzamelaars van dit populaire 
geslacht.

In het Amerikaanse Cactus & Succu
lent Journal [68 -5, sept./okt. 1996] 
beschrijft M. Kimnach de nieuwe Sedum 
copalense, uit de Mexicaanse deelstaat 
Sinaloa. In hetzelfde nummer een aardig 
artikel voor de vele liefhebbers van Astro- 
phytums, met name met betrekking tot 
Japanse Cultivars.

R. Peckover brengt een fraai geïllu
streerde inleiding tot het geslacht Brachy- 
stelma. Voor de liefhebbers van middag- 
bloemen brengt Norbert Zimmermann 
een overzicht van het geslacht Schwante- 
sia.

In Amerika verscheen in 1995 een 
'Lexicon of Cacti names', een soort woor
denboek van meer dan 25000 namen, die 
voor cactussen gebruikt zijn. Bij de 
samenstelling van zo'n werk heeft de com

puter natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. 
Het wekt dan ook geen verbazing, dat dit 
werk ook als database verkrijgbaar is. Con
tactpersoon voor Europa is Mike Whitlock, 38 
Alexandra Road, Rayleigh, Essex SS6 8HS 
England. Prijs inclusief porto en verpakking 
ongeveer 90 gulden.

In ons eigen land verscheen eveneens in 
1995 als proefschrift 'Origin and evolution 
of the Macronesian Sempervivoideae 
(Crassulaceae)'. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat hier over de geslachten Aeonium, 
Aichryson, Monanthes en Greenovia. Te 
bestellen voor 20 gulden bij de auteur T. H. 
M. Mes, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht.

Goed nieuws voor liefhebbers van het 
geslacht Copiapoa’. In Australië is verschenen 
'Copiapoa in their environment'. Het gaat 
dus om Copiapoa-planten in hun natuurlijke 
omgeving. Het boek telt 176 pagina's en 230 
kleurenfoto's. Het kost $ US 85.00 en is te 
bestellen bij PO Box 40, Teesdale, Victoria 
3328 Australia.

Het Duitstalige Kakteen und andere 
Sukkulenten [47 - 11, nov.1996] brengt de 
nieuwbeschrijving van Antimima aurasensis 
(Aizoaceae) door Heidrun Hartmann. Het 
groeiend aantal liefhebbers, dat gebruik maakt 
van Internet en Cyberspace, kan baat hebben 
bij een in dit nummer verschenen verhande
ling van Peter Jakobi.

Het decembernummer [KuaS 47 - 12, dec. 
1996] bevat de nieuwbeschrijving van 
Brachystelma megasepalum, een groot- 
bloemige vertegenwoordiger van de Asclepi- 
adaceae uit Zambia en Tanzania, beschreven 
door R. Peckover. Een aardig artikel van 
P. Hansen gaat over de vele verschijnings
vormen van het geslacht Lophophora, een rijk 
geïllustreerd verhaal!

Alsof de redactie niets beters wist te vinden
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is de voorplaat voorzien van een grappig 
bedoelde (?) tekening van een blowende 
Echinopsis.

Het volgende nummer van dit tijdschrift 
[KuaS 48 - 1, jan. 1997] brengt een uitge
breid artikel van E. Meier over de vormen
rijkdom van Disocactus aurantiacus. En 
passant wordt een nieuwe naamcombinatie 
gemaakt: Disocactus aurantiacus var. blo- 
mianus (Basionym: Heliocereus aurantia
cus var. blomianus Kimnach). K. Rippe 
voegt hieraan een bijdrage over de cultuur 
van deze planten toe. Neumann & Hoff- 
mann publiceren een verhandeling over het 
gebruik van Opuntia's in Eritrea en 
Ethiopië.

In het Italiaanse Piante Grasse [XVI - 
3, juli/sept. 1996] wijdt R. Kraus een 
interessant verhaal aan de op cactussen 
groeiende halfparasiet Tristerix aphyllus, 
een verwant van onze maretak. F. Hoch- 
stätter is toe aan deel 3 van zijn revisie 
van Sclerocactus, een uitgebreid artikel 
met vele foto's, deze keer voornamelijk 
handelend over de vormengroep rond 
S. parviflorus. Een discussie rondom het 
Escobaria lloydii/zilzeana-comp\ex wordt 
gepubliceerd door C. Zanovello en L. Bat- 
taia. Tenslotte nog een bijdrage over de 
cultuur van Blossfeldia, van de hand van 
A. Cattabriga.

Het Franstalige Succulentes [19 -4, 
nov. 1996] brengt een aardige bijdrage 
over het geslacht Huernia, met mooie 
foto's, door M. Manetti & G. Delanoy.

Rauh & Petignat brengen de nieuw- 
beschrijving van Euphorbia suzannae- 
marnieriae, afkomstig van Madagascar. 
Nog een nieuwbeschrijving: Ceropegia 
hermanni Rauh & Teissier, eveneens 
afkomstig van het eiland Madagascar.

The Cactus File [2 - 11, nov. 1996] 
brengt onder meer een beschouwing over 
het nieuwe Boliviaanse cactusgeslacht Cin- 
tia, door J. Abela Medici & R. Zahra.

Een verhandeling over de variabiliteit 
van Gymnocalycium pflanzii vloeit uit de 
pen van J. Pilbeam. D. Neville verhaalt 
van zijn pogingen Aeonium smithii op 
Tenerife te traceren. R. Alabaster houdt 
zich onledig met het geslacht Ancistrocac- 
tus. Hochstatter is toe aan deel 2 van zijn 
Pediocactus-verhaal. De schitterend 
bedoornde, maar langzaamgroeiende 
Opuntia invicta wordt door Neville 
voorgesteld. Pilbeam schrijft verder nog 
over Haworthia-hybriden en over de stin
kende schoonheden uit de Asclepiadaceae- 
familie.

B. Weightman beschrijft zijn ontmoe
ting met Mammillaria senilis in de Sierra 
Los Huicholes.

Bradleya 13 [1995], het jaarboek van 
de British Cactus and Succulent Society, 
opent met een artikel van R. Wallace over 
het gebruik van chloroplast-DNA bij de 
bestudering van de Cactus-fylogenie. In
teressante cladogrammen over de systema
tische positie van onder meer Astrophtum, 
Echinocactus en Pereskia verrijken dit 
verhaal. Zullen allerlei taxonomische 
kwesties in de toekomst op deze manier 
worden opgelost?

Verbazingwekkend, omdat je zou 
denken dat dit toch allemaal al lang uitge
breid bekend is, is de beschrijving van een 
nieuwe Melocactus-soort van de beneden
windse eilanden van de Nederlandse An
tillen: Melocactus inclinatus. De auteur is 
H. Antesberger.

Een leuk artikel van Schlindwein & 
Wittman handelt over de rol van solitaire 
bijen bij de bestuiving van Zuid-Brazi- 
liaanse Notocactus- en Gymnocalycium- 
soorten.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen

SUCCULENTA jaargang 76 (2) 1997 95



INHOUD COLOFON
redactioneel

J.J. de Morree Een avondje uit..................................................50

hobby

Ben Zonneveld Sempervivum tectorum .................................  51

Wiebe Bosma Goed-gekeurd.....................................................54

Gerard de Lange Vormen tussen kleuren en kitsch ................. 60

Clazien Bouwman-van

Egmond Zaai-ervaringen ............................................... 61

Harry Mays International Succulent Introductions..........62

Ton Pullen Een maatje te groot...? 18.............................. 65

Jan Essers Werkhoek ........................................................ 68

Eric J.M.Piens Azioaceaea 3. Carbobrotus ............................ 92

reisverhaal

Frank Vandenbroeck Cross-country door Tarapaca........................ 78

botanisch

Pierre Braun & Eddie Het geslacht Discocactus 3. 

Estevez Pereira Discocactus boliviensis ...................................69

Wim Alsemgeest, Rob

Bregman en Rikus Het geslacht Thelocactus 12.

Veldhuisen Thelocactus bicolor..........................................84

Ton Pullen Een bijzondere waarneming aan Echino-

cereus viereckii var. morricalii...................  77

informatief

Norbert Gerloff Cactussen in Zuid-Brazilie .............................88

Ton Pullen Succulentennieuwtjes ......................................94

SUCCULENTA
IS HET TIJDSCHRIFT VAN 
DE NEDERLANDS- 
BELGISCHE VERENIGING 
VAN LIEFHEBBERS VAN 
CACTUSSEN EN ANDERE 
VETPLANTEN

Auteursrecht:
gehele of gedeeltelijke over
name van artikelen is alleen 
toegestaan na verkregen 
schriftelijke toestemming van 
auteur/illustrator, alsmede on
der duidelijke bronvermelding.

Redactiesecretariaat:
p a. Mevr. J.M. Smit-Reesink, 
Prins Willem-Alexanderlaan 
104, 6721 AE Bennekom

Redactie:
J.van Alten
(hoofdredacteur)

C.A.L. Bercht
L.E. Groen
J.J. de Morree
A B. Pullen
B.J.M. Zonneveld

Lay-out:
A C M. van Zuijlen

Druk:
Drukkerij van Spijk, Venlo en 
Antwerpen.

Inlichtingen over lidmaat
schap en ontvangst van num
mers; adreswijzingingen aan:

Inquiries about membership 
and receipt of issues; adress 
changes to:

Ledenadministrateur 
P. van der Laken, 
Talingstraat 6, 
2416 EL Alphen aan de Rijn.

96 SUCCULENTA jaargang 76 (2) 1997



Succulenta

Jaargang

76
Nr. 3

juni 1997

ISSN 0039-4467



HOE STERK IS DE EENZAME FIETSER?’

Deze titel van een liedje [ik denk uit de jaren zestig] schiet mij te binnen als ik nadenkend voor 
mijn tekstverwerker zit om deze inleiding te verzinnen en op papier te zetten. Want met een, ik 
geef het toe, gezochte variatie zou je jezelf ook kunnen afvragen 'hoe gelukkig is de eenzame hob
byist?’

Ik ken een cactus- en vetplantenliefhebber, die al vele jaren lang, als enige in de wijde omge
ving, met zijn hobby bezig is, vanwege zijn geïsoleerde woonplaatis, en ik bewonder hem. Ik bewon
der hem omdat hij volhoudt Want een hobby moet gevoed worden. Enthousiasme moet gevoed 
worden. Ik denk, dat iedereen, die eens een dag op pad geweest is, om bij een andere liefhebber te 
kijken en te praten, of om enkele kwekers te bezoeken, daarvan terugkomt met nieuw elan, met 
nieuw enthousiasme, met een gevoel van wat hij/zij kan, wil ik ook wel en daar ga ik aan werken. 
Het omgekeerde is ook waar. Wanneer men een mooie verzameling planten heeft, planten die goed 
groeien en schitterend bloeien, en er komt nooit eens iemand kijken, je kunt nooit je verhaal eens 
kwijt, dan loop je het risico om zelf ook die belangstelling te verliezen, het enthousiasme kwijt te 
raken. Waar doe ik dit allemaal voor? Contact met gelijkgezinden is daarom uitermate belangrijk. 
Dat is de toegevoegde waarde in deze hobby.

Contacten kan men zelf zoeken, maar ik denk, dat leden van Succulenta, die ook lid van een 
plaatselijke of regionale afdeling zijn, gemakkelijker dat soort contacten met medeliefhebbers kun
nen leggen. Je ziet dan ook dat vele afdelingen onderlinge kasbezoeken en gezamenlijke excursies 
in hun programma opnemen. Je kijkt dan samen naar planten, je kunt erover praten, en meestal 
kom je rijker thuis dan je vertrok. Rijker betekent in dit verband niet alleen met meer stekken, 
zaden of nieuwe planten, maar ook rijker aan ervaringen, opgedaan in contacten met gelijkgerichte 
mensen.

Contact zoeken met medeliefhebbers, dat doen we eigenlijk veel te weinig!

Ton Pullen
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ESCOBARIA HESTERI
Ton Pullen

Het geslacht Escobaria is in 1923 voor
gesteld door het bekende duo Britton & 
Rose. Zij noemden dit nieuwe geslacht 
naar de Mexicaanse gebroeders Escobar.

In de loop der jaren is er nogal wat 
‘uitwisseling’ geweest met planten, die als 
Coryphantha, Gymnocactus, Neolloydia of 
Neobesseya werden beschreven, zodat er 
op dit moment, althans volgens de Cites 
Checklist, 18 soortsnamen geaccepteerd en 
13 voorlopig geaccepteerd zijn.

Het geslacht heeft haar verspreidingsge
bied in het zuiden van de USA en Noord
en Midden-Mexico.

De hier voorgestelde Escobaria hesteri 
(Wright) Buxb. is in 1932 beschreven als 
Coryphantha hesteri door Y. Wright, 
waarna de plant in 1951 door F. Buxbaum 
in het genus Escobaria geplaatst is. De 
soort is vernoemd naar een zekere J.P. 
Hester, een Amerikaan, die verantwoorde
lijk was voor de nieuwbeschrijving van 
Escobaria albicolumnaria. Overigens is 
ook de naam Coryphantha hesteri in vele 
verzamelingen en zaadlijsten te vinden.

Deze plant blijft klein en groeit lang

zaam. De afzonderlijke bolletjes zijn 2-4 
cm in doorsnede. De plant vormt door 
spruiten kleinere of soms grotere groepjes. 
Het plantje op de foto, dat minstens 15 
jaar oud is, heeft een diameter van 8 cm. 
De tepels zijn kegelvormig en ongeveer 1 
cm lang. De areolen dragen plusminus 15 
randdorens en soms nog wat fijnere doren
tjes, die glasachtig wit tot licht beigebruin 
kunnen zijn. Middendorens ontbreken 
soms, er kunnen er ook 1-3 aanwezig zijn. 
De bloemen zijn violet van kleur, de 
vrucht is groen. De soort komt van nature 
voor in Brewster County, in de ameri- 
kaanse staat Texas. In de cultuur moeten 
wij, rekening houdend met de natuurlijke 
groeiplaatsen, aan deze plant een warme 
zonnige standplaats bieden, bij een matige 
watergift. Een substraat met weinig of 
geen humusdelen lijkt mij ook aan te beve
len. In mijn collectie staat deze plant, net 
als al mijn cactusplanten, in lava, hetgeen 
goed bevalt, 's Winters droog, licht en 
vorstvrij houden. In mijn collectie bloeit 
deze soort in juli/augustus.

Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.

Escobaria hesteri.
Foto gemaakt op 21 au
gustus 1995 door de 
schrijver
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LOBIVIA ELONGATA
EINDELIJK TERUG OP DE VIJVERSBURG

Gerard de Lange

Het is niet erg waarschijnlijk dat er ooit 
een plant naar mij wordt genoemd en daar 
heb ik vrede mee. Tenslotte ben ik geen 
ontdekkingsreiziger, geen botanicus of na
tuurvorser. Als ik al over planten schrijf, 
gaat het meer over de fouten die ik bij de 
verzorging gemaakt heb dan over de op
merkelijke resultaten die ik daarbij zou 
hebben geboekt.
Gelukkig zijn veel cactussen, en zeker die 
van mij, ware overlevingskunstenaars. 
Sommige exemplaren hebben al meer dan 
dertig jaar mijn schrikbewind doorstaan. 
Zij verdienen derhalve een oorkonde, een 
legpenning én een standbeeld.
Bij de meeste van deze oudgedienden

hoort een verhaal. Hun kinderjaren, her
komst, puberteitsperikelen (de eerste 
bloei) zijn mij bekend en dat verhoogt hun 
nostalgische waarde voor mij enorm.

Laten we eens de doopceel lichten van 
mijn Lobivia elongata, een betrekkelijke 
nieuwkomer tussen zijn aartsvaderlijke 
medegevangenen. Op 18 mei 1988, tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van Suc
culenta (ja toen op die boot) had de heer 
Herman Rubingh een verrassing voor mij 
meegebracht. Een vrij onaanzienlijk stekje 
van Lobivia elongata. Het was min of 
meer als een grapje bedoeld omdat 
"elongata" volgens hem vrij vertaald ook

Lobivia elongata. Foto van Asperen
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zoiets als "de lange" betekende. Ik heb dat 
nagekeken in de boeken en hij had, zoals 
altijd, wéér gelijk. Maar er was meer...: 
Zelf had Rubingh het plantje gekregen 
van de Harlinger kweker en cactuskenner 
Sieperda, in september 1938 en die had, 
wéér tien jaar eerder, het grootmoeder- 
stekje 'ten geschenke gekreegen’, zo 
heette dat toen, van de heer G.D.Duursma, 
welbekend bij de trouwe en oplettende 
Succulenta-lezertjes, als mede-oprichter 
van Succulenta in 1919.

De plechtige manier waarop de heer 
Rubingh mij in 1988 het stekje overhan
digde leek mij toen ietwat overdreven 
maar nu niet meer. Immers, aan deze do
natie was ook nog een strikte voorwaarde 
verbonden, namelijk dat ik ‘te zijner tijd’ 
op mijn beurt de hele afdeling Friesland 
van stekjes zou voorzien. Een opdracht 
die ik nogal luchthartig aanvaardde. Pas 
nü, anno 1996, is het ooit zo onooglijke 
stekje uitgegroeid tot een flinke pol, waar
van ik zonder bezwaar een dertigtal stek
ken kon nemen. Precies genoeg voor de 
hele afdeling, plus een exemplaar voor 
onze afdelings-showkas "Succulentarium 
op Vijversburg" genoemd. Deze kas, te

Tietjerk bij Leeuwarden, is nu exact het 
domein waar de heer Duursma in de twin
tiger jaren als opper-hovenier de scepter 
zwaaide Én een succulentenverzameling 
opzette. Zo is dan nu, na omzwervingen 
van 70 jaar dit plantje, of beter dit stekje 
van dezelfde kloon, weer terug op de 
thuisbasis: het Bos van Ypey.
We zijn ook bezig een Rebutia senilis var. 
sieperdaiana (Buin.) Backbg. te bemachti
gen en het zou helemaal fantastisch zijn 
als iemand ons een Lobivia duursmaiana 
zou kunnen bezorgen. Op ons verlang
lijstje staat ook nog de Lobivia drijveri- 
ana Backbg. om dit illustere viertal te 
completeren.

Als we dan over een aantal jaren weer 
eens een Algemene voorjaarsvergadering 
van Succulenta houden ter gelegenheid 
van "25 jaar Succulenta Frieslân", nodi
gen wij u allemaal uit onze showkas te ko
men bewonderen Én de door ons aange
legde rotstuin... en niet te vergeten: de 
dan hopelijk alweer flink uitgestoelde Lo
bivia elongata.

Gerard Elongata (de Lange) 
Op de Bouwen 27, 8501 GP-Joure

VERTALINGEN UIT HET SPAANS
Zo nu en dan heeft de redactie hulp van buiten nodig. Er zijn reeds leden, waarop wij 

een beroep kunnen doen bij het maken van fotoreportages en verslagen.
Een enkele maal krijgen wij ook kopij aangeboden, die geschreven is door een Spaanse 

auteur. Eerlijk gezegd is hiervoor niet voldoende kennis en tijd bij de redactie aanwezig. 
Onze vraag is dus: Is er een lid, die de Spaans taal dusdanig beheerst, dat hij/zij in staat 
is in de sporadisch voorkomende gevallen een goede vertaling te maken? Meldt U zich 
dan bij het redactiesecretariaat.

Joop van Alten.
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VERRASSENDE AFWIJKINGEN BIJ 
CLEISTOCACTUS STRAUSII

Jan Essers

Bij kasbezoeken, tentoonstellingen, op 
vergaderingen en lezingen wordt men 
steeds weer verrast met aparte planten. 
Velen van ons worden geobsedeerd door 
bepaalde afwijkingen op het ‘geijkte’ stra
mien van een plant. Een andere bloem- 
kleur, bloemvorm, de plaats van de bloem, 
of de bloeitijd. Andere kleuren bedoor- 
ning, afwijkende bedoorning of het geheel 
ontbreken hiervan. Verschillende groei
wijzen van de plantenlichamen. Niets ont
gaat de echte liefhebber.

Cleistocactus strausii monstruosis.
Foto's van de schrijver.

Het meest bekend zijn de cristaten en 
de monstrueuze afwijkingen. Men is soms 
zelfs gespecialiseerd in deze afwijkende 
vormen. Maar ook voor de gewone lief
hebber is het altijd weer een blikvanger in 
de verzameling. Steeds weer worden er 
stekken genomen om mee te nemen en 
meestal te enten! En dat zonder bekende 
veldnummers! Men vindt zulke kostbaar
heden nooit als zaad, indien het al be
staat, in geen enkele zaadlijst. Alleen 
door vegetatieve vermeerdering komt men 
in het bezit van deze planten. Een enkele 
keer is er wel zaad te krijgen dat de afwij
kende eigenschappen bezit, (bijvoorbeeld 
Cereus monstruosus). Wat zijn nu eigen
lijk cristaten en monstrueuze vormen?

Afwijkingen van de plant
Cristaten

Dit zijn planten, die in plaats van één 
groeipunt een brede groeiband ontwikke
len. meestal ook nog met slangachtige 
kronkels.

Monstruositeiten
Deze hebben meestal meerdere groeipun- 
ten, soms met wilde onregelmatige vor
men.

Dichotome deling van de planten- 
schedel
Zo ontstaan meerdere koppen, die later, 
bij doorgroei weer splitsen. Ook ontstaan 
soms uit cellen van cristaten en mon
strueuze vormen weer de oorspronkelijke 
vormen van de planten en verdwijnen de 
afwijkingen geheel.

Bloemafwijkingen
Bijvoorbeeld een ellipsvormige bloembo
dem, het ontbreken van bloembladen en 
het samengroeien van meeldraden.
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Afwijkingen van de bedoorning 
Kortere of langere bedoorning. Het geheel 
ontbreken van de bedoorning

Wij nemen als voorbeeld de afwijkin
gen van Cleistocactus strausii (Hees) 
Backeberg eens onder de loep.

De plant is bekend door zijn mooie 
stam, zijn haarfijne witte bedoorning en 
de rechte, pijpvormige, rode bloemen, die 
iets roodbruin behaard zijn. Hij heeft als 
stamland Bolivia, Tarija, 1750 m. Hij 
heeft ook in de CITES Checklist zijn 
naam behouden. Een hele geruststelling 
voor velen onder ons. Bij een kasbezoek 
(een van de vele) bij Julienne Jacobs te 
O.L.V. Waver werd ik verrast door een 
cristaatvorm. Natuurlijk kreeg ik een 
"stukje" van haar, ze kan bijna nooit 
weigeren. Thuisgekomen werd dit vervol
gens op een onderstam van een cereus 
geënt. Het geval groeide voortreffelijk en 
zo is het resultaat te zien op bijgaande 
foto. De groei verloopt niet te fors en 
steeds met die halfcirkelvormige lijnen, 
steeds omhoog opbouwend. Daardoor 
knelt hij ook niet op de onderstam, wat bij 
veel cristaten wel het geval is. Men kan 
zich moeilijk voorstellen dat dit alles ont
staan is bij een zo mooie zuil als onze 
Cleistocactus strausii.

Julienne had echter nog meer in petto 
en wel een monstrueuze vorm van de bo
vengenoemde plant. Deze vorm heb ik la
ten bewortelen. De wortels verschenen 
snel, de groei voltrok zich met meerdere 
zuilen, dun, ongeveer 2-3 cm doorsnede 
en 50 cm hoog. Alleen zijn er sporadisch 
nog wat haartjes te zien en voor de rest 
areolen met wat wol. In Juni 1994, vijf 
jaar na het bewortelen verschenen er 
bloemknopjes! Dit was een verrassing. Het 
fototoestel werd in gereedheid gebracht 
voor de bloemen die zouden verschijnen. 
En jawel hoor, op 9 juni was het zo ver. 
Tja... bloemen!! Een raar geval. Tamelijk

Cleistocactus strausii fa. cristatus

harde wasachtige pijpjes van 2 cm lengte, 
net een gedraaid wormpje met aan het uit
einde iets, dat toch nog op een ‘cleisto’- 
bloem lijkt. Het geheel was omvat met een 
doorzichtig vel. Na een week begonnen ze 
te verdrogen. Toch is een zaak duidelijk; 
óók de bloemen waren monstrueus, zoals 
op de foto's te zien is. De planten krijgen 
geen aparte verzorging en ‘s winters is de 
kastemperatuur 3-4° C.

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum.
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DE KAMPIOEN IS NIET MEER!
Eric J.M.Piens

In een artikel genaamd "De mot zit 

erin" was mijn inleiding als volgt: 

de grote Van Dale geeft voor "De 

mot zit erin" als verklaring: de 

zaak is bedorven. Bederf is gelijk 

aan "rot" waar elke cactusliefheb

ber en verzamelaar ten zeerste 

voor beducht is.

In de maanden februari en maart (soms 
reeds in het najaar) zullen wij allen of 
toch bijna allen, met enkele bekende feno
menen geconfronterd worden. Planten die 
niet naar het licht neigen doch eerder het 
omgekeerde doen, m.a.w. door verrotting 
omvallen en andere die in elkaar zijgen 
als een pudding. Sommige die er ogen
schijnlijk goed uitzien doch bij nader toe
kijken een ongewoon geschrompeld voor
komen hebben, blijken binnenin helemaal 
weggerot en hol.

Cactussen zijn levende organismen die 
ook eenmaal aan hun einde komen. Is het 
u ook al opgevallen dat zo'n einde reeds 
twee jaar vooraf kan worden vermoed. 
Eerst is de bloei bijna of meestal reeds he
lemaal weggevallen zonder verklaarbare 
reden. Ze worstelen zich nog éénmaal 
door de daaropvolgende winter. Het vol
gende groeiseizoen kunnen ze meestal ook 
nog doorkomen (het zijn taaie kereltjes) 
maar ze staan er bij met een matte habi
tus. De volgende winter is dan funest.

Parodia mairanana - 
Cardenas, cultuurim- 
port (foto 1988).
Foto's van de schrijver
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Hiermede willen wij deze misschien wat te 
lang uitgevallen inleiding besluiten en ons 
op "onze kampioen" toespitsen.

Doch eerst nog de bijdrage van 
G.Boudewijns (1996) wat nader analy
seren. Daarin verhaalt de auteur de gevol
gen van het uitvallen van zijn kasverwar
ming gedurende een vriesweek in februari. 
Een kwart van zijn verzameling vertrok 
gedurende de vier daaropvolgende maan
den naar de eeuwige cactusjachtvelden. 
Bijzonder merkwaardig was de constate
ring van de auteur hoe bij sommige van 
zijn planten het overlevingseffect zich 
manifesteerde. "Vele planten mankeerden 
ogenschijnlijk 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 krachts
inspanning tenminste nog voor nageslacht 
(?) kunnen zorgen".

En dat nageslacht zou op de groeiplaat
sen in de cactusgebieden er zeker geko
men zijn. Zo zag ik na de fameuze winter 
van 1984-85 (W. Sterk 1985) bij een be
zoek aan de tuinen Mar y Murtra in Bla- 
nes (Costa Brava) niet enkel foto's van 
een één meter dikke sneeuwlaag. Boven
dien lagen op een toekomstige compost- 
hoop enkele cactussen (zonder wortels en 
half weggerot of bevroren) die de kracht 
nog konden opbrengen enkele bloemen te 
produceren. Hier bij ons in de lage landen 
zou dit niet lukken, maar ginds in Spanje 
zijn de klimatologische omstandigheden 
gunstiger. Deze omstandigheden kunnen 
evenwel "te gunstig" zijn. Reden waarom 
de gymno's aldaar meestal niet in de tuin 
worden uitgeplant.

Toen ik zowat twintig jaar geleden be
gon met cactussen en daarbij verklaarde 
speciaal interesse te hebben voor paro- 
dia's, werd mij verteld dat zulke planten 
geen lang leven beschoren was of werd er 
door oudere liefhebbers eens meewarig 
naar me gekeken. Als je aan het einde van

mijn verhaaltje bent gekomen, is uw me
ning over "geen lang leven" dan ook uw 
gedachte? Persoonlijk begint de twijfel te 
knagen.

Iedere plant (het totaal schommelt van 
jaar tot jaar rond vier tot vijfhonderd) 
heeft bij mij een fiche waar alles op wordt 
genoteerd. Ik kan u vertellen op welke da
tum in maart (soms februari) bv. een plant 
begint te bloeien en het aantal bloemen, 
zelfs tot november-december van andere 
planten, o.a. Neogomesia agavioides.

Sommige parodia's kunnen bloeien ge
durende zes tot zeven maanden. Dat zijn 
dan, wat ik noem mijn kampioenen. De 
eerste in de rij was en is opnieuw Parodia 
mairanana Cardenas geworden. Immers 
dé echte kampioenveelbloeier heeft het la
ten afweten, doch later komen we daar 
wat uitvoeriger op terug. Parodia maira
nana die een cultuurimport van Tenerife 
is, produceerde tussen 8-4 en 26-10-1996 
liefst één-en-vijftig bloemen. Dit is geen 
unicum, alle parodia-verzamelaars kennen 
dit verschijnsel.

De zeldzame Parodia gibbulosa Ritter 
of P. gibbulosoides Brandt bloeit steeds 
met een aantal bloemen die alle gelijktij
dig opengaan. Dit jaar was dat respectie
velijk 16, 4, 13 en nog eens 6 op 29 okto
ber. Gewis geen grote aantallen. Er zijn 
andere bekend. Geen liefhebber echter die 
erin slaagt die planten te bestuiven. Blijk
baar zijn het allemaal stekken van één 
kloon. Opvallend voor mij was dat ik een 
bekende Duitse liefhebber vorig jaar op de 
ELK zag met een dergelijk plantje. Een 
tiental jaren geleden vond hij in de natuur 
de langdoornige vorm (Haugg 1987). Bij 
hem wilde het ook niet lukken, vandaar de 
aankoop van ander bloed.

Parodia rigidispina Krainz had het dit 
jaar blijkbaar naar zijn zin want op 1 au
gustus ontvouwden zich liefst 27 bloemen 
op dezelfde dag. En... de kampioen zal je 
vragen. Dat was Parodia gracilis (de sier
lijke) beschreven door Fr. Ritter. Oudere
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Parodia rigidispina met 
27 bloemen op 2.8.96

planten worden zuilvormig. In de winter 
94-95 zag ik onderaan "de sierlijke" een 
verkleuring, die bij voorzichtig onder
zoek, verdroogde opperhuid bleek te zijn. 
Brandvlek? Kan niet! Rot dan? Ook niet! 
De cactus was bepaald magerder gewor
den. Drong een noodenting zich op? In 
volle winter toch omgepot om eventuele 
belagers (in de grond) uit te schakelen. In 
de daaropvolgende lente maakte de slechts 
zeven cm brede en licht zuilvormige paro
dia een nieuwe ronde kop van om en bij

tien cm. Parodia's bloeien alleen in de 
nieuwgroei, dus was op het einde van de 
cyclus de nieuwe kop voor de helft omge
ven met bloeiresten. Ik telde er 86, meer 
dan het dubbele van het jaar ervoor. Ik 
was een happy man. . . en nog ondanks dat 
het er dit jaar slechts 26 stuks waren.

Bij het binnenbrengen van mijn planten 
voor overwintering in een muurserre, wer
den de bloemresten van de diverse species 
verwijderd en de productie op hun fiche 
genoteerd. Nergens iets aan de hand. Tot

Parodia gibbulosa met 
13 bloemen op 
2.8.1996
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drie weken later plots mijn aandacht ging 
naar de verdachte bruinzwarte habitus van 
mijn kampioen. Het mes erin, helaas het 
venijn zat reeds tot in het bovengedeelte 
van de nieuwe kop. Daar lag ie dan, in 
mootjes gesneden. Geboren in de omge
ving van Gent omstreeks 1970 en van ons 
heengegaan in oktober 1996. R.I.P. in de 
gemeentelijke groencontainer.

In mijn inleiding sprak ik hoe men het 
naderende einde van planten kan vermoe
den door het plotseling wegblijven van de 
bloei, zonder aanwijsbare reden en on
danks een goede verzorging. Na lectuur 
van het proza van G.Boudewijns viel m'n 
nikkeltje, dat het grote aantal bloemen een 
laatste stuiptrekking kan zijn om het na
geslacht te verzekeren. Hier was geen 
sprake van vorst, dus heb ik op de fiche 
genoteerd "natuurlijke dood" en ze geclas- 
seerd bij de verdwenen planten. Op een 
andere fiche van de nog in cultuur zijnde 
planten zie ik van een tweede "gracilis" 
dat het bloemenaantal van deze eveneens 
meer dan twintigjarige species een toe
name vertoont. Van 36 stuks in 1994, over 
47 in 95 tot 55 dit jaar.
Teken aan de wand?

Parodia gracilis, de ex-kampioen in betere tijden 
(augustus '90)
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KAN TEPHROCACTUS FLOCCOSUS IN 
CULTUUR BLOEIEN?

Johan de Vries

Allereerst enkele opmerkingen betref
fende de nomenclatuur. Dit voorkomt, dat 
de redactie aan het eind van het artikel nog 
een toevoegsel moet maken. De eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen, dat ik met opzet 
Tephrocactus floccosus (S.-D.) Backbg. 
boven het artikel gezet heb. De juiste 
naamgeving tegenwoordig luidt Opuntia 
floccosa Salm-Dyck.
Als nu dit artikel de indruk zou wekken, 
dat het over een vertegenwoordiger van het

Austrocylindropuntia lagopus var aureopenicillata, knop 1 cm 
groot op 2-8-96
Foto’s van de schrijver

grote geslacht Opuntia Miller zou gaan, 
houden velen het wellicht al voor gezien. 
Opuntia's staan immers bekend als die 
planten met die grote schijven, ook nog 
eens vol met glochiden ? Velen hebben 
hieraan een slechte herinnering overgehou
den, van een vakantie in Spanje of op de 
Canarische Eilanden.
Ziet U nu, waar al deze nieuwe combina
ties toe leiden ?

Een in mijn ogen, betere naam is: 
Austrocylindropuntia floccosa (S.-D.) 
Ritter. Hierin sta ik niet alleen, uit de 
naam blijkt, dat ook Ritter, een groot ken
ner van de Zuidamerikaanse cactussen, er 
zo over dacht. Ook binnen de (Duitse) stu
dieclub is men deze mening toegedaan. Ui
teraard maken de bedoelde planten deel uit 
van het zeer grote geslacht Opuntia, in 
bredere zin.

Nogmaals, het is jammer, dat tegen
woordig vele 'oude' geslachten, die toch zo 
kenmerkend waren en waar we jaren mee 
hebben geleefd, plotseling gaan verdwij
nen, zich als het ware verstoppen in grote 
supergeslachten, waarin menigeen zich 
verloren voelt. Dit wordt overigens wel 
wetenschap genoemd !

Dus, ondanks alles, Austrocylindropun
tia floccosa (S.-D.) Ritter, voor mij en 
velen met mij.
Op de namen van de beschreven vormen 
gaan we verder niet in, daar dit niet in het 
geheel past. De namen bij de foto's zijn de 
namen, waaronder de betreffende planten 
in mijn collectie staan.

Waarom nu Austrocylindropuntia 
Backbg.? Wel, deze onderscheiden zich 
van de 'echte' Tephrocactussen door hun
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groeivorm.
Het woord zegt het eigenlijk al: de groei is 
cilindervormig, terwijl de vertegenwoordi
gers van het geslacht Tephrocactus veelal 
eivormig groeien.
Voor hen, die A. floccosa niet kennen; het 
zijn enigszins cilindervormige planten, van 
ongeveer 3 - 20 cm lengte, heel karakteris
tiek overdekt met rechte of krullende 
sneeuwwitte of iets gelige haren. Er be
staat overigens ook een vrijwel kale vorm 
(fa. atroviridis). Door vertakking ontstaan 
groepen, die uiterst fraai kunnen zijn, mits 
juist gekweekt.

Jammer is, dat deze plantengroep uiterst 
spaarzaam vertegenwoordigd is in onze 
collecties, ondanks het feit dat ze goed 
groeien. Wellicht is onbekendheid de 
reden, met daaraan gekoppeld de slechte 
verkrijgbaarheid, het bij verkeerde cultuur 
niet fraai worden of blijven en wellicht is 
de belangrijkste reden dat ze nooit bloeien.

Om tot een goed kweekresultaat te komen 
moeten we eerst kijken waar en hoe deze 
planten in de natuur groeien.

Op de Centraal-Peruaanse hoogvlakte 
(de Puna), komen zij van 3500 m hoogte, 
tot zelfs 4600 m voor, soms in zo grote 
afmetingen, dat het lijkt op een kudde lig
gende schapen, of op plekken opgewaaide 
sneeuw. Overigens strekt het groeigebied 
zich bijna uit tot aan La Paz, dus in zuide
lijke richting over de grens met Bolivia. 
Het behoeft geen betoog, dat de planten 
dan aan uitzonderlijke klimatologische 
omstandigheden blootgesteld worden, 
zoals tijdens de winter nachtelijke tempe
raturen van minus 15°C en overdag een 
zeer grote instraling plus veel wind. 
Deze extreme omstandigheden kunnen wij 
onze planten niet bieden, waardoor ze zich 
hier iets gaan verlengen. Dat betekent, dat 
de planten wat langer en wat losser van op
bouw worden. Je kijkt er meer doorheen.

Austrocylindropuntia atroviridis. gele bloei op 7-7-96
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Austrocylindropuntia 
lagopus var. aureope- 
nicillata bloeit oranje
rood op 5-8-96

Opmerkelijk is het feit, dat er gedurende 
de winter (juni) op de natuurlijke groei
plaatsen regelmatig in de namiddag 
sneeuw valt. Dat is dan midden in de rust
tijd. Natuurlijk 'verdampt' veel van deze 
neerslag, maar een gedeelte komt ten 
goede aan de planten, door de zon, die de 
sneeuw enigszins doet smelten, echter vaak 
alleen aan de zonzijde.
Ook worden de rotsen en de donkerge
kleurde bodem gedurende de dag opge
warmd, de warmte wordt 's nachts lang 
vastgehouden, wat voorkomt dat de wor
tels die het meest gevoelig zijn voor lage 
temperaturen, beschadigd raken. De bloei 
volgt nu in het droge seizoen ( in de zo
mer) !

Hoe moeten wij onze cultuur aanpassen 
om succes met deze plantengroep te heb
ben? Allereerst nemen we onze geijkte 
cultuurmethode eens onder de loep. Die 
kan men in ieder boek nalezen. In het kort 
gezegd, komt het hier op neer: vochtige 
zomers en droge winters. Dit nu is geheel 
in tegenstelling, met wat er in de natuur 
gebeurt bij deze extreme hooggebergte- 
soorten. Hier zijn immers de winters voch
tig en de zomers droog.
Enkele leden van de studieclub zijn er toe

over gegaan die Austrocylindropuntia's, 
behorende tot de floccosa-groep, 's winters 
water te geven.
Met water geven wordt dan niet bedoeld, 
dat de planten iedere week een flinke 
scheut water krijgen, maar juist zoveel 
vocht bekomen, dat de groei er in blijft en 
de voor het geslacht Opuntia kenmerkende 
rolronde blaadjes aan de groeitoppen niet 
verwelken en afvallen.
De temperatuur in de nacht zo laag moge
lijk, waarbij een enkele graad vorst geen 
schade doet, ondanks dat de planten 
gespannen staan en zelfs iets groeien, zij 
het bij deze temperaturen langzaam.
Bij niet vriezend weer wordt er voldoende 
gelucht. Uiteraard vanaf het vroege voor
jaar en gedurende de zomer veel luchten. 
Luchten wil niet zeggen, alleen de ramen 
boven in de kas openzetten. Dit is al spoe
dig onvoldoende, er ontstaat opgestuwde 
warmte, die deze Andesplanten beslist niet 
waarderen. Ook dient er laag langs de zij
gevel glas verwijderd te worden. De lucht 
kan dan eenvoudig opstijgen en de warmte 
mee afvoeren via de luchtramen 
(schoorsteeneffect)!

Een bijkomend gevolg van 's winters 
water geven is, dat de kleine zijscheutjes,
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die juist een zo dicht en bossig uiterlijk 
aan de planten geven, behouden blijven. 
Bovendien vindt meer wolontwikkeling 
plaats, terwijl de planten niet etioleren, 
ondanks lichtgebrek in ons klimaat. Bij 
een traditionele overwintering verdrogen 
deze nieuwe groeipunten, waarschijnlijk 
tegelijk met de knopaanleg.
Vanaf half mei is het gedaan met de water- 
gift en volgt een droge zomer, tot half au
gustus. Overigens hoeven deze data niet 
strikt genomen te worden, het is slechts 
een leidraad, die natuurlijk niet met voeten 
moet worden getreden. De resultaten 
waren bemoedigend. Enkele planten zetten 
knoppen, die zich ook verder ontwikkel
den.

Het lijkt zinvol om nu toch maar met 
enkele namen te strooien, louter alleen om 
de foto's uit elkaar te houden. Stoort u zich 
er niet aan, wij hebben zelf immers ook 
een naam.
De geelbloeiende plant is een vorm van 
A. atroviridis Werd. & Backbg., een vrij
wel kale vorm van A. floccosa.
Herkomst: Peru, 4000 m, klein en laag 
blijvend, tot ongeveer 4 cm hoog. Op 16 
juni waren de knoppen één cm groot en op 
7 juli opende zich de eerste bloem.
De anderen volgden na enkele dagen.
De bloemen blijven meerdere dagen goed. 
Opmerkelijk is, dat zich juist op de knop
pen enkele lange haren bevinden.
De plant zelf is niet groter dan 7 cm in 
doorsnede.
Het oranjerood bloeiende exemplaar is
A. lagopus var. aureopenicillatus (K. Sch.) 
Backbg.
Herkomst: Midden Peru, 4700 m. Een wat 
oudere plant, met meerdere tot 20 cm 
lange scheuten, die met lange iets gelige 
haren bezet zijn. Een fraaie plant met grote 
sierwaarde.
Van het begin af aan waren deze knoppen 
iets rood aangelopen. Op 7 juni 1 cm in 
doorsnede en ondanks het feit dat ze geen 
water kregen, op 2 augustus bijna in bloei

en de kleur al aan het verraden. Die ver
rassing kwam op 5 augustus: een onge
wone pracht!

Hopelijk heeft U enige indrukken opge
daan en genoten van de kleurenpracht van 
deze tot nu toe nooit bloeiende floccosa- 
groep. Zij, die geïnteresseerd zijn in deze 
extreme hooggebergteplanten, of in het 
oude geslacht Tephrocactus in het alge
meen, kunnen voor nadere nformatie con
tact met mij opnemen.
Bezoek is ook mogelijk, echter alleen na 
telefonische afspraak.
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EEN HYLOCEREUS SPECIES IN 
SURINAME

Geert Eerkens

Deze cactussoort kunnen we hier vinden 
in bomen, meestal in vorken van takken en 
samengroeiend met bromelia's en andere 
epifyten, zoals Rhipsalis cassytha, Epi- 
phyllum phyllanthus, tillandsia's en zo 
meer. In zo'n dichte klomp van allerlei 
planten krioelt het ook van insecten, 
vooral mieren. Dood en min of meer ver
teerd blad hoopt zich hier vanzelf op en 
het is er altijd min of meer vochtig. 
De lengte van de takken van onze hylo- 
cereus is variabel, soms zijn ze wel tot 2 
meter lang. De takken maken slechts spo-

Dwarsdoorsnede bloem van Hylocereus species uit Suri
name. Foto’s van de schrijver

radisch luchtwortels, ze wortelen zich ech
ter wel snel vast wanneer zij allerlei orga
nisch materiaal aanraken. De takken zijn 
ca. 5 cm dik, jonge takken 3 cm en groen. 
Bij een wat droger en zonniger standplaats 
zijn de takken een beetje bedekt met een 
witte waslaag. Altijd zijn zij drieribbig en 
de ribben staan in een omgekeerde T. De 
beide onderste vleugels lopen evenwijdig 
aan elkaar en de derde rib staat hier dan 
vrijwel loodrecht op. De rug van de ribben 
is vrijwel recht en de areolen staan boven 
op deze rug, op een afstand van ca. 5 cm 
van elkaar. De areolen bezitten geen wol 
en zijn stijf bezet met 4 zeer scherpe en 
zeer harde korte rechte doorns, donker 
hoornkleurig, van 4 mm lengte. Soms is er 
nog een klein bijdoorntje. Alle doorns zijn 
aan de voet sterk verdikt.

Deze cactussoort bloeit 's nachts met 
een prachtige grote bloem, die gelukkig 
's morgens vroeg nog fris blijft totdat het 
warmer wordt. Zo is er dan gelegenheid 
om foto's te maken. Spoedig begint de 
bloem zich te sluiten en te verwelken en is 
het weer voorbij met deze schoonheid. 
De bloem van onze hylocereus heeft een 
lengte van ca. 32 cm en geheel geopend 30 
cm middellijn. De bloembuis is ca. 16 cm 
lang bij een dikte van 2,5 cm, groen en be
zet met een tiental schubben van 3 cm lang 
bij een breedte van 1,5 cm, ovaal en spits 
uitlopend. Het vruchtbeginsel is dicht be
zet met korte dikke schubben. De randen 
van alle schubben zijn donker gekleurd, in 
het bijzonder de punt.
Dichter onder tegen de bloem aan gaan 
deze schubben over in sepalen. Deze zijn 
van 7 tot 15 cm lang, lichtgroen en meer 
naar de bloem toe geel wordend, naar be
neden rozegeel, ca. 12 mm breed. De peta-
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Bloem van Hylocereus 
species uit Suriname

len zijn licht roomkleurig, naar beneden 
licht karmijnrood en 3 à 4 cm breed. Het 
hart van de bloem is zodoende zacht kar- 
mijnroze. De bloem bevat ontelbare meel
draden, crèmewit, naar beneden meer geel, 
de helmhokjes zijn 5 mm lang en een 
beetje crèmekleurig. De stamper steekt bo
ven de meeldraden uit. De stijl is 8 mm in 
doorsnee en ligt los van de bloembuis. 
Stempels 23 à 25, ongeveer 2,5 cm lang. 
Op ca. 1,5 cm hoogte splitsen deze stem
pels zich in tweeën als een slangentong.

De bloem is typisch een hylocereus- 
bloem zonder een spoor van haren of bor
stels, dit in tegenstelling met de bloem van 
een selenicereus. De bloem geurt slechts 
matig.

Het is tot nu toe niet gelukt deze hylo
cereus goed te identificeren. Onze soort 
komt met geen enkele beschrijving goed 
overeen. De oude beschrijvingen van hylo- 
cerei zijn overigens ook maar zeer sum
mier en het wordt tijd, dat iemand zich 
eens grondig met dit geslacht bezig houdt.

Deze soort bloeit bij mij regelmatig. Dit in 
tegenstelling met Hylocereus undatus. 
Deze soort heeft nog nooit gebloeid. 
De vrucht is vermiljoenrood gekleurd en

bezet met dikke schubben van 2 cm breed, 
naar boven spits uitlopend in een rood
groene punt. De vrucht is eivormig, 6 cm 
dik en 8 cm lang. De zaden liggen ingebed 
in wit sappig vruchtvlees. De vrucht is eet
baar en smaakt lekker zacht zoetzuur. De 
zaden zijn glanzend zwart, 3 mm lang en 2 
mm dik in een punt uitlopend. Vruchten 
van een Hylocereus spec. afkomstig uit 
Nicaragua zijn tegenwoordig in groente
en fruitwinkels verkrijgbaar. De zaden kan 
men uitzaaien en deze soort is wellicht ook 
geschikt als tijdelijke onderstam.

Tamanredjo KM 17,5 Commewijne Suriname

SUCCULENTA jaargang 76 (3) 1997 113



SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM
Ben J.M. Zonneveld

Deze sempervivum werd al gekweekt in 
1699 door de hertogin van Beaufort, en 
Linnaeus beschreef hem als soort (species) 
in 1753. Naar aanleiding van het wijdver
spreide voorkomen ervan in de bergen van 
Europa, de enorme verschillen in grootte, 
beharing en kleur van de rozet, zelfs plaat
selijk, hebben ze zo veel verschillende 
soortnamen gekregen: S. doellianum, 
laggeri, moggridgei, sanguineum, hete- 
rotrichum, tomentosum, webbianum en 
bryoides. L. Praeger bracht in zijn "An 
account of the sempervivum group" (1932) 
deze variëteiten terug tot drie: var. arach
noideum, glabrescens en tomentosum. 
Favarger (Flora Europaea, 1964) redu
ceerde deze drie verder tot twee, nl. de 
variëteiten arachnoideum en tomentosum 
en hij memoreert het feit dat er planten ge
vonden zijn met diploïde en tetraploïde 
chromosoomaantallen. Ondanks dit alles 
noemt J.A. Huber in Jacobson's "Lexicon 
of Succulent Plants" (1974) nog zes 
variëteiten, en verscheidene van de hier
boven genoemde synoniemen worden nog 
steeds in de meeste collecties gevonden.

Om duidelijk te maken wat op het mo
ment de juiste opvatting is, zal ik hier de 
resultaten bespreken van onderzoekingen 
op dit gebied gedaan door mevr. A. Wel- 
ter. Zij werkte onder leiding van prof. 
Favarger en was zo vriendelijk mij haar 
proefschrift (1977) te lenen. De resultaten 
van haar onderzoekingen zijn in een ver
korte versie gepubliceerd in C.R. Acad. S. 
Paris t 288, series D, 387-391 (1979). Wat 
betreft de verspreiding van S. arachnoi
deum heeft ze duidelijk gemaakt dat de 
Karpaten uitgesloten moeten worden. 
Ze doet echter hetzelfde met de bergen in 
Cantabrië, hoewel M.C. Smith (Bristol) ze 
daar wel gevonden heeft volgens zijn 
proefschrift over Spaanse sempervivums. 
Daar heb ik over geschreven.

De chromosoomaantallen van 116 ver
schillende klonen uit verschillende vind
plaatsen werden geteld en er werden zowel 
diploïde als tetraploïde en een paar tri- 
ploïde planten gerapporteerd. Diploïde 
planten komen hoofdzakelijk voor in 
Zwitserland, Oostenrijk en het centraal

S. arachnoideum var. 
tomentosum van Gorges 
dee Daluis, Zuid-Frankrijk
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S arachnoideum var. 
arachnoideum van Iselle, 
Frankrijk

gebergte van Frankrijk. De tetraploïde 
planten worden in het algemeen gevonden 
in de meer zuidelijke gebieden, het Zuid
oosten van Frankrijk, de Haute Savoie, de 
maritieme Alpen, de Abruzzi, Corsica en 
de oostelijke Pyreneeën.

De volgende vraag was of er uiterlijke 
eigenschappen aanwezig zijn die gebruikt 
kunnen worden om onderscheid te maken 
tussen de diploïde en tetraploïde planten. 
De grootte van de rozet is gemeten, de 
grootte van de stuifmeelkorrels, de beha
ring, de grootte van het bloemblaadje, de 
bloeitijd en de pH (zuurgraad) van de 
bodem (variërend tussen 4,3 en 8,2). 
In al deze kenmerken is er een gemiddeld 
verschil tussen de diploïde en tetraploïde 
planten, maar in alle gevallen bestaat er 
een aanzienlijke overlap van de gemeten 
eigenschappen en geen ervan kan apart ge
bruikt worden om ze van elkaar te onder
scheiden. Het dient nader onderzocht te 
worden in hoeverre Welter's waarneming 
dat de bloeitijd bij diploïde planten 10 
dagen eerder is, altijd opgaat.

Wat betreft de beharing werden de plan
ten in 4 klassen ingedeeld: 1, 2, 3 of 4, en 
ik deed willekeurig hetzelfde met haar ge

tallen voor de grootte van de rozet, d.w.z. 
5-9 mm = 1, 10-14 mm = 2, 15-19 mm = 3 
en 20-25 mm = 4. In het proefschrift van 
mevr. Welter waren aparte curven gegeven 
voor de verdeling in klassen van grootte en 
beharing en dit resulteerde in een aantal 
gevallen in een enkele piek. Ook als deze 
twee curven gecombineerd worden, zien 
we een enkele piek. In haar proefschrift 
zijn echter de resultaten van de meting van 
elke plant apart gegeven. In plaats van 
planten met grootte 1 te combineren met 
planten met beharing 1, enz., heb ik nu 
grootte en beharing van elke plant afzon
derlijk gecombineerd. Op die manier kon 
een plant van 1 + 1= 2 tot 4 + 4 = 8 pun
ten krijgen.

De daaruit resulterende grafiek geeft 
twee pieken met beide een schouder, sug
gererend dat beharing en grootte met el
kaar te maken hebben. De diploïde piek 
heeft een schouder van meer harige plan
ten en de tetraploïde piek heeft een schou
der van minder harige planten. Ik heb 
geprobeerd dit op de volgende manier te 
verklaren. Ten eerste is naar mijn mening 
de webvormige beharing van de planten 
niet zo zeer een bescherming tegen de zon, 
maar dat zij dient om vocht uit de lucht te 
verzamelen, en de haren zijn inderdaad
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Frequentieverdeling van grootte en beharing van 
diploïde en tetraploïde vormen van S. arachnoideum, 
wanneer beharing en grootte voor individuele planten 
worden gekombineerd.

hygroscopisch. Ten tweede, hoe groter de 
plant, hoe meer deze bestand is tegen hitte. 
Diploïde planten werden dus door natuur
lijke selectie groter en hariger op die 
plaatsen waar drogere en meestal meer 
"laagland omstandigheden" overheersten. 
Deze planten vormen de rechterschouder 
van de diploïde curve, de hoofdpiek verte
genwoordigt de meer gebruikelijke klei
nere en minder harige diploïde planten. De 
diploïde planten in de westelijke Pyre
neeën kunnen dan beschouwd worden als 
een overblijfsel van de originele diploïde 
populatie die beter aangepast was aan de 
vochtiger westelijke Pyreneeën. Aan de an
dere kant werden er toevallig tetraploïden 
geselecteerd die over het algemeen groter 
en hariger zijn, gedurende het geologische 
tijdperk waarin het droger was. Deze plan
ten groeiden hoofdzakelijk succesvol in 
lagere plaatsen aan de zuidgrens van het 
gebied waar de arachnoideum voorkomt. 
Een voorbeeld is Corsica waar tetraploïde 
planten voorkomen.

Sommige plaatsen in het gebied waar nu

tetraploïde planten voorkomen, werden la
ter meer geschikt voor kleinere en minder 
harige planten. Deze werden geselecteerd 
binnen de tetraploïden. Dit resulteert niet 
in nieuwe diploïde planten omdat er in het 
algemeen geen weg terug is in het aantal 
chromosomen. Deze ten tweede male gese
lecteerde kleine, minder harige tetraploïde 
planten vormen de linker schouder van de 
tweede piek De hoofd piek geeft de grotere 
en sterker behaarde tetraploïde planten 
aan. Dus, men kan zeggen dat de schouder 
in de tetraploïde curve tetraploïde planten 
vertegenwoordigt die er uit zien als 
diploïde planten en dat de schouder in de 
diploïde curve diploïde planten aan geeft 
met een tetraploïde uiterlijk.

Ik zal echter de eerste zijn om toe te 
geven dat de 4 klassen willekeurig gekozen 
zijn en dat mijn uitleg van de daaruit 
voortkomende curven tamelijk speculatief 
is. Naar mijn mening geeft het een rede
lijke verklaring voor het voorkomen van 
vele eigenschappen bij zowel de diploïde 
als bij de tetraploïde vormen. Dat een aan
zienlijke grootte en toenemende beharing 
niet altijd samengaan met een hogere graad 
van ploïdie is aangetoond aan de hand van 
15 planten die ik in 1978 (maar niet in 
1979) vond tussen enkele honderden zaai
lingen van de S. arachnoideum "Album". 
Dit waren witbloeiende planten met ten
minste 30% grotere bloemen en rozetten 
en vooral de toegenomen beharing was 
verdacht. Het gewicht van het zaad nam 
ook toe, van 2,5 mg/100 zaadjes voor de 
oudertypen tot 3,8 voor de veronderstelde 
tetraploïde planten. Chromosoomaantallen 
in 6 verschillende klonen lieten zien dat ze 
allemaal diploïd waren met n = 16. Dit 
toont aan dat toename in grootte en beha
ring niet altijd vergezeld gaan van een toe
name in chromosoomaantal.
Ik heb deze grotere S. arachnoideum 'Al
bion' genoemd en ik denk dat alle wit
bloeiende arachnoideums die men ziet in 
tuincentra deze plant zijn, hoewel de bena-
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ming soms sterk afwijkt.
Het zal duidelijk zijn dat in ruwweg een 

derde van de gevallen men er verkeerd aan 
doet te proberen de variëteit van een 
arachnoideum op naam te brengen op 
grond van de grootte en beharing. Alleen 
bekendheid met de plaats van herkomst 
van de planten maakt een redelijke veron
derstelling mogelijk, natuurlijk naast het 
feitelijk tellen van de chromosomen. We
gens de moeilijkheid om de variëteiten op 
uiterlijk te determineren lijkt het verstan
dig ze niet in ondersoorten (subspecies) te 
verdelen, maar om de diploïde planten 
var. arachnoideum en de tetraploïde plan
ten var. tomentosum te noemen. Het alter
natief om de kleine, minder behaarde plant 
var. arachnoideum en de grotere meer be
haarde vorm var. tomentosum te noemen 
zou leiden tot de minder aantrekkelijke

consequentie dat beide variëteiten zowel 
tetraploïde als diploïde planten zou omvat
ten en tevens dat var. tomentosum en var. 
arachnoideum door elkaar in hetzelfde ge
bied zouden voorkomen.

Ik denk dat in een goede collectie alleen 
planten van een bekende vindplaats, zoals 
S. arachnoideum uit Abruzzi of erkende 
cultivars zoals S. arachnoideum 'Kappa' 
horen te zijn. Het zal duidelijk zijn dat het 
nutteloos is en niet langer verdedigbaar 
meer dan twee variëtieten in S. arachnoi
deum te onderscheiden en zelfs dan alleen 
als de chromsomen zijn geteld.

Schubertlaan 196, 2324 BC, Leiden

Distributie van de chromosomenaantallen van S. arachnoideum in Europa. 
Bewerkt naar A.Welter. uit Nat. Cact. & Succ. J. Vol. 36/1
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
15. STENOCEREUS THURBERI

Ton Pullen

Het zal niet zo vaak gebeuren, dat een 
Natuurpark genoemd wordt naar een suc
culente plant. Toch zijn er in het zuidwes
ten van de Verenigde Staten tenminste drie 
van zulke parken: Ten eerste het Joshua 
Tree National Park in Californië, waarover 
Wim Alsemgeest (1994) al in Succulenta 
schreef en dat genoemd werd naar de Jos
hua Tree (Yucca brevifolia). In de tweede 
plaats Saguaro National Monument, bij 
Tucson in Arizona, genoemd naar de 
enorme zuilcactus Carnegiea gigantea, en 
in de derde plaats het Organ Pipe Cactus

Stenocereus thurberi.
Foto’s van de schrijver

National Monument, dat genoemd is naar 
de cactussoort, die het onderwerp van dit 
artikel is.

Mijn vrouw en ik bezochten dit laatstge
noemde park gedurende drie dagen in april 
1996.

Het ligt in het uiterste zuiden van de 
staat Arizona, tegen de Mexicaanse grens. 
Geografisch en plantenecologisch behoort 
dit gebied tot de Sonorawoestijn, en de 
plantengroei lijkt dan ook veel op die in de 
aangrenzende delen van Mexico.

Tijdens ons bezoek, half april, was de 
temperatuur overdag tussen de 25 en 30°C, 
's nachts was het behoorlijk fris. In de zo
mer is het er nog veel warmer, voor ons 
waarschijnlijk niet prettig meer. Men 
wordt dan ook aangeraden om nooit te 
gaan wandelen zonder flink wat drinken in 
de rugzak.

De 'Organ Pipe Cactus' (= 'Orgelpijp- 
Cactus'), waarnaar dit park genoemd werd, 
is momenteel in de cactusliteratuur bekend 
als Stenocereus thurberi (Engelmann) 
Buxbaum.

De soort werd al in 1854 beschreven 
door Dr. Georg Engelmann (1804-1884), 
een uit Frankfurt afkomstig arts, die in 
Amerika woonde en werkte. Een zekere 
Theodor Rümpler (1817-1891), ook een 
Duitser, uit Erfurt, noemde de plant in 
1885 Pilosocereus thurberi. Het welbe
kende Amerikaanse schrijversduo Britton 
& Rosé maakten er Lemaireocereus thur
beri van, in 1909. De bekende Curt Backe- 
berg (1894-1966) deed ook een duit in het 
taxonomische zakje en veranderde de naam 
in 1951 in Marshallocereus thurberi.

De Oostenrijker Dr Franz Buxbaum 
(1900-1979) tenslotte, heeft voorlopig het 
laatste woord: Hij combineerde de naam in 
1961 om tot Stenocereus thurberi. In het 
systeem Hunt wordt de plant nog steeds als
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zodanig geaccepteerd.
De geslachtsnaam Stenocereus betekent 

zoveel als smalle, of dunne, Cereus.
De soortsaanduiding thurberi verwijst 

naar de eerste verzamelaar van deze soort: 
Georg Thurber (1821-1890), een destijds 
in New York wonende cactusliefhebber.

Deze soort komt in grote delen van 
Mexico voor en in Organ Pipe Cactus 
National Monument, een natuurgebied met 
een oppervlak zo groot als onze provincie 
Utrecht, en de directe omgeving daarvan, 
vindt men de enige groeiplaatsen van deze 
soort in de Verenigde Staten. In het park 
komen drie soorten grote zuilcactussen 
voor. Behalve de reeds genoemde Stenoce
reus thurberi zijn dat de 'Saguaro' 
(Carnegiea giganted) en de 'Senita' 
(Pachycereus schottii).

Wanneer men vanuit het noorden naar 
het park toe rijdt zijn de hoge kandelabers 
van de Saguaro al overal te zien. Deze 
soort heeft zijn verspreidingsgebied over 
grote delen van zuid-Arizona. Ook ziet 
men al enkele exemplaren van de 'Organ 
Pipe Cactus' langs de weg. Beide soorten 
zijn gemakkelijk uit elkaar te houden: De 
'Saguaro' is hoger en dikker, vertakt niet 
vanaf de basis, maar maakt 'zijarmen' op 
elke willekeurige plaats, terwijl de 'Organ

Pipe Cactus' bij het ouder worden vanuit 
de basis vertakt, dunner blijft en minder 
hoog wordt. Er zijn natuurlijk nog veel 
meer verschillen, maar die hoeft men niet 
te weten om de planten in het veld uit el
kaar te houden. In tegenstelling tot wat 
men zou denken, op grond van de naam 
van het gebied, is de 'Saguaro' de domine
rende soort in het landschap, en niet de 
'Organ Pipe Cactus'.

Stenocereus thurberi vormt 3 tot 7 m 
hoge, vanaf de basis vertakte struiken. De 
afzonderlijke takken zijn 15 tot 20 cm dik, 
het aantal ribben bedraagt 12-17. De areo
len zijn roodbruin, vooral de jonge areolen 
hebben een frisse vosrode kleur. Elk are- 
ool draagt ongeveer 9 randdorens, die tot 1 
cm lang zijn, en 1 tot 3 middendorens, die 
aanmerkelijk langer zijn, de langste tot 5 
cm. De breed-trechtervormige bloem is 
paars, ongeveer 7 cm lang; de vrucht is 
bolvormig, de zaden glimmend zwart. 
Afhankelijk van de regenval in de vooraf
gaande winter en de temperatuur valt de 
bloeitijd tussen maart en juli.

Bij de ingang van het park is een bezoe
kerscentrum, waar allerlei informatie over 
geologie, planten- en dierenleven te ver
krijgen is, en enkele kilometers verder het 
park in is een kampeerplaats aangelegd,

Landschap in Organ 
Pipe Cactus National 
Monument, met Steno
cereus thurberi en Car- 
negiea gigantea, 16 
april 1996
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waar men zich al midden in de woestijn 
bevindt. Men kan daar zittend voor tent of 
kampeerauto volop genieten van de omrin
gende natuur, van de planten natuurlijk, 
maar ook van zwevende kalkoengieren, 
gila-spechten, die gaten hakken in de sa- 
guaro's en daarin nestelen en cactuswrens 
[een groot soort winterkoninkje, dat in 
cactussen nestelt]. Wat 's nachts opvalt is 
de overweldigende sterrenhemel, nergens 
wordt het zicht op de sterren gehinderd 
door lichtreflectie vanwege de nabijheid 
van steden, dorpen of snelwegen.

Een wandeling van een uurtje in de di
recte omgeving van het kampeerterrein of 
het bezoekerscentrum levert al een aardig 
beeld op van de vegetatie van het gebied. 
Behalve de drie genoemde zuilcactussen 
komt ook Ferocactus emoryi (syn.: F. co- 
villeï) in het park voor. Deze soort bloeit 
in de nazomer en staat in het vroege voor
jaar met zijn gele vruchten te pronken.

Ook diverse soorten 'cholla's' [Opuntia 
spec.] kpmen hier voor, evenals schijf- 
opuntia's.

Van de cactusfamilie valt tenslotte nog 
te vermelden de verschillende echino- 
cereussoorten en een mammillariaspecies.

Een andere, voor de succulenten
liefhebber interessante plant, is de 'Ocotil- 
lo' (Fouquieria splendens). Verder groeit 
er nog een aantal niet-succulente planten 
en karakteristieke struiken. Na een natte 
winter bloeit er in het vroege voorjaar bo
vendien een geweldige hoeveelheid kleur
rijke éénjarigen.

Om de 'Senita' [Pachycereus schottii] te 
vinden moet men de meeste moeite doen. 
Op deze soort hoop ik in een apart artikel
tje nog eens terug te komen. Het schijnt 
dat de plantengroei hier toch vaak van 
nachtvorst te lijden heeft. Dat verklaart de 
beschadigingen, die vele planten vertonen.

De beschadigde planten lopen vanuit de 
wortel gewoon weer uit.

De hier voorgestelde cactussoort is voor 
de meeste verzamelingen natuurlijk een 
maatje te groot. In de cultuur groeien ze

bijzonder langzaam. Een plant in mijn kas 
is ongeveer 15 jaar oud en niet hoger dan 
25 cm. Wat men bij zulke jonge planten 
wel goed kan waarnemen zijn de mooi 
roodbruin bewolde areolen. Bloemen zal 
men in onze verzamelingen natuurlijk niet 
te zien krijgen.

Jonge planten zijn probleemloos te hou
den in één van de gebruikelijke grond- 
mengsels of in lava. Een warme, zonnige 
standplaats in de zomer, een matige water- 
gift en een droge, lichte en niet al te koude 
overwintering bevalt ze het best.
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In Duitsland: Bitte DM 45,- uberschreiben nach 
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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 :
C.B. Grinunelikhuisen, Stationsstraat 90,
1541 LJ Koog aan de Zaan, tel. 075-6212073

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 
Bennekom. Tel:0318-4.30099.
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VERKOOP LOSSE NUMMERS
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BIBLIOTHEEK
W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108, 

7391 XMTwello; 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.
VERKOOP VERENIGINGSART1KELEN
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 
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BESTUURS MEDEDELINGEN

VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE.
Wij hebben de jaarrekening 1996 van de 
Nederlands Belgische vereniging van liefhebers van 
cactussen en andere vetplanten Succulenta 
gecontroleerd.
Het eigen vermogen is met f.9.899,— toegenomen 
en bedraagt per ultimo 1996 f. 119.775,—
De toename is ontstaan uit een voordelig saldo van 
de "Staat van baten en lasten" ad f. 10.899,- en 
een gift van f.1.000,— aan het project Cante A.C. 
te Mexico. Daarnaast is f.800,- uit de algemene 
reserve toegevoegg aan de bestemmingsreserve. 
(zijnde de toegekende rente).
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel 
dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de vereniging op 31 dec. 1996 en het resultaat 
over 1996.
Wij spreken onze waardering uit voor het door de 
penningmeester gevoerde beheer, de inzichtelijke 
wijze van administreren en de duidelijke presenta
tie van het jaarverslag.
Wij stellen de vergadering voor het Financieel 
jaarverslag 1996 goed te keuren en verzoeken het 
bestuur van Succulenta, dhr. Schellart te 
dechargeren voor de gevoerde administratie over 
1996.
Santpoort. 6 april 1997

F.Arens E. v. Zandvoort.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
In elk nummer van Succulenta wordt in het 
verenigingsnieuws vermeld, onder het hoofdstuk 
lidmaatschap dat opzeggingen voor 1 december 
schriftelijk bij de ledenadminnistrateur dienen te 
worden gedaan.
Het blijkt dat dit reglementaire voorschrift bij veel 
leden niet bekend is. Opzeggingen komen op 
velelei wijze binnen, ook na 1 december, voor het 
komende c.q. lopende jaar.
Het bestuur wil hierbij benadrukken dat indien de 
opzeggmg niet schriftelijk voor 1 december bij de 
ledenadministrateur is geschiedt, men nog voor 
tenminste een geheel jaar lid is en de contributie 
betaald moet worden.
Uitzonderingen op deze regel zullen niet worden 
gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van ieder 
lid om er voor te zorgen dat bij voorgenomen 
beeiniging van het lidmaatschap tijdig wordt 
opgezegd.

VERENIGINGS PUBLICATIE'S
Mede door de secretariaats uitbreiding is er in de 
werkzaamheden genoeg ruimte gekomen om aan 
een nieuwe uitgave van de infomap te gaan werken 
sugesties en aanvullingen zijn natuurlijk zeer 
welkom, 
Hiervoor gaarne even contact met het secretariaat.

BESTUURSVERKIEZING
Het secretariaat heeft nagelaten in de gele pag. 
van febr. dit jaar te vermelden dat voor zowel de 
voorzitter als de penningmeester de eerste zittings 
periode van 3 jaar is verstreken. Hier door kon er 
op de vooijaarsvergadering geen bestuursver
kiezing worden gehouden en zal dit worden 
uitgesteld tot de najaarsvergadering.
De voorzitter de dhr. Zaunbrecher en penning
meester dhr. Schellart stellen zich herkiesbaar. 
Tegen kandidaten kunnen tot 15 aug. worden 
aangemeld aan het secretariaat.

BESTUURSMUTATIES.
Na de herhaalde oproep betreffende ass. voor het 
bestuur heeft dhr. G.v. Santbrink uit castricum 
zich opgegeven voor secretariaatswerk en een 
mogelijke bestuursfunctie.
De oproep voor een 2e penningmeester blijft 
natuurlijk staan, ook de invulling van deze functie 
zou een toekomstige opvolging vergemakkelijken. 
Een boekhoudkundige kennis is hier voor 
natuurlijk wel vereist.

PLANTENSCHOW(KEURING)
Denkt u er aan dat er tijdens de najaars
vergadering op 18 october weer een plantenshow 
wordt gehouden.
Nu kunt u al rekening houden met verpotten etc. 
met welke plant u straks naar Utrecht komt.

GEVRAAGD

Bezoek adressen voor afdelings reisjes 
dit kunnen zowel liefhebbers als kwekers 
zijn.
Gaarne opgave van soort verzameling en 
hoeveel bezoekers mogelijk is en bezoek 
periode.
Opgave aan het secretariaat voor publ. 
in de gele pagina's
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek.
12 juni Gastspreker.
10 juli Samenkomst bij fam.v.d. Meer.
11 sept. Gastspreker
9 oct. Gastspreker.
13 nov. Ruilavond en dia's.
11 dec. Spelavond.
E.N.O. gebouw , Woerdseweg , Groenlo ,
20.00 uur

Arnhem.
12 juni Avond verzorgd door Gerard van Huffel.
18 juni Avondbezoek bij de fam. van Workum
21 aug. Zomeravond bij Cris Geris.
Zaaltje van de speeltuinver. ‘Tuindorp, achter het 
pand Floralaan 18,Wageningen,20.00 uur.

Brabant-België.
7 juni Busreis naar Duitsland.
27 juni Frans Noltee over Jemen.
29 aug. Ruilbeurs onder de eigen leden.
26 sept. Albert Goossens over Chilli en Bolivia.
31 oct. Paul Neut: Kris-kras door allerlei 

verzamelingen.
28 nov. Frank Hoste over Costa Rica.
19 dec. Gevarieerde avond met dia’s, etc. 
Tuinbouwschool .Hoger Rijksinstituut voor Tuin
bouw,de Bavaylei 116,1800 Vilvoorde,20.00 uur

Delfzijl e.o.
5 juni. Bijeenkomst in de kas van Gerard Geling.
12 juni. Kasje kijken bij dhr. W. Lambeck en 

fam. Keizer.
4 sept. Dia.. ;ng door T. Pullen over cactus 

paradijzen in de V.S.
3 oct. Gezamelijke avond met de afd. Groningen 

en Drenthe dialezing door P.v.d. Puijl.
6 nov. De planten van de maand.
4 dec. Dia’s van de diatheek en plant van de 

maand.
Groene Weide,Snelgersmastraat 15, Appingedam 
19.30 uur.

Dordrecht e.o.
12 juni. Piet Kooiman met zijn winnende planten 

en boekbespreking.
10 juli. Kasje kijken.
14 aug. Kasje kijken.
11 sept. Onderlinge ruilbeurs en bespreking van 

de zaaitest.
9 oct. Frans Noltee over Sansevieria.s
1.3 nov. Astrophyturn door Ada Schoonderwoerd 

en H. Roubos

11 dec. Nepal door Hans v.d. Kerkhof en 
jaarafsluiting.

Rode.Kruisgebouw,Dubbelsteynlaan west 43, 
Dordrecht, 19.30 uur.

Drenthe
4 juni Op kas bezoek bij Cobi en Anjo Keizer 

van de afd. Groningen
3 sept. Op kas bezoek bij Piet Ende
3 oct. Gezamenlijke bijeenkomst in Beilen met 

een lezing van Peter v.d. Puijl over zijn 
reizen in Zuid Afrika

5 nov. Plant v/d maand door A. Schans en 
Jaarvergadering met uitslag van de zaai 
wedstrijd .

3 dec. Plant v/d maand door Frits Timmer en 
Sjef Pistoor met dia's van zijn vakantie in 
Zuid Afrika.

Hotel Koopman/Muller , Paltz 7 , Beden ,
20.00 uur

Flevozoom.
23 juni. Onderling kas bezoek in Harderwijk.
15 sept. Eigen avond.
20-27 oct. ??
17 nov. Spreker.
15 dec. Jaarvergadering met gezellig programma. 
Groen v Pinksterenschool , Verkeersweg 51 , 
Harderwijk , 19.30 uur

Gouda e.o.
19 juni. A.Goosens: reizen naar Chili en Bolivia.
18 sept. Henk Krijnen over Echinocereus.
16 oct. Robert Maijer over : Moeilijke soorten ?
20 nov. Bertus Spee: over andere succulenten en 

rotsplanten.
10 dec. Einde jaars avond.
“t Brandpunt’,Turfmarkt 58,Gouda,20.00 uur

Groningen.
7 juni Bezoek van de afd. Bremen
12 juli Kasje kijken bij eigen leden.
23 aug. Kasje kijken bij een van onze leden.
18 sept Linssen over ’ Juwelen in onze 

verzameling’
3 oct. gezamelijke avond in Beilen door 

Peter v.d Puyl
16 oct. Onderlinge plantenkeuring.
20 nov. Coby en Anjo Keizer ‘reis door deUSA.
18 dec. Jaarvergadering
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging
SELWERD.Elzenlaan 72,Groningen. ,19.30 uur.
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Hoekse Waard
12 juni. Jaarlijkse bingo avond.
11 sept. Foto's en dia's van eigen leden en 

najaarsruilbeurs.
Natuur bezoekers centrum Hoekse Waard , aan de 
Rijkshaven , Numansdorp , 20.00 uur.

Nijmegen
3 juni. Kasbezoek bij Ludwig Bercht.
1 juli Kasbezoek bij Theo Heijnsdijk.
2 sept. Bijpraten / plantenkeuring / zaaiwedstrijd.
6 sept. Markt.
7 oct. Feestelijke avond.
4 nov. Thema avond ” caudexplanten"
2 dec. Wim Alsemgeest over het kweken van 

moeilijke cactussen.
Opleidingscentrum ‘t Vanck,Energieweg 19, 
Nijmegen, 19.30 uur

Leiden,
14 juni cactus en vetplanten beurs

Tilburg.
9 juni Wim Alsemgeest het kweken van moei

lijke cactussen : Ariocarpus en Strombo 
cactus

8 sept Thema avond
13 oct. Erik Piens Epiphylium ( phyllocactussen ) 

soorten en hun verzorging
10 nov. Walter Daams Cactusreis door voormalig 

Oost-Duitsland

West Friesland .
8 juni. Kasje kijken bij leden omgeving 

Enkhuizen.
21 juni Reisje.
19 sept. Bijpraatavond bij Joke Kraakman.
24 oct. Rotsplanten door.........
28 nov. Lezing door Henk Verkouw over Arizona/ 

California.
Wijkcentrum Risdam te Hoorn.

IJsselstreek.
27 juni. Kijkavond bij hr Viscaal en kwekerij 

Ruurlo.
5 juli. Excursie naar Noltee en liefhebbers ter 

plaatse.

Zaanstreek,
6juni Kasbezoek.
De Springplank Saenredamstraat 34 Assendelft
om 19.30

Zuid Limburg
3 juni Walter Daams, Bananca van metztitlan
2 sept Praatavond.
7 oct. Ben Zonneveld, Winterharde succulenten.
4 nov. Albert Goossens Zuid America.
Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12 Schimmelt

Zwolle
14 juni Excursie.
Gebouw "De Mars" Goertjesweg 1 Zwolle 
19.30 uur.

VRAAG 
EN 

AANBOD

Opgaven voor nr 4/97 moeten voor 15 juni 1996 
worden opgestuurd aan Mevr.J.M.Smit-Reesink, 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Ben- 
nekom. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop:
Ganse verzameling 250-tal cactussen, 
vooral Echinofossulocactus en Echinocereus, 
150 zaailingen, 2 tot 6 jaar, vooral Echinocereus 
120 zzailingen, 2 tot 5 jaar, Ariocarpus en Roseo- 
cactus, alles staat op naam. Liefst in een koop. 
Geert van Hoorick, Peene 42, 9185 Wachtbeke 
( Belgie ) tel; 09/345.99.95.

Aangeboden:
The genera of Mesembryathemaceae (H.Herre), 
Handbook of succulent plants (H.Jacobsen 3 dln.) 
Caudiciform & Pachycaul succulents (Rowley) 
Ceropegia. Brachystelma and Riocreucia in S.Af
rica (R A. Dyer).
A.Visser. tel:010-5918913 na 18.00 uur

Gevraagd:
Yucca’s groot en klein, alle soorten en 
"winterharde cactussen". Ook informatie over deze 
planten is welkom.
W.v.den Berg Stadhouderlaan 42. 8016 ED 
Zwolle tel:038-4659187.
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EVENEMENTENKALENDER

7-8 juni
Plantenbeurs afd.Fryslan Dit jaar op een nieuwe 
lokatie in het bos van Ijpeij. Dit bos ligt onder de 
rook van Leeuwarden aan de weg Leeuwarden - 
Groningen te Tietjerk
In het bos staan de overdekte kramen.
Restaurant en camping in de buurt.
Open vanaf 9.00 uur. toegang gratis.
Tafelhuur f.5,— per meter
Aanmelden bij A.Veenstra , Bemhardlaan 48a, 
9291 HP, Kollum tel;0511-451966.

14 juni.
10' jaarlijkse cactus en vetplanten beurs van de 
afd. Leiden in de Oranjerie van de Hortus Botani
cus. Rapenburg 73 te Leiden.
Op deze dag kunt u ook de bijenmarkt een bezoek 
brengen en is de Hortus gratis te bezoeken 
De Hortus is berieikbaar van af het station met 
buslijn 43. Uitstappen op de Witte Singel/Doelen- 
complex,volg de bordjes . Parkeergelegenheid op 
de Maliebaan en in de Groenhovensteeg.
Tafelhuur. lmtr-f.5,—/2mtr-f. 15,—/3mtr-f.3O,—/ 
4mtr-f.50,—/ elke mtr meer f.20,—
Inlichtingen/tafelhuur J.Huizer tel:0252-230255 of 
T Hoekstra tel: 071-5211454.

17 augustus.
Jaarlijkse cactusbeurs van de adf. West Brabant 
in café “Marktzicht" Markt 50, te Etten-Leur. 
Opening van 10 tot 15 uur. Info K.Goorden 
tel:0165-552404.

31 augustus.
Cactus en vetplantenbeurs van het Oosten in zaal 
"De Brug” Thorbeckesingel 2 te Zutphen.
Opening van 10 tot 16 uur en voor deelnemers 
van af 9.30 uur. Entree F2.50. Zalen centrum De 
Brug is gelegen nabij alle in- en uitvalswegen in 
Zuphen, en heeft voldoende parkeerruimte.

De beurs is te bereiken met de buslijnen 51 en 52, 
en het NS station is een kwartiertje lopen.
Tafelreservering f.6,~ per mtr. overmaken op 
Rabobank Zutphen 386796319( postgiro v.d bank 
873089) t.n.v. F.J.H.Hilge, Stokebrand 257, 
7206 EC te Zutphen. Tel:0575-529610 
onder vermelding van (aantal) meters inzake 
Beurs 97. En uw naam en adres.

6 September
20' Internationale cactus en vetplantenmarkt 
Nijmegen in het Kolpinghuis ( 5 min. lopen van 
het centraalstation) De zaal is voor deelnemers 
geopend vanaf 9.00 uur en voor bezoekers van 
10.00 tot 16.00 uur
Tafel huur f.5,— per meter tot een max. van 4 
meter, elke meter meer f. 12,50. Reservering 
binnenland door overmaken van het juiste bedrag 
op postgiro nr. 1914156 t.n.v. Succulenta afd 
Nijmegen te Beuningen.
Resevering buitenland telefonisch op een van de 
onderstaande nummers. Voor reservering en 
informatie Th. Heijnsdijk, Maasdijk 11, 6629 KD, 
Appeltem, tel;0487-542704. of 
P.Giepmans. Heilige Stoel 48-20, 6601 VS, 
Wijchen, tel;024-6414269.

20 September.
Cactus en vetplantenbeurs van het Noorden. 
In “De Ludinge" Ludinge 4 te Zuidlaren.
Info en reserveringen bij
Rudolf Schwab, Bredeweg 29, 9922 TB Wester- 
emdem, tel:0596-551562.
Nadere informatie in het juni nummer

18 October.
Algemene Leden Vergadering 

in de Uithof te Utrecht.
Met planten show (keuring).

27-28 September 1997

20e Osnabrucker Kakteen- und Sukkulentenborse
In het Berufschulzentrum Natruper Strasse 50 (ingang Stuvestrasse) D-49076 
Osnabruck
Zaterdag 12-18 uur, Zondag 10-18 uur.
Op beide dagen worden ook intressante Diavoordrachten gehouden
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NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER
VERENIGINGEN.

OPENDEURDAGEN
21-22 juni: M.Huygaerts Stwg op Oosthoven 39

Turnhout (9 tot 19uur)
Hr. Verhage Schoolstraat 26
Turnhout ( 9 tot 19uur)

28-29 juni:D. Vanbiervliet, Goedeboterstraat 42
8460 Oudenburg (5km van Oostende)

12 t.e.m.20 juli A.Lenaerts, Leiseinde 46 
Turnhout (10 tot 18uur)

v.a,14april J.Van Syngel, 9 Rue Des Brasseurs
Mouscron, tel:056332518 (op afspraak)

OPENDEURDAG GRUSONIA 6 JULI
in de streek van "Kortemark" bij:
Robert Fonteyne.Kappellestr 22, 8610 Kortemark
Willy Vanacker, Torhoutstr.37,
Patrick Vanhaerens, Tuinwijk 22,
Martine Deceuninck, Lichterveldestr 57 „
Frans Lapoutre, Aarsdamstr. 14, 8610 Handzame
Marcel Simoens, Zuidstr.29, 8680 Koekelare 
Carolus Vervoet, Ringlaan 39 8680 Koekelare

PLANTENBEURS GRUSONIA
op 21 juni zaal Don Bosco, Pastoriestr. Turnhout, 
zaal open van 10 tot 16 uur
inlichtingen bij Willy Vanacker tel:051/56.67.53.

CACTUSVRIENDEN MOL
3 juni Bolivia door W.Dams

Volkshuis, Rozenberg 115, Mol.

CACTUS TENTOONST. CACTUSVR. MOL 
op 14 en 15 juni in Meerhout

PLANTENCENTRALE
Het doel van deze instelling is het helpen 
van de beginnende cactus en vetplanten- 
liefhebber met een beginners pakketje. 
Deze leden kunnen een pakketje toege
zonden krijgen met circa 12 soorten 
plantjes ( 1 pakje per jaar max 3 jaar)

Deze beginners pakketjes zijn aan te 
vragen door overmaken van F. 7,50 op 
gironr: 3960475 t.n.v. Succulenta planten 
centrale te Lunteren onder vermelding 
van beginner 1997.

Gevraagd:
Aan liefhebbers die veel zaaien en zo 
doende veel planten over hebben, hier 
van wat ter beschikking te stellen voor 
de beginners pakketjes.
Plantjes gaarne (zonder pot of aarde) 
opsturen aan onderstaand adres.
portokosten worden vergoed, 
wel giro nr. opgeven .

E.van Die-van Wijnen 
Molenweg 56 
6741 KM Lunteren.

Propagandamateriaal,
Boekverkoop en verenigingsartikelen

Propagandamateriaal kan tegen portovergoeding, bij Mevr. v. Die aangevraagd worden 
Er is op dit moment verkrijgbaar:
Wat betekent die naam" een verklarend woordenboek van botanische namen van 
succulenten en aanverwante planten.( nu voor de aanbiedings prijs ) 
van f.5,— ex en f. 8,20 incl. verzendkosten.
Gids voor het verzorgen van cactussen en andere succulenten prijs f. 10,-/Bfrs 300
Discoboek Buining ( Duitse en Engelse uitgave) prijs f.7,70/Bfr 150.
De Bewaarband voor het tijdschrift f. 16,--/Bfr 320 per stuk
Corespondentie kaarten (aanbieding) f.2,50/Bfr.50

Bestellingen uitsluitend door overschrijving van het juiste bedrag en vermelding artikel 
op giro nr.3 742400 t.n.v. Succulenta te Lunteren.
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DE CACTUS EN SUCCULENTEN KEURING

De stand van zaken op dit moment
Ondanks wat kinderziekten is de plantenkeuring gehouden tijdens de Najaarsvergadering in goede aarde 
gevallen. Enkele afdelingen hebben al laten doorschemeren ook zoiets te willen organiseren.
Omdat we binnen Succulenta (nog) geen echte “show-cultuur" kennen, lijkt het verstandig, als we 
tenminste op de ingeslagen weg willen doorgaan, al in een vroeg stadium wat struktuur in het beoordelen 
aan te brengen. Alleen dan is het mogelijk om uiteindelijk op landelijk niveau tot een uniform beoorde
lingssysteem te komen. Dit stuk geeft een overzicht van het Britse systeem. Voorgesteld wordt om met 
deze regels te gaan werken en ervaring op te doen. Een nog op te richten Show-commissie zal later prob
eren een en ander, hopelijk met bijdragen van vele leden verder uit te werken.

De Britse show-cultuur
Gelukkig hoeven we het wiel niet zelf helemaal opnieuw uit te vinden. We kunnen een hoop opsteken van 
onze Britse zustervereniging (de BCSS) die al een traditie van tientallen jaren heeft op dit gebied.
De liefhebbers zijn daar jaren in de weer om speciaal voor deze evenementen planten op te kweken. 
Moeilijk te houden, langzaam groeiende en/of klein blijvende planten kunnen, als volwassen exemplaren 
in een 10-15 cm pot al hoge ogen gooien, maar een lekker doorgroeiende zodevormende Mammillaria 
moet toch al gauw een bak van 80-100 cm doorsnee vullen om in de prijzen te vallen.
Tijdens het kweken mag er vrijwel niets misgaan, de planten moeten er perfect uitzien, goed aan de groei 
zijn en waar mogelijk de sporen van bloei vertonen. Is de plant beschadigd, verbrand, zijn er kou-vlekken, 
groeistoringen, dunne groei of lopen er beestjes rond, vergeet het dan maar. De keurmeester keurt zo’n 
plant geen 2e blik waardig! Uithuilen en opnieuw beginnen is de enige oplossing!

Waar gaat het om?
De bedoeling is om die planten uit te kiezen die vakmanschap en meesterschap van de eigenaar uitstralen. 
Om deze reden moet de plant tenminste 6 maanden in het bezit van de aanbieder zijn. Dit is meestal een 
kwestie van vertrouwen of sociale controle, maar door het fanatisme van sommigen om te willen winnen 
schijnt wel eens tegen deze regel te worden gezondigd.
Kortom, overgevoelige, moeilijke planten, die niet voortijdig de geest hebben gegeven, maar vertroetelt 
door groene vingers tot een mooi exemplaar zijn uitgegroeid zijn potentiële winnaars, een liefdevol ver
zorgde, perfect uitziende, maar toch "gewone" Echinopsis, zal het minder snel maken!

Waar komen de keurmeesters vandaan?
Om de keuringen in goede banen te kunnen leiden is er een “Show Comité" die een “Handbook of Shows” 
heeft opgesteld en uitgegeven. Hieraan is al jarenlang geschaafd maar het eindprodukt wordt nog steeds 
waar nodig aangepast (er worden gelukkig nog steeds nieuwe plantenfamilies gevonden) of veibeterd.
Alles berust op jarenlange ervaring uit de praktijk.
Ieder jaar is er een cursus voor (aanstaande) keurmeesters. Deze z.g. “Judges Course" wordt afgesloten met 
een apart examen voor Cactussen en de andere Succulenten. De geslaagden mogen zich voor de betref
fende categorie gediplomeerd keurmeester noemen, en kunnen gevraagd worden om een lokale, regionale 
of zelfs de Nationale show (een zeer grote eer) te komen beoordelen.
Om alles op peil te houden moeten de oude rotten regelmatig aantonen (verplicht om de 5 jaar) dat ze de 
kneepjes van het vak nog kennen. De ervaren Judges blijven dus bij toerbeurt examinator of examenkandi
daat. Op deze manier wordt geprobeerd tot een zo uniform mogelijke manier van beoordelen te komen.

Indeling van de planten.
De planten worden tijdens een show altijd ingedeeld in Klassen. De meest grove indeling is die in Cactus
sen en andere Succulenten (zoals tijdens de Najaarsvergadering). Beide Klassen zijn in het Handboek 
verder onderverdeeld. In het kort een idee hoe dit voor de cactussen gedaan is:
* op zichzelf staande Cactusfamilies: Astrophytum, Echinofossulocactus, Lophophora.
* Cactus groepen, b.v.
* Opuntia groep: met b.v. Opuntia, Maihuenia, Pereskia, Pereskiopsis, Tephrocactus enz.
* Mammillaria groep: met b.v. Cochemia, Dolichothele, Mammillopsis, Solisia enz.
* Notocactus groep: met b.v. Notocactus, Brasilicactus, Eriocactus, Parodia, Wigginsia enz.
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* Nog vele andere groepen die eventueel nog verder verdeeld kunnen zijn in subgroepen.

Voor de Succulenten gaat het op dezelfde manier. Het zou te ver gaan om hier al deze groepen te ver
melden.

De opzet van de shows.
Bij de meeste shows zijn er toch al gauw zo'n 20-30 Klassen vertegenwoordigd. Welke dat zijn kan per 
show behoorlijk verschillen. De organisator van de show kan dit zelf beslissen. Combinaties van Klassen 
of andere samenstellingen kunnen ook, enkele willekeurige voorbeelden:

2 cactussen en 1 vetplant
4 planten uit de Mammillaria groep
1 plant uit de Notocactus groep en 1 uit de Gymnocalycium groep.
1 Zuidamerikaanse en 1 Noordamerikaanse cactus
1 geel en 1 roodbloeiende cactus, beide in bloei!

In verband met de beschikbare ruimte kan een maximum potgrootte worden gehanteerd b.v.:

1 plant uit de Ariocarpus- en 1 uit de Pediocactus-groep elk in een pot van max. 10 cm doorsnee

Om een aantal volwassen exemplaren te krijgen kan juist een minimum potgrootte worden vereist. Ook 
een klasse met cactus en/of succulententuintjes, meestal in wat grotere bakken, kan er bij zijn.

De beoordeling.
De keurmeester zal i.h.a. eerst proberen een algemene indruk van een bepaalde Klasse te krijgen.
Planten die er niet al te best uitzien vallen meteen af. (Diskwalifikaties, zie verder op).
De overgebleven planten worden nu nauwkeuriger bekeken, waarbij onderstaande criteria van belang zijn. 
Vaak kan dan al zonder een gedetailleerde puntentelling tot toekenning van de prijzen worden overgegaan.

De puntentelling.
Alleen als beoordeling van onderstaande kriteria geen voor de hand liggende volgorde van winnaars 
oplevert, worden punten gegeven en geteld voor die planten die nog in de race zijn en wel als volgt:

Algemene indruk (max. 5 pt)
Een plant met een natuurlijke vorm, gezonde kleur en krachtige bedoorning maakt direkt een goede in
druk. Een ondervoede ingedroogde plant, een opgeblazen of een in het donker dun uitgegroeide plant 
verliest punten. Verbranding, kou-vlekken of onregelmatige groei en beschadigingen, zoals gebroken 
stammen, afgebroken of verdwenen bedoorning, geven verder puntenverlies.

Volwassenheid, (max. 5 pt)
Moeilijke planten worden langzaam (of nooit) volwassen en vereisen zeer veel kunde van de liefhebber.
Hoe meer volwassen de plant, hoe meer punten.

Bloei (max. 2 pt)
Hoe meer knoppen, bloemen of vruchten hoe beter. Puntenaftrek alleen als er minder is als op grond van 
het type plant en de grootte ervan kan worden verwacht.

Afwezigheid van ziekte en ongedierte (max. 2pt)
Bij ernstige aantasting wordt de plant niet verder beoordeeld. Oude kwalen, waarvan de sporen niet al te 
veel meer opvallen, geeft geringe puntenaftrek (0,5-1 pt), een levende wollurs aftrek van 1,5-2 pt.

Moeilijkheid van kweken (max 3 pt)
Planten die hogere eisen stellen aan temperatuur, watergift, of onder “standaard-condrties" moeilijk in 
leven blijven, krijgen extra punten. Als deze planten geënt zijn worden ze beoordeeld als een gewone 
plant, dus in het algemeen als minder moeilijk.
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Zeldzaamheid (max 1 pt)
Een zeer omstreden punt. Als het om een nieuwe (nog) zeldzame plant gaat die door een exportverbod 
eigenlijk in die grootte er nog niet zou mogen zijn, wordt deze zelfs genegeerd.

Presentatie (max 2 pt)
Een mooie plant hoort in een schone pot te staan op de goede hoogte. Afwezigheid van algen, onkruid en 
grond afgedekt met steentjes werkt positief. Hoewel een etiket niet verplicht is en een eventueel foute naam 
geen gevolgen heeft, maakt een net etiket toch een betere indruk. Plant en pot moeten wat grootte betreft bij 
elkaar passen. Als de pot uit zijn voegen barst of de plant over de pot hangt zal dit punten kosten.

Potgrootte.
Deze wordt gemeten aan de binnenzijde van de bovenrand. Bij een ronde pot is dit de diameter, bij een 
vierkante pot de afstand tussen twee zijden. De afwijking mag plus of min 3 mm zijn. De meting en niet wat 
er eventueel op de pot staat geldt.

Diskwalifikaties.
Om de beoordeling direkt wat makkelijker te maken kijkt de keurmeester eerst bij iedere klasse naar planten 
die er niet thuishoren. Deze worden direkt gediskwalificeerd en duidelijk gemerkt met een kaartje ernaast. 
In een klasse met meerdere planten per inzending, is die bewuste inzending gediskwalificeerd.

Verkeerd aantal planten.
Als in een klasse 4 Mammillarias gevraagd worden en er staan 3 of 5 zijn alle gediskwalificeerd.

Verkeerd type plant.
Een plant die niet in de bedoelde klasse thuishoort b.v. een Gymnocalycium bij de Notocactussen.

Potgrootte onjuist.
Onherroepelijk diskwalificatie.

Meerdere planten in een pot
Een pot mag slechts 1 plant bevatten. Het potten van afzonderlijke planten van hetzelfde type om een vol
wassen plant voor te wenden leidt onherroepelijk tot diskwalifikatie. Ook de aanwezigheid van een andere 
soort is niet acceptabel. Als de tweede plant een klein onkruidje is wordt dit door de vingers gezien. Uitzon
dering natuurlijk als in de klasse juist om een cactus of succulententuintje wordt gevraagd.

Algemene opmerkingen.

Transport van de planten.
Onjuist transport kan een prachtige plant volledig ruïneren. De planten goed inpakken, ondersteunen en van 
elkaar afschermen, ook voor korte afstanden. Een paar kilometer over een hobbelige weg kan meer schade 
aanrichten dan 200 kilometer autosnelweg.

Propaganda.
Een kleine afdeling zal doorgaans een besloten show organiseren, maar een show bij grotere 
afdelingen of een regionale- of nationale show kan ook voor het publiek toegankelijk zijn. In dit 
geval moet de totale presentatie goed zijn en moeten er voldoende mooie, maar daarnaast ook 
spectaculaire grote planten aanwezig zijn. Als een en ander via de pers, kabelkrant enz. aandacht 
krijgt kan een show een fantastische propaganda voor de vereniging betekenen.

In het augustusnummer alles over de planten show (keuring) tijdens de najaarsvergadering op 18 october 
in Utrecht.
Heeft u een mening over deze plantenshows of wil u mee praten/helpen met de opzet en organisatie ? 
Bel met of schrijf aan Henk Verkouw, Breeuwer 2, 1625 AA Hoorn, tel: 0229-230415.
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EUROPESE LANDEN CONFERENTIE

te Blankenberge Belgie op 13 en 14 september 1997
Zoals vorig jaar wordt ook dit keer de ELK weer gehouden in de Duinse Polders te 
Blankenberge. Het is een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen met andere 
liefhebbers uit diverse landen of om vroegere kennissen en vrienden te ontmoeten in een 
aangename en gezellige sfeer in een prima accommodatie. De prijzen voor dit weekend 
zijn niet hoog, hiervoor wordt u een comfortabel logement geboden in moderne studio's 
of kamers die gecentraliseerd zijn in het conferentieoord.
Tijdens het weekend worden een 5-tal lezingen gegeven door een internationaal 
gezelschap van voordrachtgevers.
In de grote feestzaal achter het restaurant kunt u profiteren van een zeer uitgebreide 
plantenbeurs, in 1996 waren er meer dan 200 meter tafel verhuurd, de prijzen zijn over 
het algemeen aan de lage kant.

Voor belangstellenden wordt er ook dit jaar weer op zaterdagmiddag een trip naar Brugge 
georganiseerd waar onder leiding van een gids een rondwandeling wordt gemaakt.

Aanmelding voor dit weekend voor 1 augustus aan. ( en informatie over tafelhuur) 
J.Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek

Geeft zich op voor de ELK.
Naam:...........................................................
Adres:........ ..................................................
Postcode:...................................................
Plaats:...........................................................
Tel:...............................................................

Volledig weekend: Zaterdagmorgen tot zondagmiddag f.142,- .... x personen
Zaterdagmiddag tot zondagmiddag f. 127,50 ... x personen
Vrijdagavond tot zondagmiddag f.216,— .... x personen
Vrijdagavond tot maandagmiddagf.299,- .... x personen

Alleen zaterdag: avondmaal en voordrachten f. 23,- .... x personen
Alleen zondag: middagmaal en voordrachten f. 28,— .... x personen
Prijzen kinderen op aanvraag.
Deelname Brugge-tnp: .....personen zaterdagmiddag 13.30 rondwandeling door 
Brugge onder leiding van een gids, deelname gratis.

Inschrijvingen worden pas geboekt bij ontvangst van betaling 
Studio's en kamers worden verdeeld naar tijdstip van betaling, 
Ik stort de som van f. ........... voor 1 augustus 1997 door overschrijving met 
vermelding op gironummer 1505984 ten name van J.Linden.

Datum: ...... /........./ 1997. Handtekening ;.........................................
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NIEUWE LEDEN IN DE PERIODE 01-01-97 T/M 31-03-97

APPENZELLER HERNN OTHMAR ERIKASTRASZE 9 D-66424 HOMBURG/SAAR DEUTSCHLAND

BENADOM DUKE 1746 JULIE CIRCLE SIMI VALLEY CA 93065 U.S.A.

BERG MW. M. V.D. BURG. STRUYKSTRAAT 18 3319CE DORDRECHT NEDERLAND

BOUMANS DHR. M. HOEFSMIDSTRAAT 34 5991KA BAARLO NEDERLAND

BURGT MW. R. V.D. PASTOOR STRIJBOSSTRAAT 32 5421SW GEMERT NEDERLAND

CRIJNS DHR. J A HOUWAKKER 30 603 5 PK OSPEL NEDERLAND

DAHMEUER DHR. J. H ELIOTROOP 11 2691HJ ‘S GRAVENZANDE NEDERLAND

DAHMEUER DHR. J.P. MR. SCHOKKINGSTRAAT 58 2691XH ‘S GRAVENZANDE NEDERLAND

DAVIE DHR. TH. BOEZEMS INGEL 10 AK1821 ALKMAAR NEDERLAND

DIEPENBROEK DHR. D.W. ZELHEMSEWEG 29 7051ZB VARSSEVELD NEDERLAND

DOLLEKENS DHR. K.W. D E SCHEERDER 22 5506BL VELDHOVEN NEDERLAND

DRUNEN DHR. TH. P VAN BURGEMEESTER BOSSTRAAT 57 3043GB ROTTERDAM NEDERLAND

DRYSEN DHR. T.J.N. HERENSTRAAT 2 3512KC UTRECHT NEDERLAND

EHRENHARD DHR. H. LAAN VAN HILBELINK 70 7101WN WINTERSWIJK NEDERLAND

ENGELMAN DHR. A.A.L. VERL. MAANDERWEG 79 6713LE EDE NEDERLAND

ESTEVES PEREIRA MR. EDDIE RUA 25A NO.90 SETOR AEROPORTO 74075-150 GOIANIA/GOIAS BRAZILIË

GRAAF MW. J.H. DE ZANDVOORTSELAAN 133 2106CM HEEMSTEDE NEDERLAND

GRIFFIN KELLY 350 SHAWN ELISE WAY ENCINITAS CA 92024 U.S.A.

HART DHR. L. ‘T BETJE WOLFFSTRAAT 5 3314RA DORDRECHT NEDERLAND

HOOGENBOOM DHR. J. KERKSTRAAT 86 2377BA OUDE WETERING NEDERLAND

HUBIN DHR. A DUTSELSTRAAT 166 B-3220 KORTRIJK BELGIE

HUMMEL F. STARINGSTRAAT 16 9402NK ASSEN NEDERLAND

JACOBS DHR. D. MECHELSESTEENWEG 420 B-2500 LIER BELGIE

KAMPHUIS DHR. E. DR.A.V.D.WILLIGEN-SR-LAAN 1 6882BJ VELP NEDERLAND

KLINKEN DHR. G.J. VAN 1 08 HURST STREET OXFORD OXI 3QJ GROOT BRITTANNIE

KROM MW. B. TORNE ASTRAAT 31 1506NH ZAANDAM NEDERLAND

KRUTTHOF-KREMER MW. E. BLOKLAND 4 3075DB ROTTERDAM NEDERLAND

LAAN DHR. J.V.D. BORIS PASTERNAKERF 174 3315BS DORDRECHT NEDERLAND

LACOSTE MICHEL 159, ROUTE DE BELLEBOUCHE CH-1254 JUSSY ZWITSERLAND

LEE MR. A. 4 MAIN ROAD 39200 RINGLET CAMERON HIGHLANDS PAHANG MALAYSIA

LOGTENBERG E. DEKKERSBOS 25 3956TH LEERSUM NEDERLAND

MAZUREL DHR. G.C. KERKSTRAAT 10 1452PR ILPENDAM NEDERLAND

MORCUS DHR. TH. R. KWAKELWEG 8 3155CC MAASLAND NEDERLAND

MUSUMECI DHR. B. VIA DEL CANALETTO 6A 19126 LA SPEZIA ITALIË

NERINCKS DHR. R ROTS EL AARS ESTRAATWEG 46 B-3018 LEUVEN BELGIE

NEW ZEALAND CACTUS&SUCC.JOURN. 28 AKATARAWA ROAD (MR.KORTINK) UPPER HUTT NEW ZEALAND

NIJMAN DHR. G. ANTON COOLENSTRAAT 28 4873CV ETTEN-LEUR NEDERLAND

OKKERSE DHR. P. TWICKELSTRAAT 69 2241XG WASSENAAR NEDERLAND

OPGENOORT DHR. A.TH.M. KARSTRAAT 60 “DE OOSTELAER” 6851 DL HUISSEN NEDERLAND

PADUA DHR. P. VAN DR. BOUTKANSTRAAT 12 5473AK HEESWIJK-DINTHER NEDERLAND

PADUA MW. M. VAN DR. BOUTKANSTRAAT 12 A 5473AK HEESWIJK-DINTHER NEDERLAND

PEPELS DHR. VAN CLOUDSTRAAT 4 6171NS STEIN NEDERLAND

PORSIUS MW. W. PIETER WARIUSLAAN 139 1 679XH MIDWOUD NEDERLAND

POST MW. A KORREWEG 143A 9714 AH GRONINGEN NEDERLAND

JON P. REBMAN PH.D. CUR.OF.BOT SAN DIEGO NAT.HIST.MUS. BOX 1390 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92112 U.S.A

ROEST DHR. G. LINDESTRAAT 17 5541EK REUSEL NEDERLAND

SANDERS DHR. A. FICHTENSTRASSE 5-1 D-71106 MAGSTADT DUITSLAND

SCHOOL DHR. A.M. ASTERSTRAAT 19 5384JS HEESCH NEDERLAND

SCHRAVERUS MW. R. TORENSTRAAT 57 5268AS HELVOIRT NEDERLAND

SOETERBROEK DHR. T. VINCENT VAN GOGHLAAN 95 3351 BV PAPENDRECHT NEDERLAND

STRUIK DHR. J. KONING WILLEM 1 STRAAT 7 461 IKV BERGEN OP ZOOM NEDERLAND

STRUIK DHR. P CLARA VISSERSTRAAT 104 1447HT PURMEREND NEDERLAND

SWAGTER W.G.M. DREVEL 59 1141KB MONNICKENDAM NEDERLAND

TACKEN A.G. VAN LAERSTRAAT 40 5922AB VENLO NEDERLAND
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TUITHOF DHR. M

TWIJNSTRA T.

VAAGS MW. W.

VERHOEVEN MEJ. M.

VERKLEY MW. C.M.TH.

VERVLOET DHR. C.

NEDERLAND

BLOEMSTRAAT 48 1781TK DENHELDER NEDERLAND

NAVANDERSTRAAT 10 E 3039VM ROTTERDAM NEDERLAND

LARENSEWEG 36 7437BM BATHMEN NEDERLAND

REIGERSKAMP 473 3607JB MAARSSEN NEDERLAND

MELLONAHOF 47 2082EL SANTPOORT ZUID NEDERLAND

VENNEBORGLAAN 38 A B-2100 DEURNE BELGIE

BINNENHOF 11 3441AX WOERDEN NEDERLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

VIJFHUIZEN DHR. A.
WINKEL-VAN HARSKAMP MW. M. VAN BLOEMHOFSTRAAT 16 2351SK LEIDERDORP

WITVLIET DHR. J.A. VOORSTRAAT 20 3241 EG MIDDELHARNIS

ZILVER DHR. E. R EITZSTRAAT 56 202 ITT HAARLEM

GROTE GROENMANIFESTATIE - HOOFDDDORP, 7 JUNI 
Dik Trom Plein, Centrum Hoofddorp, van 10.00-16.00 uur

- Een Kuipplantenshow geeft een idee van een nieuwe trend voor sfeer in en om het huis
- Grote verkoop van planten
- Groenmarkt met kraampjes van vele groenverenigingen
- Creatieve-handen markt met kunstenaars die in en om de tuin hun inspiratie vinden
- Voorlichting door de verenigingen en bekende Nederlandse groenpromotors zoals 

Wim Oudshoom, Krijn Spaan, Peter Bulsing e.v.a.
- SUCCULENTA wordt vertegenwoordigd door de afdeling Haarlem.

Alle deelnemers werken belangeloos aan deze happening mee en de opbrengst komt geheel ten goede 
van MAPPA MONDO, het kortgeleden in Wezep door het RODE KRUIS geopende medisch 
gespecialiseerde gezinsvervangend tehuis voor ernstig zieke kinderen die niet meer zullen genezen.

De toegang is vrij, komt allen on dit goede doel te steunen.

Voor inlichtingen en plantende naties: G. Koerhuis, SUCCULENTA Haarlem tel. 023-5262624
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BOEKENBEURS

Aangeboden
Overcomplete jaargangen Succulenta.
Backnumbers of Succulenta.
1995 f. 15,--(zonder ver.nieuws)
1994 f.25,—
1993 f.25,—
1992 f.20,—
1991 f.15,-
1990t/m1983 f. 15,-(per jaargang)
1982 f.10,-
1981 f.15,—
1980 f.20,—
1979 f.10,-
1978 f.10,-
1977 t/m1962 f.20,- (per jaargang)

Een aantal jaargangen zijn ingebonden?soms 
per 2 jaargangen, de prijs blijft gelijk aan de on
gebonden jaargangen
Op aanvraag zijn er soms ook oudere jaargan
gen verkrijgbaar

Verder nog voorradig ;
Kakteen und andere Sukkulenten ;jaargangen 
1981 t/m 1988 a f.25,- per jaargang 
alles exl. verzendkosten

TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken 
en tijdschriften over succulenten. De eerste 
keus is voor de landelijke bibliotheek, de rest 
wordt op de jaarvergaderingen aangeboden.

voor koop en verkoop
W. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3
3417 TT Montfoort tel: 0348-471083

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 een 
nieuwe catalogus aan te vragen. De lijst is zowel 
in gedrukte vorm als op floppy verkrijgbaar. 
Katalogus a F.1,50/Bfr.30, voor floppydisk 
overleggen met Hr.Bervoets.

W.P.C. Bervoets, Mozartstraat 108, 
7391 XM Twello tel: 05712-72841

CLICHÉFONDS.

Het clichéfonds voegt ieder jaar weer andere, 
meer gevarieerde en zeldzame zaden aan de 
(ijst toe .
Het jaarlijks aangebodene ligt meestal ruim 
boven de 1000 soorten, vaak 1200-1300 
soorten en is zeer concurrerend in prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het 
jaar en voor b.v. zaadpakketjes voor verkoop op 
beurzen of zaaiwedstrijden verleent het fonds 
alle medewerking.

Hr J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH 
Arcen. tel.: 04703-2913

DIATHEEK.

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

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

Hr. J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel 045-272461
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OPEN DAG
ZATERDAG 7 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 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 
Mijnsherenweg

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, americana, ook variegata en mediopicta, attenuata, 
bovicornuta, 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, scabra, schottii, sisallana, striata, titanota, 
toumeyana, ook Bella, univittata "coerulescens, utahiensis, 
ook Kaibabensis, Nevadensis, DJF1521, Victoria Regina.
(wijzigingen wegens verkoop en nieuwe voorraad voorbehouden )

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 274a, 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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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, 
Pleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.

* 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 vetplant Kwekerij Kramer 
Hegedijk 120 8404 GE Langezwaag 

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

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

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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MELOCACTUS VIOLACEUS
BESCHOUWINGEN OVER DE NATUURLIJKE HABITAT

Francisco Carrera, advocaat voor milieuzaken

Tijdens onderzoek van een "Restinga" 
(zandbak of zanderig gebied) en dan speci
aal het gebied "Praia Seca (= droog strand) 
aan de noordkust van de staat Rio de 
Janeiro, Brazilië, vonden mijn vriend Luis 
Rullf en ik enkele planten die tot Melo- 
cactus violaceus behoren. Bij het intensief 
zoeken naar deze zeldzame melocactus de
den we enkele interessante ontdekkingen 
in samenhang met deze bedreigde soort, 
die wij gaarne willen doorgeven.

Het groeigebied
Het onderzochte groeigebied ligt, zoals 

reeds aangehaald, bij Praia Seca, 300 m 
verwijderd van de oceaan. Het gebied is 
grotendeels vernietigd door ongebreidelde 
huizenbouw. Gelukkig kon ongeveer 20% 
van het gebied worden geconserveerd; daar 
komt een typische vegetatie voor van bro- 
melia's, cactussen, struikachtige planten en 
enkele orchideeën.

Toen we in het gebied rondliepen, von
den we Pilosocereus arrabidae, zowel in 
bloei als met vruchten, en een Seleni- 
cereus-soort, groeiend onder een Vanilla- 
struik. Daarnaast zagen we enkele orchi- 
deeNn, te weten Epidendrum denticula
tum, Epidendrum ruebneri en Blaetia ca- 
tenulata, alle in hun natuurlijke habitat, 
alhoewel sterk gereduceerd. Er werden ook 
enkele bromelia-soorten ontdekt. We von
den ook veel bomen met besachtige vruch
ten, Vriesiea, Clusia lanceolata en andere, 
alle dicht bij het strand. In het hele terrein 
konden we echter geen melo's ontdekken.

De temperatuur was zeer hoog, tussen 
35 en 40° Celsius. De luchtvochtigheid 
was erg hoog en er stond een constante 
bries.

Het vinden van de melo's
In het vervolg van ons onderzoek in het 

gehele gebied van de kleine zandbank von
den we een klein terrein met een dicht 
struikgewas. Toen we het terrein ingingen, 
vonden we tot onze verbazing en geluk, 
een fantastische melocactus. Bij nadere be
schouwing realiseerden we ons dat het een 
oud exemplaar was van Melocactus viola
ceus. Het cephalium was 10 cm hoog en de 
plant had een diameter van 18 cm. Helaas 
vertoonde deze melocactus de littekens 
van menselijke vernielzucht. Toen we later 
verder in dit Restinga-gebied gingen zoe
ken, vonden we sommige melo's met afge
brande dorens en verbrande lichamen. 
Waarschijnlijk door de oprukkende rurale 
en stadsontwikkeling wordt veel van het 
land schoongebrand. Dicht bij de oude 
melo vonden we een jonger exemplaar met 
een diameter van 10 cm maar nog zonder 
cephalium. Dat het M. violaceus moest 
zijn, kon ook uit de violette kleur van de 
dorens worden opgemaakt.

Gedurende ons onderzoek vonden we op 
ongeveer 15 m van die eerste vondst meer 
melo's: M. melocactoides (Hoffm.) DC of 
M. violaceus Pfeiffer. Alhoewel de eerste 
naam ouder is prefereert Taylor (Notes on 
the Genus Melocactus (1): East Brazil, 
Cact. Succ. J. Gr. Brit. 1980, 42(3):63-70) 
de naam M. violaceus. (Opmerking verta
ler: Carlos Rizzini van de Botanische tuin 
van Rio de Janeiro stelt in zijn boek Melo
cactus do Brasil (1982) M. violaceus als 
variëteit van M. melocactoides en onder
kent daarmee, naast andere variëteiten, 
deze twee als aparte variëteiten van één 
soort).
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De vindplaats van M violaceus 
bij Praia Seca, Rio de Janeiro 
(Zandbank).
Foto’s van de schrijver

M. violaceus met vrucht

Opname op de vindplaats 
van M. violaceus met bebou 
wing
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Lokale problemen
De lokale bevolking houdt niet van 

melocactussen, omdat deze planten zich in 
het zand verschuilen, kinderen ze niet op
merken, erop trappen en hun voeten beze
ren. Het gevolg is dat de mensen de plan
ten eruit halen en verbranden. Zij weten 
niet beter door gebrek aan informatie en 
onderricht. Er is een grote behoefte aan 
onderwijs gericht op het laten voortbestaan 
van de natuur in al haar diversiteit. En dit 
is mogelijk; wat gedaan moet worden is 
een krachtige ondersteuning door wetge
ving.

Helaas brandt iedereen, en vooral de 
boeren en de stedenbouwers, alles plat om 
de vegetatie gemakkelijk te verwijderen 
voor hun projecten. Waarom moeten al 
deze gebieden ontdaan worden van hun 
oorspronkelijke vegetatie? En waar blijft 
wetgeving? Milieubescherming?

Er is dus grote behoefte aan onderwijs
programma's voor dergelijke leefgemeen
schappen. De mensen moeten doordrongen 
worden van het belang de natuurlijke hulp
bronnen te behouden en te conserveren. 
Dit is een belangrijk onderdeel om de 
mensen bewust te maken van een serieus 
probleem.

De bloei
Bij het zoeken naar M. violaceus vonden 

we onder een bloeiende Brasiliopuntia 
brasiliensis nog een melo, die tot onze 
verrassing in bloei stond en vruchten 
droeg. Gezien het cephalium was het al 
een oude plant. We namen enkele foto's en 
verzamelden de vruchten. Ze waren rose; 
het cephalium zelf was tussen violet en 
rose in. Ook de bloemen waren rose. De 
bloeitijd schijnt tegen zonsondergang te 
liggen. We namen de bodemtemperatuur 
op; die bleek op dit moment zo tegen de 
avond rond de plant 56°C te bedragen. 
Daarbij konden we ook goed het wortel
stelsel waarnemen. De wortels waren tot 
5 m lang. Onder het zand vonden we een 
substraat van veen en humus.

Toen we verder zochten naar meer me- 
lo's kwamen we ongelukkigerwijze op een 
privéterrein en hoorden we geblaf.
We renden onmiddellijk terug richting zee 
omdat we de honden aan zagen komen. De 
situatie was snel weer onder controle en 
we konden doorgaan met zoeken.

In de volgende dagen onderzochten we 
het gehele gebied. Thuis zaaiden we de 
zaden uit onder zo natuurgetrouw moge
lijke omstandigheden.

Het zaaien
De ontkiemde kleine melo's groeien erg 

snel. Om dit te bereiken is de natuur zo
veel mogelijk nagebootst. De zaailingen 
staan in een warme kas (35 tot 40°C) in 
een mengsel van 40% veen, 30% zand en 
30% humus. Ik geef water met een 1:1 
mengsel van een NPK-oplossing (10-10- 
10) en een oplossing van zeezout. Nu is 
het geduldig wachten op het grootworden 
en de bloei. Pas echter op voor het geven 
van te veel water.

Ik hoop dat met dit artikeltje iets is bij
gedragen aan de informatie over M. viola
ceus. En dan speciaal over de moeilijke 
omstandigheden waaronder deze moet 
overleven in een veranderende natuurlijke 
omgeving. Laten we trachten die te behou
den, want zijn we niet allen een deel van 
die natuur.

Vertaling: Ludwig Bercht

Ladeira do Viana 07
Santa Tereza, RJ 20.240-080
Brazilië
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PEDIOCACTUS SIMPSONII
SSP. IDAHOENSIS SSP. NOV.
IDAHO CACTUS

Fritz Hochstatter

In dit artikel wil ik U een nieuwe on
dersoort uit het Rocky Mountain subalpine 
bos in Zuid-Idaho en het aangrenzend 
gebied in Nevada en Utah voorstellen. 
Tienjarig veldonderzoek aan meer dan 
150 populaties in Idaho, Wyoming, Co- 
lorado, Utah, New Mexico, Arizona en 
Nevada, observaties aan uit zaad van de 
verschillende groeiplaatsen gekweekt ma
teriaal, alsmede zaadonderzoek uitgevoerd 
door Henzschel, leidden tot de overtuiging 
dat de onderhavige planten tot een apart 
taxon behoren.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig later 

enigszins ovaal, 3-35 cm hoog, 3-20 cm 
diameter, ook groepen vormend met 20-30 
koppen en tot 60 cm breed; epidermis

groen tot grijs; vezelige wortels, vertak
kend net onder de oppervlakte of diep in 
de bodem, tot 70 cm lang; tuberkels ovaal, 
12 mm lang, 5 mm hoog; areolen in het 
midden van de tuberkels, wit tot grijs, 
rond tot ovaal, verdwijnen bij volwassen 
planten; middendorens 6-10, tot 30 mm 
lang, variabel in lengte, recht tot enigs
zins gekromd, aan de basis 1,2 mm dik, 
naar de punt toe dunner wordend, rood, 
bruin, zwart, goudgeel of grijs; randdo- 
rens 8-15 (18), tot 22 mm lang, onregel
matig gespreid, wit tot grijs, jonge dorens 
aan de punt roodachtig, crèmekleurig of 
goudgeel.

Bloemen klokvormig, rond om de sche
del verschijnend, op volwassen planten 
20-25, geurend (dit gewoonlijk niet bij 
ssp. simpsonii), geel, groenig of bruinach-

Corpus solitarium, globosum, adultum ovoideum, 3-35 cm longum, 3-20 cmc diametiens, prolife- 
rans cum 20-30 capitibus et ad 60 cm diametiens; epidermis viridis ad cana; radices fibrosae et sub 
ipso solo vel alta in terra ramosae, ad 70 cm longae; tubercula ovalia, 12 mm longa et 5 mm alta; 
areolae albae ad canae, rotundae ad ovales mediis in areolis, in plantis adultis absunt; spinae cen
trales 6-10 divaricatae, ad 30 mm longae sed longitudine variantes, rectae ad paulo curvatae, in 
basi 1,2 mm diametientes, in acumen attenuattae, rubrae, brunneae, nigrae, aureae vel canae; radia
les 8-15 (-18) ad 22 mm longae, irregulariter divaricatae, albae ad canae, acuminibus novis rubres- 
centibus, cremeis vel aureis; flores campanulati circum apicem, 20-25 in plantis adultis, olentes 
(quod normale non est in subspecie simpsonii) 10-20 mm longi, 3 mm diametientes, flavi, virides
centes, brunnescentes, raro subrosei; folia perianthii exteriora lanceolata ad rotundata, saepe laci- 
niata, 10-20 mm longa, 3 mm diametientia, flava, viridescentia, brunnescentia, raro subrosea striis 
medialibus rubrobrunneis vel viridescentibus; interiora lanceolata, 10-25 mm longa et 5 mm lata, 
flava, viridescentia, brunnescentia; filamenta ad 2 mm longa, flava vel viridia; antherae 0,8 mm 
longae, flavae; stylus ad 12 mm longus, flavus vel viridis, stigmatibus 6-8, 1 mm longis, flavis vel 
viridibus; fructus ad 10 mm diametiens, globosus, viridis, maturus sufflavus ad rubrobrunneus, irre
gulariter scinditur et siccatur, 10-50 (-100) grana continet; semen verrucosum canum ad nigrum, 2 
mm longum et 1,3 mm latum et crassum est; multos per annos fertilis est. Floret a fine mensis apri- 
lis ad initium mensis junii, semina 4-6 hebdomadibus maturescunt.
Habitat in Idaho meridionali, U.S.A.Holotypus depositus sub numero fh 9.6, Cotterell Mts. Idaho in 
SRP (herbario Boise, Idaho, USA).
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tig, zelden bleekrose, knoppen bij het ver
schijnen roodbruin tot groen, buitenste 
bloembladeren lancetvormig tot gerond, 
soms gefransd, 10-20 mm lang, 3 mm 
breed, geel, groenachtig of bruinachtig, 
zelden bleekrose, met roodbruine of 
groenachtige middenstreep, binnenste 
bloembladeren lancetvormig, 10-25 mm 
lang, 5 mm breed, geel, groenachtig of 
bruinachtig; stijl tot 12 mm lang, geel of 
groen, 6-8 stigmalobben, 1 mm lang, geel 
tot groen; helmdraden geel, groen, tot 2 
mm lang, helmhokjes geel, 0,8 mm lang.

Vrucht rond, tot 10 mm lang en breed, 
groen, bij rijpheid lichtgeel tot roodbruin, 
onregelmatig openscheurend of verdro
gend.

Zaad met knobbels, grijs tot zwart, 2 
mm lang, 1,3 mm breed en dik.

Bloeiperiode: einde april tot begin juni, 
rijping van de zaden 4-6 weken, aantal 
zaden per vrucht 10-50 (100). De zaden 
blijven vele jaren kiemkrachtig.
Holotype fh 9.6, Cotterell Mountains, 
Idaho, op 22-8-1996 gedeponeerd in Her
barium Boise, Idaho, USA (SRP).
Verspreidingsgebied: Great Basin woes-

Verspreidingsgebied:

.... P. simpsonii ssp. idahoensis

• P. simpsonii ssp. bersonii

tijn; Rocky Mountain subalpine bos in 
Zuid-Idaho (hoofdgebied), in het grensge
bied van Idaho en Nevada en Idaho en 
Utah. Andere aangetroffen succulenten 
zijn: Opuntia polyacantha. De planten 
groeien op hoogten van 900-2500 (2700) 
m. Tot deze ondersoort behoren de veld- 
nummers fh 9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 
9.7, 9.8, 9.9, 9.1.3, 9.1.4 en 66.3.0.

In vergelijking tot ssp. simpsonii kun
nen voor Pediocactus simpsonii ssp. ida
hoensis de volgende verschillen worden 
genoteerd (tussen haakjes de waarden voor 
ssp. simpsonii): middendorens 6-10 (4- 
12), randdorens 8-15 (10-35), groepen 
vormend (meestal enkelvoudig), alleen in 
Zuid-Idaho en aangrenzend Nevada en 
Utah voorkomend (Colorado, Wyoming, 
Utah, New Mexico en Montana).

De planten groeien meestal in een vul
kanisch substraat en vertonen geen omge- 
vingsaantastingen. De hooglandflora met 
zijn lage struiken en grassen domineert 
het terrein. De groeiplaatsen liggen voor
namelijk in ontoegankelijk terrein met 
nog onberoerde natuur, in de volle zon op 
zuidelijke hellingen of boven op de ber
gen. Sommige populaties die op de hogere 
bergtoppen (alpine toendra gebied) voor
komen, staan bloot aan extreme weersom
standigheden met ijzige winden en 
sneeuwstormen, vaak al vanaf september. 
Juist in deze onherbergzame gebieden 
biedt de bloeiperiode van deze cactussen 
een contrastrijk panorama op de nog met 
sneeuw bedekte rotsen.

De populaties die voorkomen in de 
dorre sagebrush-gebieden in Elko County
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Pediocactus simpsonii 
ssp. idahoensis, Cot- 
terell Mountains, Idaho 
2000 m (fh 9.6), gefoto 
grafeerd op 15-5-1996. 
Foto’s van de schrijver

Pediocactus simpsonii 
ssp. idahoensis, Twin 
Falis Area, Idaho, 1850 
m (fh 9.9), opgenomen 
op 20-5-1996

Pediocactus simpsonii 
ssp. simpsonii, Ely 
Area, Nevada, 2000 m 
(fh 35)
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Pediocactus simpsonii 
ssp. simpsonii fa. 
praerie, Carbon, Wyo- 
ming, 2250 m (fh 
76.2). Foto Muehl, mei 
1996

en in Box Elder County, centraal Nevada 
en ten zuiden daarvan, behoren tot Pedio
cactus simpsonii ssp. simpsonii. De popu
laties in het grensgebied van Idaho en 
Oregon in zuidwestelijk Idaho, als ook die 
in centraal en oostelijk Idaho. moeten nog 
nader worden bestudeerd. De planten uit 
de grensdriehoek Washington/Oregon/ 
Idaho nabij het samenvloeien van de Sal- 
mon River en de Snake River, behoren tot 
P. nigrispinus ssp. nigrispinus (fh 9.5). In 
centraal Idaho, nabij de grens met Mon
tana, komt P. simpsonii ssp. indranus 
voor.

Voor hun inzet bij het veldonderzoek 
bedank ik de heren Beaston, Muehl, Nor
ton en Wells. De heer Theunissen dank ik 
voor de Latijnse diagnose, de heer Hentz-

schel voor de zaadonderzoeken en de heer 
Bercht voor de vertaling.

Literatuur
Mancuso, M. & K. Moseley (september 1991)-

Summary of 1991 surveys for threatened, endan- 
gered and sensitive plants in the Hells Canyon 
national recreation area, Idaho departement of 
tish and game, Boise, Idaho, USA

Mancuso, M. & K. Moseley (december 1994) -
Vegetation description, rare plant inventory, and 
vegetation monotoring for Craig Mountain, 
Idaho, USA.

Hochstatter, F. (1995) - The genera Pediocactus, 
Navajoa, Toumeyea revised, Druckbild gmbh, 
Titisee-Neustadt, Duitsland.

Vertaling: Ludwig Bercht

Postfach 510, D 68242 Mannheim, Duitsland.

Summary:
A new subspecies of Pediocactus simpsonii, Pediocactus simpsonii ssp. idahoensis, was studied 
and described by the author. based on his study of this new taxon in the field and in cultivation 
over the last 10 years.
Pediocactus simpsonii ssp. idahoensis occurs in Southern Idaho, in Rocky Mountain subalpine 
forest. and extends into the border areas with the neighbouring States of Nevada and Utah.
The new subspecies is distinguished from the type by the way of its central spines (6-10, compared 
to 4-12 in ssp. simpsonii), radial spines (8-15 (18). compared to 10-35 in ssp. simpsonii). larger 
habit (often forming clumps of 20-30 heads and 60 cm diameter), and perfumed flowers, which are 
normally yellow.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
13. THELOCACTUS BICOLOR-VORMEN UIT HET OOSTEN VAN HET 
VERSPREIDINGSGEBIED

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

In de afgelopen drie afleveringen van deze serie zijn achtereenvolgens 

de bicolor-vormen uit het noord-westelijk, noordelijk en centrale deel 

van het verspreidingsgebied aan de orde gekomen. In aansluiting daarop 

zijn nu de oostelijke vormen aan de beurt.

Foto 1 :Thelocactus bicolor var. schwarzii. 
Foto's Wim Alsemgeest

De oostgrens van het verspreidingsge
bied van het bicolor-complex loopt voor 
een groot deel door de staat Nuevo Leon 
in Noordoost Mexico. In dit gebied, en 
zelfs nog verder oostelijk tot in de aan
grenzende staat Tamaulipas, groeit een 
aantal interessante bicolor-vormen dat het 
bespreken waard zijn.

Thelocactus bicolor var. schwarzii 
(Backbg) Anderson.

Het bijzondere van var. schwarzii is dat 
hij lange tijd bekend stond als enige 
bicolor-vorm die buiten het totale groeige- 
bied van T. bicolor voorkwam. De plant is 
namelijk afkomstig uit de staat Tamauli
pas, ten zuiden van Liera. Later werd een 
ander soortgelijk buitenbeentje ontdekt: de 
variëteit commodus die noordelijker in de 
staat Nuevo León groeit. Backeberg 
beschreef in 1950 Thelocactus schwarzii 
als nieuwe soort. Anderson maakte er in 
1987 een variëteit van T. bicolor van.

De plant, genoemd naar zijn ontdekker 
F. Schwarz, is destijds in Europa inge
voerd door de Zwitserse firma Kaktimex 
Turgi. Veel van dit oorspronkelijke mate
riaal is nog volop in omloop (foto 1).
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In tegenstelling tot vele andere bicolor- 
vormen is de var. schwarzii opvallend 
weinig variabel en daardoor gemakkelijk 
te herkennen en te onderscheiden van 
andere bicolor-vormen. De planten wor
den niet bijzonder groot, tot zo'n 9 cm 
breed. Bij jonge planten ontbreekt de mid- 
dendoorn en staan de randdoorns plat 
tegen het lichaam gedrukt. Hierdoor ziet 
de plant er rond’ uit. Soms ontstaat later 
een middendoorn. Ook groeien dan één of 
twee randdoorns sterk uit en krommen 
zich over het vegetatiepunt. Glass en Fos- 
ter berichtten dat deze soort in enorme 
hoeveelheden groeit op de vindplaats. 
De bloeiwijze is bijzonder fraai, vrij groot 
en driekleurig, met een rode stamper en 
een rode kelk.

Thelocactus bicolor var. commo
dus Haas.

In 1979 maakten we in KuaS kennis 
met een nieuwe bicolor-vorm die onder de 
voorlopige naam 'Thelocactus species 
Monte Morelos’ in omloop kwam. In 1988 
werd deze plant door zijn ontdekker 
R. Haas beschreven als Thelocactus bico
lor var. commodus (foto 2).

Monte Morelos ligt in de staat Nuevo 
León, ca. 400 km ten noorden van de 
standplaats van var. schwarzii. Ook deze 
plaats ligt buiten het verspreidingsgebied 
van T. bicolor. De variëteiten schwarzii 
en commodus zijn daarmee de meest oos
telijke bicolor-vormen. Beide standplaat
sen liggen slechts 500 m boven zeeniveau; 
het regent er meer dan in de gebieden 
waar andere bicolor-vormen groeien.

Deze vorm blijft vrij klein, ongeveer 
4 cm hoog en 6 cm breed. De plant is 
weinig variabel en vrij makkelijk te her-

Het enorme verspreidingsgebied van Thelocactus bicolor
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SEM-opname van zaad van Thelocactus bicolor var. 
commodus (R.Haas, 1988). Achteraanzicht (40x)

Detail van het zaadoppervlak van T. bicolor var. com
modus. Vergroting 330 x

Verspreidingsgebied

Thelocactus bicolor var, schwarzii (R.Haas, 1988).
Vergroting 35x

T. bicolor var. scharzii
1. GI.& F.6144, Gonzalez, Tamaulipas.
2. Lau 684, Zaragosa, Tamaulipas

T. bicolor var. commodus
3 Monte Morelos.

T. bicolor de Tanquecillos
4. Tanquecillos.
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kennen. Hij verschilt van de var. schwar
zii door een kleiner aantal ribben, de don
kergroene kleur van het plantenlichaam, 
veel minder randdoorns en een tot 3.5 cm 
lange middendoorn die naar beneden 
gebogen is.

Thelocactus bicolor de Tanquecil- 
los.

Het plaatsje Tanquecillos ligt in de 
Oost-Mexicaanse staat Nuevo León. Aan 
jonge planten, gezaaid in 1985, kunnen 
we tot dusver geen bijzondere kenmerken 
ontdekken. Zaailingen zijn lichtgroen van 
kleur en hebben lange en dunne doorns. 
Het ziet er naar uit dat dit ook zo maar 
een T. bicolor-vorm is.

Veldnummers:
T. bicolor v. schwarzii 
Lau 684 Zaragosa, Tam. 
Gl. & F. 6144, Gonzalez

(Wordt vervolgd)

Literatuur:
Backeberg, C. (1950) - Thelocactus schwarzii sp.

nova Cact. Succ. J. (G.B.) 12 (4): 81.
Fiedler, M. (1969) - Steckbnef Thelocactus schwar

zii K.u.a.S. 20: 61
Haas, R. (1979) - Wir stellen vor! Ein neuen Thelo

cactus. K.u.a.S.. 30 (12): 296.
Haas, R. (1988) - Thelocactus bicolor (Galeotti) Br.

& R. var. commodus Haas. K.u.a.S. 39 (4): 86- 
87.

Schappacher, A. (1970) - Variationen in der Blüte- 
farben. K.u.a.S. 21 (1) 10-11.

Subik, R. Riha, J. (1978) - Kaktusy 14 (2) 27-31.

p/a Stadhouderslaan 3, 3477 TT Montfoort.

Foto 2 : T. bicolor var. commodus
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SUKKELEN MET SUCCULENTEN
(SLOT)

Peter van der Puijl

Oktober 1996
De eerste twee weken was ik er niet en 

daardoor genoten de planten van een va
kantie. Niemand viel ze lastig en dat is ze 
kennelijk prima bevallen want toen ik half 
oktober weer terugkwam van mijn 
snoepreisje door Namibië en Zuid-Afrika, 
stonden er nog planten te bloeien. Dit wa
ren onder meer Pleiospilos leipoldtii met 
zijn sterke kokosgeur en P. purpusii. Ik 
geloof trouwens, dat ze nu weer anders he
ten maar dat kan ik niet allemaal bijhou
den.
Ook Lithops optica var. rubra (die mooie 
rode) krijgt nu knoppen, waaruit zijn witte 
bloemen straks weer te voorschijn komen. 
Een plant, die ik het afgelopen voorjaar in 
Engeland kocht, komt nu tot leven en 
daarbij heb ik het over Euphorbia tube
rosa. De gehele zomer was het een kale 
stronk en ik dacht, leeft hij nou of niet? Er 
zitten nu weer volop bladeren op de top en 
maar afwachten of er bloemen komen. Ik

kan daar trouwens niet veel mee doen, 
want ik heb er maar één plant van en je 
moet er een vrouwelijke en een mannelijke 
plant van hebben om ze te kunnen bestui
ven. Een lesje dus voor de volgende keer, 
koop van euphorbia’s meer dan één plant! 
Maar denk erom: euphorbia’s zijn meestal 
niet goedkoop. Deze kostte vijf pond! In 
Johannesburg waren er op de plantenbeurs 
ook aardig wat van deze planten te koop, 
vooral veel medusa-achtigen .Hier waren 
de prijzen erg laag, omgerekend meestal 
zo'n 4 à 5 gulden. Daarom kon ik de ver
leiding niet weerstaan en zo kwam ik met 
ongeveer 30 euphorbia’s terug. Wel was 
het een heel werk om ze in krantenpapier 
te verpakken. Voor mijn twee kleinzoons 
kocht ik elk een rugzak met schuimplastic 
voering en daar deed ik de planten in en zo 
gingen ze in de koffer. Voordat ik naar het 
vliegveld ging, bracht ik eerst een groot 
pakket van bijna 9 kilo met kleren, stenen 
en schoenen naar het postkantoor om ze

Paarl, Aloe haemanthi- 
folia.
Foto's van de schrijver
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per zeepost naar huis te sturen. Ik had an
ders voor mijn planten en souvenirs niet 
genoeg ruimte in de koffer. Toch zeiden 
ze, in Kaapstad bij het inchecken, dat mijn 
bagage veel te zwaar was. Ik zei dat ik 
daar echt niets van begreep en aan het eind 
van het liedje ging alles zonder bijbetalen 
mee! Ik had voor uitvoer- en invoerpapie- 
ren gezorgd, maar daar werd nergens naar 
gevraagd. Zonder problemen kwam ik met 
al mijn spullen weer thuis.

November 1996
Er bloeien nu een paar aloë’s in de kas, 

onder andere A. albiflora en A. jucunda. Ik 
probeer deze soorten met elkaar te kruisen 
en als dat lukt ben ik benieuwd naar de 
kleur van de bloemen. Ik ben dan wel weer 
twee jaar verder. Ook A. fragilis krijgt nu 
twee lange bloeistengels. Het is een mooie 
kleine, donkergroene aloë met smalle 
gevlekte bladeren en een paar uitlopers. 
De bloemstengels zijn al ruim 30 cm hoog 
en de bloemen worden rood met groene 
punten. Volgens het etiket van Brookside 
Nursery, waar ik hem kocht, komt hij uit 
Madagascar en dat verklaart, waarom hij 
nu bloeit. De naam fragilis duidt erop, dat 
hij "breekbaar" is, de bladeren zouden er 
gemakkelijk afbreken, iets wat ik uitpro
beerde. De bladeren zijn echter tamelijk 
vlezig en taai. Hoe zit dat nu, heeft de 
plant de goede naam of is hij in kuituur 
soms taaier?
Ik ben nu begonnen met de meegebrachte 
planten uit Zuid-Afrika (voornamelijk 
aloë’s en euphorbia’s) op te potten in bijna 
puur steenslag met wat klei, zand en been
dermeel er door. Ze staan nu in een slaap
kamer met 12 uur per etmaal kunstlicht er
boven. Tot nu toe komen ze allemaal aan 
de groei en van een grote Euphorbia torti- 
rama met vele zaadbessen (daarom kocht 
ik hem juist) heb ik nu zo'n 20 zaden ge
oogst. Elke bes had meestal maar één, zel
den twee rijpe zaden, die vrij groot waren 
en licht van kleur. Ze lijken veel op obesa- 
zaden maar wel groter.

Ook ben ik nu weer aan het zaaien, want ik 
kocht daar in Afrika veel zaden, vooral 
van aloë’s. In Richtersveld zag ik duizen
den A. pearsonii staan, prachtige planten. 
Toen men in de Karoo-tuin zaden van deze 
plant verkocht, wilde ik graag proberen ze 
te zaaien. Ze schijnen in cultuur niet zo 
gemakkelijk te zijn en daarom zijn ze hier 
ook niet vaak in kassen te zien.
Wel, tegelijk gezaaid met diverse andere 
aloë’s viel het me op, dat ze snel kiemen. 
Na 14 dagen heb ik er al zo'n 10 zaailingen 
van, terwijl de meeste andere aloë’s nog 
niet aan het kiemen toe zijn of er net mee 
beginnen. Nu maar afwachten hoe dat ver
der gaat, want daar, waar ze in de natuur 
groeien, kan het soms ruim 50 °C. zijn en 
gortdroog. Ik zal voorzichtig met de lucht
vochtigheid moeten zijn en ze vrij snel 
moeten verspenen om ze in de drogere 
lucht te kunnen houden.
Er bloeien nu drie Crassula alstonii die ik 
uit Zuid-Afrika heb meegenomen. Daar 
hadden ze al kleine stengeltjes. Nu staan 
ze in bloei met stengeltjes van ongeveer 3 
cm en kleine gele bloemetjes van zo'n 2 
mm doorsnede. Ik heb ze met een klein 
penseeltje bestoven en maar weer afwach
ten of er enz.
In Johannesburg werd tijdens het congres 
een nieuw boek uitgegeven. Het heet: 
‘Guide to the Aloë’s of South Africa’, een 
schitterend naslagwerk over aloë’s, waar 
ze zijn ingedeeld naar hun uiterlijk, dus 
boomaloë’s, kruipende aloë’s, dwergaloë’s 
enz. Elke soortbeschrijving wordt verge
zeld van prachtige kleurenopnames, zowel 
van de plant als zijn omgeving, (met een 
duur woord: habitat). Ook een foto van de 
bloem staat er bij. Telkens wordt ook aan
gegeven, waar hij voorkomt en zijn status: 
zeldzaam, bedreigd, veel voorkomend en 
dergelijke. Ik liet het aan onze bibliotheca
ris zien en heb hem hopelijk zo (gek) en
thousiast gekregen, dat hij het ook voor 
onze succulenta-bibliotheek aanschaft.
Ik ben afgelopen zaterdag naar de Oranje
rie in Den Helder geweest om samen met
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Pleiospilos leipoldtii

de voorzitster daar een bijeenkomst voor 
de afdeling te regelen. Dit gaan we doen 
temidden van de vele planten in de kas, 
kan het beter? De kassen zien er prima 
verzorgd uit en de succulentenafdeling is 
een lust voor het oog (en de vingers) ge
worden. Vooral dankzij de medewerking 
van twee leden van onze afdeling, namelijk 
Luub Kramer en Wim Lohrengel, die laten 
zien dat je ook een publieke verzameling 
met veel plezier kunt houden. Dit is voor 
onze streek een prachtige gelegenheid om 
cactussen en vetplanten met vele andere 
plantensoorten in een grote kas te bewon
deren. Als je in deze buurt komt, ga er 
eens heen. Er zijn ook veel planten voor 
zeer lage prijzen te koop, mijn sukkels nog 
aan toe, wat wil jullie nog meer?

Voor informatie kan men altijd bij eer
der genoemde personen in Den Helder of 
bij mij terecht.

December 1996
In mijn kas is het weer propvol en het is 

dus dringen geblazen. Ook alle niet winter
harde planten uit de tuin staan er weer in 
en dat zijn er nogal wat. Ook worden ze 
elk jaar weer groter. Ik heb in de kas twee 
elektrische ventilatorkachels staan, één 
van 1000 watt en één van 1000/2000/3000

watt (instelbaar). De laatste moet de kas 
op zo'n 10°C houden, de andere springt al
leen bij in geval van nood en draait 
meestal niet. Ze staan apart, zodat de ge
hele kas verwarmd wordt.
Het is nu eind december en het zonnetje 
schijnt. De temperatuur is in de kas 25 °C, 
hoewel het buiten min 5°C is. Er bloeien 
nu twee aloë’s, namelijk A. bakeri en 
A. fragilis, eens kijken of ik ze kan krui
sen.
Ook bloeit nu een pol Lithops optica var. 
rubra met witte bloemen, door de meestal 
lage temperatuur gaat de bloei erg lang
zaam. Ook zie ik paarse bloemen bij Gib- 
baeum dispar zoals elk jaar.
Een Fenestraria rhopalophylla bloeit nu 
ook met witte bloemen, meestal krijg ik 
die alleen in de nazomer te zien.
Een geënte Neoporteria gerocephala heeft 
haar hele kop bedekt met buisvormige rose 
bloemen, schitterend kontrasterend met 
zijn bijna zwarte dorens.
Ook enige euphorbia’s staan in bloei bij
voorbeeld E. aeruginosa met nieuwe 
blauwe stammetjes waarop felgele bloeme
tjes Dronken. Verder E. pillansii met bloe
men, terwijl zij bijna tegen de niet afge
schermde ruit staat en het dus soms be
hoorlijk koud moet hebben.
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E. tuberosa bloeit niet, maar heeft wel 
weer een krans van blauwe bladeren. Zij 
staat gortdroog, anders ben ik haar zo 
kwijt.
Verder ben ik bezig met het uitwerken van 
allerlei gegevens van mijn Afrika-tocht, 
zoals het maken van een lijst van de 500 
dia’s, gegevens over de plaats waar ze zijn 
gemaakt en wat staat erop, een hele klus. 
Als je dat maar uitstelt, wordt het steeds 
moeilijker om je alles weer te herinneren. 
Ook mijn dagboek en de video-opnames

moesten bekeken en geïnventariseerd wor
den. Voorlopig ben ik even zoet. De vol
gende stap is het voorbereiden van een 
lezing. Op internet heb ik nu een eigen 
pagina, waarop ook foto's zijn afgebeeld 
van mijn reis. Zoek het maar op onder 
www.mace.demon.co.uk/puyl/puyl.html als 
je ook het net op kunt. Dat was dan een 
vol jaar wel en wee van een eilandbewo
ner. Veel plezier tijdens het succelen met 
je eigen planten.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 HJ Den Burg

BOEKBESPREKING

Copiapoa in their environment door 
R. Schulz en A. Kapitany, Southbank 
Book, AustraliN, ISBN 0646287028.
Prijs US $ 85 + $10 verzendkosten.
Te bestellen bij Copiapoas, Box 40, Tees- 
dale, VIC 3328, AustraliN. e-mail: copia- 
poa@iaccess.com.au of fax 00-61-3- 
97061425; betaling door vermelding van 
creditcardtype (Visa of MasterCard), num
mer, vervaldatum en handtekening of per 
bankcheque.

Met zijn 231 kleurenfoto's, 176 pagina's 
in het staand formaat 21x28 cm en hard 
kaft, ziet het boek er prachtig verzorgd uit. 
In de eerste vijf hoofdstukken gaan de au
teurs in op de leefomstandigheden van co- 
piapoa's in de natuur, de omgeving waarin 
ze voorkomen en de opbouw van de plan
ten zelf. Een hoofdstuk gaat in op de cul
tuur van deze planten.

Het belangrijkste deel van het boek zijn 
de volgende vijf hoofdstukken, waarin de 
auteurs hun veldervaringen van twee stu
diereizen en nadere studies weergeven. 
Elk hoofdstuk beslaat een bepaald gebied. 
De soorten die aan de orde komen zijn : 
Copiapoa cinerascens, C. cinerea ( met

daarbij C. columna-alba, C. tenebrosa, 
C. longistaminea, C. haseltoniana, 
C. gigantea, C. eremophila, C. albispina, 
C. krainziana en C. atacamensis), 
C. desertorum (incl. C. rupestris), 
C. grandiflora, C. humilis (incl. C. esme- 
raldana), C. laui, C. marginata, C. ser- 
pentisulcata, C. solaris, C. varrispinata en 
een species nov. Alhoewel de vijf gebie
den vrijwel het gehele verspreidingsgebied 
van het geslacht copiapoa omvat, ontbre
ken enkele namen, die bekend zijn in de 
literatuur en waarvan sommige zelfs een 
erkende status bezitten.

Dat is dan ook het manco van het boek. 
Het geeft geen taxonomisch overzicht van 
het geslacht, noch gaat het in op de taxo- 
nomische historie. Dit maakt het boek tot 
een superieur reisverslag met via de foto's 
en tekst goede indruk van de planten en 
hun omgeving maar het blijft ver van een 
monografie van het geslacht.

Tezamen met het boek kan ook vind
plaatszaad besteld worden; voor $ 50 ont
vangt men 20 volledig gedocumenteerde 
porties zaad.

Ludwig Bercht
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Bradleya 13 [1995], het jaarboek van 
de British Cactus and Succulent Society, 
(vervolg)

L. Newton brengt een nieuwe soort uit 
Kenya: Ceropegia intracolor.
Een lang en uitvoerig artikel over Rhipsa- 
lideae, van W. Barthlott & N.P. Taylor, is 
bedoeld als voorzet voor een monografie 
over deze onderfamilie. Het resultaat is 
een soort checklist van soorten, met deter- 
minatiesleutels.
C.L. Scott komt traditiegetrouw weer met 
een nieuwe Haworthia: H. joeyae.
Interessant vond ik de bijdrage van Steven 
Hammer over het geslacht Marlothistella. 
Uit eigen ervaring weet ik, dat er zaad van 
in omloop is, dat goed kiemt en betrekke
lijk snel bloeibare planten levert.
R. Crook & R. Mottram starten met een 
Opuntia-index, een lijst met alle in dit ge
nus gebruikte namen. In dit nummer de 
soorten, beginnend met de letters A-B.

Bradleya 14 [1996] brengt een sleutel 
voor het determineren van Lithops, van de 
hand van J. Clark. Een nuttig artikel, met 
mooie foto's!
U. Meve & M. Teissier publiceren een 
nieuwe soort uit de Asclepiadaceae- 
familie: Cynanchum sigridiae, afkomstig 
van Madagascar.
E. van Jaarsveld & S. Hammer brengen 
een nieuwe soort uit de middagbloemfami- 
lie, Gibbaeum johnstonii, voor het voet
licht. Deze soort is afkomstig uit de Little 
Karroo.
Taylor & Iliff brengen enkele notities over 
de nomenclatuur van Zuid-Amerikaanse 
Opuntioideae. Iets dergelijks, maar dan 
over Aizoaceae, doet H. Hartmann, een 
uitvoerig artikel. J. Mauseth gaat uitvoerig 
in op de vergelijkende anatomie van de 
Cereeae en Browningieae [beide onderfa- 
milies van de Cactaceae].

G. Rowley voert enkele taxonomische wij
zigingen door: Portulacaria pygmaea 
wordt Ceraria pygmaea: Kleinia schwart- 
zii wordt Senecio mweroensis fa schwart- 
zii; Solanecio tuberosus var. pubescens 
wordt Senecio tuberosus var. pubescens en 
de hybride Senecio articulatus x S. row- 
leyanus heet voortaan Senecio Hippogriff’. 
G. Williamson beschrijft een nieuwe soort 
uit het genus Bulbine: B. lamprophylla, 
een miniatuurtje uit Namaqualand.
C.L. Scott komt met de beschrijving van 
de nieuwe Haworthia venusta, afkomstig 
van de oostelijke Kaapprovincie.
Een nieuwe Dorotheanthus, D. ulularis, 
wordt voorgesteld door F.A. Brusse.
Een artikel van L.E. Newton over het ge
nus Brachystelma in Oost-afrika, bevat on
der meer de nieuwbeschrijving van B. 
pellacibellum, een soort uit Kenya.
R. Crook & R. Mottram publiceren deel 2 
van hun Opuntia-Index. Alles bij elkaar 
weer 144 pagina's succulenten-leesvoer!

Aloe, het tijdschrift van de zuidafri- 
kaanse vetplantenvereniging [33 - 2/3, 
1996] bevat een artikel van Toelken over 
Carpobrotus in Australië.
Interessant is ook de verhandeling over de 
evolutie van aloes, door Viljoen en van 
Wijk. Niet alleen de morfologie wordt hier 
gehanteerd, maar ook het belang van che
mische stoffen in [delen van] de plant 
wordt geaccentueerd.
Over de criteria voor de classificatie van 
Stapelia's schrijft D. Plowes een uitgebreid 
artikel.
R. Peckover brengt de genera Tenaris en 
Macropetalum onder in Brachystelma: Te
naris rubella wordt B. rubellum, T. chlo- 
rantha wordt B. chloranthus, Macropeta
lum filifolium wordt B. filifolium en 
M. burchellii wordt B. burchellii.
E. Kirschnek schrijft over cactussen in Pa-
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tagonie en R. Uis geeft een 'update' over 
de verspreiding van Lithops.
J. Schollenberger gaat in op de succulente 
caudiciforme planten van Zuidafrika.
B. Chinnock houdt zich bezig met het ge
slacht Disphyma.
F. Venter geeft een overzicht van de 
Dracaena's in Zuidafrika.
M.B. Bayer gaat in op de vraag wat een 
soort precies is in het geslacht Haworthia. 
De verspreiding van de succulente flora 
van het gebied rondom de Rode Zee is het 
onderwerp van een bijdrage van D. Plo- 
wes.

In het Tsjechische tijdschrift Kaktusy 
[32 - 4, 1996] brengt R. Slaba een nieuwe 
variëteit van Denmoza: D. rhodacantha 
var. diamantina, afkomstig uit de Canyon 
Rio Diamante in Argentinië.

Het Italiaanse Piante Grasse [16 - 3, 
1996] brengt onder meer een fraai geïl
lustreerde bijdrage van R. Kraus over 
monstruositeiten in Chileense cactussen. 
F. Hochstatter is toe aan deel 4 van zijn 
Sclerocactus-revisie. De weinig bekende 
Mammillaria brachytrichion wordt in 
woord en beeld voorgesteld door M. Af- 
ferni. C. Zanovello & L. Battaia brengen 
een artikel over Pedilanthus macrocarpus 
in Baja California

Een schitterend geïllustreerd verhaal 
over Aporocactus in de Mexicaanse deel
staat Veracruz komt uit de pen van M. 
Chazaro & P. Hernandez de Chazaro.

Het Amerikaanse Cactus & Succulent 
Journal [68 - 6, nov./dec. 1996] opent met 
de laatste aflevering van het South Ameri
can Cactus Log, door Alfred Lau. Deze on
regelmatig verschijnende serie begon in 
1978 en hierin verhaalde Lau van zijn om
zwervingen in Zuid-amerika, op zoek naar 
cactussen. In deze laatste aflevering toch 
nog een verrassing: Foto's van de in 1994 
gepubliceerde Eriocyse laui Lüthy. Aan 
het slot van dit verhaal vraagt Lau zich af

of er ook cactussen zullen zijn in de he
mel. Als dat zo is zullen er veel voorzien 
zijn van een Lau-nummer!
E.F. Anderson houdt zich bezig met het 
geslacht Opuntia op de Galapagos- 
eilanden, ook voor Opuntia-haters een 
schitterend verhaal!
G. Marx brengt een nieuwe soort: Euphor
bia astrophora, afkomstig uit de oostelijke 
kaapprovincie in Zuid-afrika.
In Australië verscheen een nieuw boek, 
Copiapoa in their environment, 176 p.; 230 
kleurenfoto's. Het kost $ US 85,00 en is te 
bestellen bij PO Box 40, Teesdale, Victo
ria 3328, Australia.

In het British Cactus & Succulent 
Journal [14-4, dec. 1996] staat een bij
drage van L.E. Newton over een tweetal 
Sedum-soorten uit Kenya, te weten Sedum 
ruwenzoriense en S. mayeri-johannis.
F. Hochstätter is toe aan deel 3 van zijn 
verhandelingen over Sclerocactus.

C. Glass en S. Arias publiceren Strom- 
bocactus disciformis var. esperanzae, af
komstig uit de Mexicaanse deelstaat 
Guanajuato.

Het Duitstalige Kakteen und andere 
Sukkulenten [48 - 2, febr.1997] brengt 
een aardig artikel van H. Buathier over 
vroegbloeiende Mammillaria-zaailingen. 
Veel soorten blijken al als 1- of 2-jarige 
plant te kunnen bloeien.
J. Lüthy publiceert de nieuwbeschrijving 
van Thelocactus rinconensis subsp. hinto- 
nii, afkomstig uit Nuevo Leon.
Het volgende nummer van dit tijdschrift 
[KuaS 48 - 3, maart 1197] brengt een arti
kel over Tillandsia's, van W. Lössel. In de 
rubriek Taxonomie de nieuwbeschrijving 
van Frailea buenekeri subsp. densispina, 
door A. Hofacker & K. Herm. Tenslotte le
zen we in dit nummer, dat de bekende 
mammillaria-kenner Werner Reppenhagen 
in november 1996 op 85-jarige leeftijd is 
overleden.
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In het Mexicaanse Cactaceas y sucu
lentas mexicanas [42 - 1, 1997] kunnen 
we een artikel lezen over de in-vitro- 
vermeerdering van de Peyote [Lophophora 
williamsii], Een goed bericht voor junks, 
dunkt me. D. Martinez-Alvarado & A. 
Flores-Castorena hebben de cactusflora 
van de deelstaat Morelos geïnventariseerd 
en publiceren hun bevindingen.

In het Franstalige Succulentes [20 - 1, 
febr. 1997] treffen we een interessant arti
kel over de flora van het eiland Socotra 
aan. Dit artikel is prachtig geïllustreerd 
met foto's van enorme stamsucculenten, 
zoals Dorstenia gigas, Adenium obesum 
ssp. sokotranum en Dendrosicyos so- 
cotrana. Een tweede uitgebreid artikel,

door M. Cornet, gaat over Aloes.

In het Amerikaanse Cactus & Succu
lent Journal [69 - 1, jan./febr. 1997] doet 
Charles Glass een poging om het hele cir
cus rondom de ontdekking van Geohinto- 
nia mexicana en Aztekium hintonii te rela
tiveren. Uit zijn verhaal blijkt, dat het bij
kans onmogelijk is de groeiplaatsen van 
dit soort spectaculaire nieuwvondsten te 
beschermen.

Alweer een nieuwe mammillaria wordt 
voorgesteld door Fitz Maurice & Glass: 
Mammillaria marcosii, afkomstig uit het 
noordoosten van Guanajuato, Mexico. 
Een groot deel van dit nummer is verder 
gewijd aan allerlei aspecten van het enten.

IN MEMORIAM WERNER REPPENHAGEN
Op 12 november 1996 stierf op 85- 

jarige leeftijd Werner Reppenhagen, één 
van de allergrootste specialisten op het ge
bied van het geslacht Mammillaria.

Reppenhagen werd geboren in 1911 in 
Hamburg als zoon van een koopman en 
was voorbestemd om, net als zijn vader, 
koopman te worden. Maar gelukkig pakte 
dat anders uit. Al als kind hield hij van 
planten en vooral cactussen. Een op 10- 
jarige leeftijd gekregen mammillaria staat 
nu nog steeds in zijn verzameling. Zoals 
zovelen onder ons begon ook hij op de 
vensterbank. Via een misbruikt aquarium 
en een later van zijn vader gekregen kas, 
kon zijn hobby uitgroeien tot ongekende 
hoogte. Een begonnen opleiding op een 
handelsschool werd afgebroken voor een 
opleiding in de tuinderij/bloemisterij.

Na wat omzwervingen vestigde hij zich 
hij in 1931 in St. Veit, waar hij een tuinde
rij met bloemenwinkel begon. Na de oor
log ontstond in dezelfde plaats zijn nu we
reldberoemde cactuscollectie.

Pas in 1959 vertrok hij naar Mexico 
voor de eerste van zijn uiteindelijk onge

veer 30 reizen naar dit land. Alles bij el
kaar verbleef hij enkele jaren tussen “zijn” 
planten in hun natuurlijke omgeving.

Hij was specialist op het gebied van het 
grote en geliefde geslacht Mammillaria en 
terecht werd een soort naar hem vernoemd: 
Mammillaria reppenhagenii.

Hij bezocht nagenoeg alle vindplaatsen, 
bestudeerde planten zorgvuldig en bezat 
een van de meest volledige verzamelingen 
van dit geslacht. Dit resulteerde uiteinde
lijk in 1991 in een schitterende tweedelige 
monografie: “Die Gattung Mammillaria”. 
Hierin beschrijft hij meer dan 300 soorten 
en variëteiten, vaak aangevuld met gege
vens over groeicondities op de vindplaat
sen. Deze boeken zijn daarmee erg waar
devol voor de mammillaria-liefhebber die 
planten succesvol in cultuur willen kwe
ken.

Met Werner Reppenhagen is een welis
waar controversieel, maar uniek persoon 
van ons heengegaan. We zullen zijn vak
kennis op het gebied van de mammillaria’s 
missen.

André van Zuijlen
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WELKE NAAM GEEF IK EEN 
SULCOREBUTIA?

Johan Pot

In 1993 berichtte ik over een database 
met gegevens over sulcorebutia's (Pot 
1993). Het was toen nog een droom om 
ook afbeeldingen hierin op te nemen. De 
techniek maakte sindsdien snelle vorderin
gen. Momenteel werken Hugo Philips en ik 
aan een cd-rom, waarop inmiddels 1600 
afbeeldingen zijn vastgelegd. Tijdens het 
samenstellen van de gegevens stuitte ik op 
het probleem van de naamgeving.
Hoewel ik als kind op een openbare lagere 
school zat, kon ik toch elke week rekenen 
op een uurtje bijbelse geschiedenis van de 
dominee. De man kon blijkbaar boeiend 
vertellen. Zo staat mij het verhaal nog 
goed bij, dat Adam opgedragen kreeg om 
alle dieren en planten een naam te geven. 
Adam noemde bijvoorbeeld de koe "koe", 
het varken "varken", enz. En zo kreeg ie
der dier en plant precies de goede naam, 
wist de dominee te melden.
Dit is belangwekkend. We kunnen uit het 
verhaal afleiden, dat Adam Nederlands 
sprak, want hij gebruikte niet de woorden

"cow", "Kuh", "vache" of "vaca". Hoe zou 
hij sulcorebutia genoemd hebben?
Ook zal Adam de eerste en wellicht de 
enige mens geweest zijn, die alle planten 
en dieren gekend heeft. Helaas is hiervan 
geen schriftelijke neerslag bekend. 
Ongetwijfeld zal Eva ook op de hoogte ge
weest zijn van op zijn minst een aantal na
men. Daardoor konden zij en Adam com
municeren over dieren en planten.
De dominee zal misschien bedoeld hebben, 
dat Adam soorten benoemde in plaats van 
afzonderlijke individuen. Dat zou de pres
tatie een nog hoger aanzien gegeven heb
ben. Want tegenwoordig blijkt dat voor 
een gewone sterveling een onmogelijke op
gave.
Een werkgroep van de I.O.S. deed een 
poging helderheid in de naamgeving van 
cactussen te brengen. De resultaten deden 
nier en daar wat stof opwaaien. Nyffeler en 
Eggli (1994) riepen de liefhebbers op om 
vooral maar de consensus-classificatie te 
erkennen. Het is de amateur immers niet

KK1801: Sulcorebutia 
tiraquensis, foto’s van 
de schrijver
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KK1801 x Weingar- 
tia sucrensis

gegeven de achterliggende gedachten te 
doorgronden.
Theunissen (1994) nam stelling tegen de 
werkwijze van deze groep. Vandenbroeck 
(1995) reageerde hierop door te wijzen op 
het liefhebbersaspect dat een objectieve 
benadering in de weg zou staan.
Het geslacht Sulcorebutia was door de 
werkgroep ondergebracht bij Rebutia. Ik 
was benieuwd naar de argumenten hiervoor 
en stelde daarom enkele vragen. De ant
woorden waren verrassend.
Sulcorebutia was een schemergebied. Het 
was nog niet vast te stellen, of het als apart 
geslacht gehandhaafd zou moeten worden, 
dus werd het bij voorbaat ondergebracht 
bij Rebutia. Helderheid zou pas verkregen 
kunnen worden, als iemand een monografie 
over Sulcorebutia zou schrijven. Welke au
toriteit zou zich hier nog aan willen wa
gen?
Ik mocht verder de activiteiten van de
I.O.S.-werkgroep niet verwarren met de 
Cites Cactaceae Checklist van Dr. Hunt 
(1992). Toch gaven Nyffeler en Eggli 30 
soorten rebutia's op in hun artikel, precies 
het aantal dat we vinden in de Checklist. 
Welk lid van de werkgroep kent deze soor
ten? Ik heb het niet willen vragen.
Tenslotte bleek mij, dat de amateur niet in 
staat is enige zinvolle bijdrage te leveren,

want niet alleen ontbreekt hem principieel 
de kennis, maar ook het instrumentarium 
om onderzoek te verrichten. Daarbij komt 
nog, dat de liefhebber alleen maar naar de 
verschillen tussen planten kijkt, terwijl de 
wetenschapper vooral de overeenkomsten 
zoekt. Ik dacht even aan Sulcorebutia ta- 
ratensis en canigueralii, die door specia
listen soms nauwelijks uit elkaar te houden 
zijn, maar door Hunt toch tot twee ver
schillende soorten (Rebutia) gerekend wor
den.
Is het aannemelijk te maken, dat Rebutia 
en Sulcorebutia uit dezelfde stamouders 
geëvolueerd zijn? Rebutia margarethae uit 
Noord Argentinië wordt wel genoemd als 
een intermediair, maar dan tussen de echte 
rebutia's (Argentinië) en de 600 km noor
delijker groeiende Sulcorebutia steinba- 
chii (Cochabamba, Bolivia). De ten zuiden 
van Sucre gevonden sulcorebutia's doen 
niet erg aan Rebutia margarethae denken. 
Ook zou Sulcorebutia sporadisch voorko
men in het gebied waar zij dan ontstaan 
zou zijn. Een direkte verwantschap met 
Rebutia margarethae lijkt dan ook niet erg 
waarschijnlijk, maar is desondanks niet uit 
te sluiten volgens voorstanders van de 
consensus-classificatie.
Verwantschap zou misschien aan te tonen 
zijn met kruisbestuivingen. Ik heb een aan-
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tal malen digitorebutia's gekruist met sul- 
corebutia's. De nakomelingen bij deze 
proeven lijken sprekend op de moeder
plant. Waarschijnlijk heeft het soort- 
vreemde stuifmeel de moederplant gesti
muleerd eigen stuifmeel te accepteren. De 
resultaten van deze zaaiproeven suggere
ren naar mijn smaak geen nauwe verwant
schap. Iets gunstiger leken de volgende 
proeven.
Een jaar of tien geleden kruiste ik een 
Weingartia sucrensis met twee verschil
lende sulcorebutia's. Ik hield aan deze 
proef twee plantjes over. Van de een was 
de vader Sulcorebutia pasopayana, van de 
andere Sulcorebutia tiraquensis. Nu streef
de ik er naar nakomelingen van de tweede 
generatie op te kweken. Maar tussen de 
bloeitijd van de beide hybriden zat steeds 
twee weken. In 1996 had ik eindelijk suc
ces. De zaailingen werden echter maar en
kele weken oud.
Ik had bij het I.O.S.-lid geïnformeerd, hoe 
hij het begrip soort definieerde, opdat ik 
hun keuzen beter zou kunnen begrijpen. Ik 
moest me tevredenstellen met het ant
woord, dat dit een moeilijke vraag was. 
Kenmerkend zal toch wel zijn, dat de indi
viduen van een soort op natuurlijke wijze 
fertiele nakomelingen kunnen krijgen. 
Wie insecten vrij toegang verleent in zijn 
kas, zal ongetwijfeld heel wat zaadbessen 
aan zijn sulco's krijgen. Als ik gericht be
stuif, heb ik ook steeds succes. Maar al 
meerdere keren heb ik geprobeerd selectief 
te kruisen. Dat bleek bij sulcorebutia's 
weinig resultaat op te leveren. Hoe moet ik 
nu begrijpen, dat onderling niet te bestui
ven planten tot dezelfde soort horen? Inte
ressant mag nog het volgende zijn. Niet 
ver van Sucre groeien Sulcorebutia alba 
en Sulcorebutia frankiana naast elkaar. 
Tussen de groeiplaatsen bevindt zich soms 
maar enkele meters. Waar de ene soort 
groeit, zal men de andere echter niet vin
den. Kruisbestuivingen bij cultuurplanten 
brachten, zover mij bekend, nog nooit le
vensvatbare nakomelingen voort. Beide

soorten blijken nu Rebutia canigueralii te 
moeten heten!

In alle talen gebruikt men zelfstandige 
naamwoorden om dingen met overeenkom
stige eigenschappen aan te geven, waar
door de communicatie zo zinvol mogelijk 
plaats kan vinden. Het geeft nog al eens 
misverstanden, als een aantal taxa met het
zelfde woord benoemd wordt. Kennissen 
spreken wel eens van de "cactussen" in 
mijn tuin, waarbij ze op sempervivums 
doelen. Zij herkennen blijkbaar geen ver
schillende taxa.
Stelt u zich een gesprek voor tussen twee 
sulcoliefhebbers, die het hebben over Re
butia steinbachii. De een heeft een Sulco
rebutia tiraquensis in gedachten, terwijl de 
ander denkt aan een Sulcorebutia verti- 
cillacantha. Ik vrees voor een wereld van 
onbegrip. Kan het de bedoeling van de 
consensus-classificatie geweest zijn com- 
municatiebelemmerend te werken? Natuur
lijk niet. Men wilde slechts bevorderen, 
dat planten van verschillende populaties 
die tot één soort behoren ook dezelfde 
naam krijgen. Maar welk criterium lag 
daaraan ten grondslag?
Ik kan nog niet uit de voeten met de 
nieuwe nomenclatuur. Op de cd-rom ge
bruik ik daarom de van ouds gangbare na
men ter wille van de communicatie, totdat 
ik een aanvaardbaar alternatief ontdek. 
Wilt u nadere informatie over deze cd- 
rom, dan kunt u kontakt opnemen.
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EEN MISKLEUN
Rob Bregman

Ik klim normaal niet zo snel in de pen 
maar na het lezen, of liever gezegd door
worstelen, van het artikel "De polyfylie 
van het geslacht Echinocactus" door 
Alexander B. Doweld (Succulenta decem
ber 1996) MOET ik wel. Hoewel ik het in 
principe toejuich dat nu eens iemand 
anders dan uit W. Europa of de USA zich 
met dit soort materie bezighoudt, hoort dit 
artikel naar mijn bescheiden mening niet 
in Succulenta thuis, en wel om twee rede
nen:

Ten eerste is het stuk volstrekt onlees
baar voor de doorsnee-abonnee op ons 
blad. Zelf begreep ik na drie keer lezen 
bepaalde passages nog niet, maar dat kan 
aan mij liggen of aan de slordige verta
ling, waardoor een aantal termen en woor
den onbegrijpelijk zijn geworden.

Ik noem zo maar een paar voorbeelden, 
zoals op pag. 269:

- "gefacetteerde cuticulastruktuur". 
Wat is dat?

- "typische soort".
Bedoeld wordt de type-soort van het ge
slacht Echinocactus, nl. E. platyacanthus.

- "ongedifferentieerde raphe".
De schrijver weet blijkbaar niet waar bij 
cactuszaden de raphe (= zaadnerf) zit. 
Bedoeld wordt de rugnaad van het zaad. 
De raphe bevindt zich aan de andere zijde 
(de buikzijde) van het zaad, maar dat 
bedoelt de schrijver kennelijk niet!
De raphe is overigens bij de zaden van de 
meeste soorten niet of nauwelijks te her
kennen.
En op pag. 271:

- "microphylum".
Deze term bestaat niet; bedoeld wordt de 
micropyle van het zaad, met andere woor
den het zogenaamde "poortje", de opening 
waar tijdens de bloei de stuifmeelcel de 
zaadknop is binnengedrongen.

- "buitenste cuticula".
Ook dit is onjuist. Er is maar een cuticula 
(waslaagje op het zaadoppervlak). Wel 
kan de cuticula uit meerdere (chemische) 
bestanddelen bestaan. Bedoelt de schrijver 
hier misschien de buitenste cellaag van de 
zaadhuid? Ik weet het nu nog niet.

Mijn tweede bezwaar is eigenlijk veel 
belangrijker, namelijk dat de conclusies 
onjuist zijn. De schrijver constateert ver
schillen in zaadstructuur tussen de ver
schillende Echinocactus-soorten (dat is 
trouwens niks nieuws) en concludeert dan 
dat deze soorten geen natuurlijke eenheid 
vormen, met andere woorden niet allemaal 
van dezelfde oudergroep afstammen. Dat 
is een veel te snelle conclusie. Waarom is 
hier geen sprake van overgangsvormen 
van het ene naar het andere geslacht? De 
schrijver vindt dat E. horizontalonius het 
zaadtype heeft van Pediocactus, Utahia en 
Navajoa. Dat ben ik met hem eens maar 
dan kan E. horizontalonius toch voor het
zelfde geld een overgangsvorm zijn? En 
waarom is het "nieuwe" geslacht Emory- 
cactus het vooroudergeslacht waaruit o.a. 
Homalocephala zou zijn voortgekomen? 
Hiervoor wordt geen enkel bewijs aange
dragen. Ik geloof er ook niks van, te meer 
daar de zaden van Homalocephala zo 
mogelijk nog primitiever zijn dan die van 
Emorycactus.

Nee, de waargenomen variatie in zaad
structuur binnen het geslacht Echinocac
tus is m.i. een doodgewoon verschijnsel 
dat in practisch elk plantengeslacht voor
komt. Zaden zijn voor fylogenetische 
studies uitermate belangrijk maar als de 
resultaten verkeerd worden geinterpre- 
teerd, ben je er nog niks mee opgeschoten.

Los van dit alles staat nog de vraag
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of het opsplitsen van het geslacht Echino- 
cactus in 3 nieuwe geslachten wel zo ge
wenst is. De meeste mensen zullen zeggen 
van niet, ook gezien de huidige trend in 
de cactussystematiek om het aantal ge
slachten nu juist te verminderen. Als men 
desondanks wil "splitten", zou het volgens 
mij verstandiger zijn geweest om soorten 
met eenzelfde zaadstructuur in onderge- 
slachten of secties te verenigen en niet in 
aparte geslachten. Hoe zouden ze bij de 
I.O.S. hierover denken? Ik weet bijna met 
zekerheid het antwoord al.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam

Rob bedankt voor de correcties, mogen 
wij het volgende toevoegen:.

De redactie kent geen 'doorsnee’ abon
nee. Zij denkt, dat het niveau van de 
belangstelling, die leden tonen, uiteenloopt 
van geen - tot vrijwel wetenschappelijke in
teresse en dat valt nu eenmaal niet onder 
één noemer te brengen. Zij probeert daarom 
ook ‘voor elk wat wils’ te brengen.

Over de belangstelling voor succulenten 
in Rusland hebben wij reeds eerder bericht 
en wel over het werk aan de basis. Het aan
geboden manuscript over de resultaten van 
een studie op wetenschappelijk niveau sluit 
daarop aan. Opmerkingen, gemaakt op de 
voorjaarsvergadering in 1966, geven aan 
dat er ook leden zijn met interesse voor dit 
soort zaken.

Wij beseffen, dat publicatie van een der
gelijk manuscript op kritiek stuit. Geleer
den zijn het niet altijd eens. Ook taalkundig 
ligt de zaak niet eenvoudig als een stuk, 
door een Rus in het Engels wordt geschre
ven en door een Nederlands redactielid 
wordt terugvertaald. Of het moet volledig 
worden herschreven in vlekkeloos Neder
lands, maar daar doe je de schrijver geen 
recht mee, of het moet zo goed mogelijk 
worden vertaald en dat is vaak te merken.

Wij kozen voor het laatste en daarbij voor 
een hogere kans op kritiek.

Een verdere overweging dit stuk te 
publiceren is gebaseerd op het feit, dat in 
Rusland nagenoeg geen (financiële) moge
lijkheden tot publicatie zijn. Men moet 
elkaar wel eens helpen, nietwaar? Het is 
daar echt sukkelen! Zo hebben wij, na 
intensief overleg met de schrijver, toch tot 
publicatie besloten.

Vakjargon is, op alle niveaus, een 
moeilijke zaak. In het algemeen (en dat 
slaat dus niet op de heer Doweld alleen) 
wordt vaak teveel vakjargon gebruikt. 
Zo laten schrijvers na, door een meer 
beschrijvend taalgebruik, hun stukken 
voor een groter publiek toegankelijk te 
maken.

Conclusies, die in een stuk worden 
getrokken, zijn altijd voor rekening van 
de schrijver. Dat de redactie wellicht tot 
meer bescheiden conclusies zou zijn geko
men, doet niet ter zake. En of het een mis
kleun is, zal de geschiedenis moeten 
leren. Denk eens aan Galileo Galilei met 
z’n wereldbol. Deze vergelijking is waar
schijnlijk wel wat teveel eer! Doch men 
weet maar nooit...

Joop van Alten
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INTERNET EN DE CACTUSHOBBY

Deze keer wil ik u iets vertellen over mijn avonturen met de hobby op Internet.
Iedere dag krijg ik een overzicht, dat uit ongeveer 15 berichtjes bestaat. Hierin vragen 
mensen details over sommige planten maar ook algemene vragen. Men probeert soms ook 
een plant te determineren aan de hand van een korte beschrijving, dat valt vaak niet mee. 
Je kunt natuurlijk ook zelf vragen stellen. Er zijn meer dan 1000 deelnemers over de hele 
wereld. Het is dus niet verwonderlijk, dat je soms direct antwoord van een expert hebt. 
Als ik iets interessant vind, druk ik het af om te bewaren. Het hangt natuurlijk van je 
belangstelling af, maar ongeveer 2 à 3 per week druk ik iets af. Ik zal enige voorbeelden 
geven van wat ik heb afgedrukt. Twee adressen waar zaad van Aloë polyphylla te krijgen 
is. Een lijst van alle cactussen die, net als Lophophora, alkaloïden bevatten. Waarschu
wingen over de giftigheid van Euphorbia. Het schijnt dat er een groot verschil bestaat in 
de gevoeligheid voor euphorbia-latex Sommige mensen krijgen van een enkele druppel 
van E. tirucalli al bloedende wonden! Een tegengif is het sap van Aeonium lindleyi. Vol
gens Chuck Hanson groeien Sarcocaulons het best als ze continue water krijgen. Ik denk 
dat dat alleen opgaat als je in Californië woont.

Voor de drinkers onder u; Wist u dat tequila wordt gemaakt van Agave tequilana, 
mezcal van Agave angustifolia en pulquè, een derde mexicaanse lekkernij, van Agave 
atrovirens? Ook lijsten van geurende of geelbloeiende pelargoniums zijn er te vinden. 
Wist u dat u zaad van Protea of suikerbossie een half uur op 50° C moet verhitten om 
kieming te verkrijgen,

U ziet: een hele verscheidenheid aan berichten. Waarschijnlijk zou iemand anders er 
weer andere dingen uitgeselecteerd hebben. Maar als u er tijd en geld voor over heeft zou 
ik u zeker aanraden het ook eens te proberen. Overigens zijn er voor vele planten derge
lijke clubs te vinden op Internet. Je hoeft dan niet meer twee maanden op een tijdschrift 
te wachten. Je hebt elke dag contact met mede-hobbyisten, zonder dat je elke keer deze 
inleidingen hoeft te lezen.

Ben J.M.Zonneveld
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WERKHOEK

Euphorbia ‘Gabriëlla’
Naar aanleiding van de vraag 

van Mevrouw Hoeij in het 
februarinummer van Succulenta 
schrijft de Heer A. H. Schans uit 
de Ericalaan 33 941 1 AP in 
Beilen:

Regelmatig bezoek ik de cactus 
en succlentenbeurs in Osnabrück. 
Steeds staat daar de firma Somona 
uit Zuid-Duitsland met een groot 
aanbod van ‘christusdoorn- 
hybriden’. Deze planten dragen 
zeer mooie namen en bloeien 
rijkelijk. Zelf heb ik ook enkele 
exemplaren, waar tussen de rode- 
ook lichte bloemtrossen zitten. 
Ik vermoed dat dit komt door het 
vele kruisen en er hierdoor een 
geel of wit gen tussengekomen is. 
Op het etiket van de kweker staat 
Euph. x lomi Gabriela. In de loop 
van de tijd kocht ik daar ook de 
Euphorbia-hybriden ‘Saluleika’, 
‘Pita’ en Euphorbia x lomi ‘Gabi’, 
‘Gabriëlla’, ‘Rosemarie’ en 
‘Gundula’. Allen zijn het zeer 
goede bloeiers, zowel ’s zomers 
als ’s winters.

Noot redactie:
Euphorbia x lomii is namelijk 

een kruising tussen lophogona en 
millii. Aangezien lophogona witte 
of licht rose bloemen kan hebben 
is het niet zo verwonderlijk dat 
deze kleur weer te voorschijn kan 
komen (door onder andere mito- 
tische recombinatie)

Ben J.M. Zonneveld

Paul van Mook van La Grande 
Verrière 71990 te St. Léger s/ 
Beuvray, Frankrijk schrijft:

Ik heb een verwarmd kasje met 
cactussen. Ook voor zaailingen, 
waaronder Basilicum. Deze laatste 
zat sinds kort onder de zwarte 
vlieg. Basilicum is ‘sowieso’ een 
soort lokplant voor al het 
ongedierte, dat plantensappen 
zuigt. Omdat ik niet met gif wil 
spuiten, ging ik bij de plaatselijke 
supermarkt op zoek naar 
ouderwetse vliegenvangers, die 
rolletjes met dat verschrikkelijke 
kleefspul. Helaas is dit buiten het 
seizoen niet te koop. Mijn oog viel 
toen op een winkeldochter, een 
vleesetende plantje, Drosera 
binata. Die heb ik gekocht en 
naast mijn basilicum gezet. Na 
verloop van vier dagen zaten er 
wel vijfhonderd tot duizend zwarte 
vliegen op en ben ik gestopt met 
tellen. Mijn kas schijnt nu vrij te 
zijn van de zwarte vlieg. 
Misschien schuilt in dit verhaal 
wel een alternatieve methode voor 
insectenbestrijding in de kas. Dit 
voor iedereen, die het wil onder
zoeken. Zelf heb ik hier niet 
gelegenheid toe. Ik weet dat 
Drosera binata in Amsterdam, op 
de bloemenmarkt aan de Singel, te 
koop is.

Voor alle zaken, die deze 
rubriek betreffen, kunt U terecht 
bij het redactiesecretariaat (zie 
colofon).
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EEN MAATJE TE GROOT ...?
16. PACHYCEREUS SCHOTTII

Ton Pullen

De 'Senita'-cactus [Pachycereus schottii 
(Engelm.) Hunt], die ik in deze bijdrage 
aan u wil voorstellen, heb ik reeds kort 
genoemd in deel 15 van deze serie.

In dat artikel heeft u kunnen lezen, dat 
de 'Senita' één van de drie grote zuilcac- 
tussen is, die wij aantroffen in het Organ 
Pipe Cactus National Monument, in het 
zuiden van de Amerikaanse staat Arizona, 
tegen de Mexicaanse grens aan.

Van deze drie opvallende soorten is

Pachycereus schottii, in Organ Pipe Cactus National 
Monument, 18 april 1996.
Foto's van de schrijver

deze het moeilijkst te vinden. Deze soort 
komt slechts voor in een gering aantal 
exemplaren in een klein stukje terrein, 
vrijwel tegen de Mexicaanse grens aan. 
Je kunt daar alleen komen via een stof
fige, ongeplaveide weg, de Puerto Blanco 
Drive. Hoewel ik tevoren bij de Rangers 
van het informatiecentrum geïnformeerd 
had of ik die weg met onze 7 m lange 
camper wel kon berijden, en op die vraag 
een geruststellend antwoord kreeg, bleek 
de praktijk tegen te vallen: Regelmatig 
kwamen wij passages tegen, waarbij we de 
auto door een droge waterloop moesten 
sturen terwijl er zoveel struikgewas stond, 
dat we met de hand takken moesten weg
breken om de auto onbeschadigd langs 
zo'n obstakel te loodsen.

Een andere handicap was het feit, dat 
het oppervlak van de weg, in totaal een 
traject van ongeveer 85 km, vele mijlen 
achtereen uit zogenaamde wasbord 
bestond. Je kunt daar slechts stapvoets 
overheen rijden en hebt dan nog voortdu
rend het idee, dat alles in en aan de auto 
kapot rammelt. Om die reden hebben wij 
er van afgezien de doodlopende zijweg 
naar het 'Senita-basin', waar nog enkele 
tientallen exemplaren schijnen te staan, 
ook nog te berijden.

Uiteindelijk konden we enige exempla
ren bekijken en fotograferen. De planten 
zien er allesbehalve fraai uit. Zo'n groep 
bestaat uit omgevallen en aangevreten, 
soms halfvergane stammen, met ertussen 
hier en daar enkele gezonde groene zui
len. Toch nachtvorstschade? Je vraagt je 
dan ook af of dit alle moeite wel waard 
was. Behalve deze vindplaats in Arizona 
komt de soort voor in grote delen van 
Mexico en op het schiereiland Baja-
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California. Vanwege het grote areaal 
klinkt het logisch, dat er verscheidene 
variëteiten beschreven zijn.

Deze soort werd al in 1856 door Engel- 
mann beschreven onder de naam Cereus 
schottii. In 1862 combineerde Lemaire de 
soort om tot Pilocereus schottii.

Het duo Britton & Rose maakte er Lop- 
hocereus schottii van, in 1909.

Dit is nog steeds de meest gangbare 
naam. in zaad- en plantenlijsten, en onder 
liefhebbers. Voorlopig heeft Hunt (1987) 
het laatste woord: Volgens hem is Pachy- 
cereus schottii (Engelm.) Hunt de juiste 
naam.

Pachycereus betekent 'dikke Cereus'. de 
soortnaam schottii is afgeleid van de 
naam van de verzamelaar A. Schott, een 
vriend van Engelmann.

P. schottii vormt grote struikvormige 
clusters van basaal vertakkende zuilen tot 
3 - 5 m hoog. Elke tak maakt 5-7 ribben. 
De areolen dragen 1 of 2 middendorens en 
3 - 7 randdorens. die tot 6 cm lang kun
nen zijn. De bloeibare areolen dragen tal
rijke borstelharen, zodat de uiteinden van 
de bloeibare takken een borstelvormig 
uiterlijk hebben, te vergelijken met de 
pseudocephaliums van sommige andere 
zuilcactussen. De wit tot rose bloemen 
zijn plusminus 4 cm lang, 3 cm in door
snede; de vrucht is 2 - 3 cm in diameter 
en doornloos.

Van Pachycereus schottii worden regel
matig zaden aangeboden, meestal onder 
de (oude) geslachtsnaam Lophocereus. 
Het opkweken van de jonge planten is niet 
al te moeilijk. Na de eerste jeugdperiode 
in halfbeschaduwde positie geeft men de 
planten 's zomers volop warmte en zon, 
bij een matige watergift. In de winter niet 
al te koud en droog houden. Ook nog niet 
bloeibare kop- en zijstekken wortelen ge
makkelijk. Op bloemen hoeft men in de 
cultuur niet te hopen.

Foto 2: Pachycereus schottii, bloeibare tak
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CACTUSSEN VAN HET TONEEL 
VERDWENEN

Gerard de Lange

U weet, dat ik een stil en verlegen 

persoontje ben, en in gezelschap 

nooit de juiste woorden kan vinden 

om mijn zielenroerselen tot uitdruk

king te brengen.

In een uiterste poging om deze aangebo
ren schuchterheid te overwinnen en boven
dien mijn verbale kwaliteiten wat te ont
wikkelen sloot ik me aan bij de plaatse
lijke amateur-toneelvereniging. Hier kreeg 
ik prompt een schlemielig rolletje aange
boden.

Stervend van de zenuwen zette ik een 
klojo-achtige gierige pantoffelheld op de 
planken, een rol die me op het lijf was 
geschreven: namelijk de onnozelheid ten 
top. Het daverend applaus na afloop, de 
bloemen en de juichende recensies in de 
streekkrant hadden een zeer heilzame wer
king op mijn minderwaardigheidscomplex 
en ik besloot hiermee door te gaan. 
Achtereenvolgens speelde ik een demente 
baron, een zwaar overspannenhuisschil-

der, een geflipte pastoor en meer vander
gelijke randfiguren.

Na deze proeven van bekwaamheid, wil
den ze me echter de rol opdringen van een 
achtenswaardig juwelier. Een keurig nette 
persoon zonder zenuwtrekjes of andere 
kleine afwijkinkjes. Ik wist dan ook 
meteen dat mijn acteertalent schromelijk 
tekort zou schieten om zo'n normaal 
karakter levensecht en geloofwaardig 
gestalte te geven. Bovendien moest de 
man beschikken over een ‘zéér aantrekke
lijk uiterlijk’, kortom een rasechte adonis. 
Wie mij kent weet onmiddellijk, datder
gelijke transformaties voor een dorpsgri- 
meur niet haalbaar zijn. Ook de fantasie 
van de toeschouwers mag men niet te 
zwaar op de proef stellen, althans niet zó 
overdreven.

Lafhartig haakte ik af en bracht het 
script terug. Als pleister op de wonde, én 
om mijn gekreukeld ego te redden, bood ik 
grootmoedig aan om in dat seizoen de de
cors en rekwisieten te verzorgen. Ik rook 
namelijk een prachtkans om op een andere 
manier te excelleren. Normale mensen 
zullen mijn beweegredenen niet kunnen 
begrijpen, maar U als cactusliefhebber 
ongetwijfeld wél: wat was namelijk het 
geval?

Wel, de sleutelfiguren in dit toneelspel 
waren twee middelbare excentrieke adel
lijke dames. Uit pure verveling, bij gebrek 
aan romantiek en opwinding in hun statige 
dorpsvilla en uit zucht naar sensatieple- 
gen zij heimelijk diefstallen in het dorp. 
Zelfs een flinke inbraak plegen zij bij... 
juist, de plaatselijke juwelier. Tot over
maat van ramp wordt de oudste van de 
freules ook nog smoorverliefd op hun
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slachtoffer, zodat ze flink in haar maag zit 
met al die gestolen sieraden. Verwarring 
en paniek dus.

De jongste, of beter gezegd de minst 
oude van de beide taarten, verzamelde en 
verzorgde ook nog een flinke collectie. 
geraniums, die echter op het toneel in een 
soort serre zichtbaar moesten zijn vanuit 
de zaal. U begrijpt vast wel mijn dilemma!

Wat is er nu in hemelsnaam voor exclu
siefs of excentrieks aan een stel gerani
ums? Bovendien, waar haal je midden in 
de winter een partij bloeiende geraniums 
vandaan? Resoluut schrapte ik in het script 
overal het woord ‘geraniums’ en verving 
het consequent door het veel chiquere 
‘cacteeën’ en ‘succulenten’. Dit gaf mij, 
volgens de dames van stand, nog een 
beetje meer allure mee. Grandioos idee 
toch? Ik sloofde me uit in het maken van 
een decorschets in kleuren. Een aantal 
pilaren steunden een fraaie bogen-galerij 
en daaronder, flink in de schijnwerpers, 
een selectie van de grootste en fraaiste 
cactussen uit mijn collectie. O, wat mooi!

Een paar joekels van Agaven, ranke 
cleisto’s, dikke melo’s met cephalium, een 
aantal volwassen kleurige fero’s en wat 
blinkend witte senilissen en hier en daar 
een groepje cereus-palen, afgewisseld met 
goudgele haageocereussen. Om het geheel 
te completeren nog een paar aporo’s en 
mallisoni’s hangend aan de bogen. 
Prachtig!

De tekening was echt goed geslaagd. 
Ik had mezelf weer eens overtroffen en 
kon bijna niet wachten tot het moment 
daar was om de hele groep het verbluf
fende resultaat ter goedkeuring voor te 
leggen. U weet wel, zo van ratatatááá...!

Als ze dan toch op de sjieke toer willen: 
dit was nog eens ‘trés chique’! Edoch, 
toen ik met een zelfverzekerde zwaai mijn 
kunstgewrocht voor hun verbaasde ogen 
op tafel deponeerde, was de reactie ietwat 
anders dan ik me had voorgesteld. Zoals ik 
verwachtte viel er een stilte, maar niet van

eerbied, daarvoor duurde het te lang. Ze 
keken elkaar onthutst aan, zo van: “Is hij 
nou helemaal van de pot gerukt”. Wat 
moeten we met die stekelige krengen op 
het toneel? We willen Geraniums! Ont
hutst en tot in het diepst van mijn ziel 
gekrenkt probeerde ik nog een soort van 
ontwerp-verdediging te voeren. Maar mijn 
vurig pleidooi voor de voorname schoon
heid van succulenten was aan dovemans
oren gericht. Unaniem was men van 
mening dat je het hooggeacht publiek 
zóiets niet kon en mocht aandoen.
Stelende jonkvrouwen: akkoord; smoor
verliefde vijftigplussers: allá, maar als ze 
dan ook nog eens cactussen verzamelen, 
dan moet een mens toch wel héél diep 
gezonken zijn. Kortom: de regie vond het, 
omwille van de geloofwaardigheid niet 
verantwoord om deze achtenswaardige 
dames ook nog eens op te schepen met 
mijn ‘afwijking’ en ze aldus tot zielige 
karikaturen te verlagen. Punt uit.

Verdrietig, boos en teleurgesteld in de 
mensheid heb ik mijn decorontwerp aange
past aan de laag-bij-de-grondse smaak van 
het gepeupel. Bij een ordinair maar zeer 
voordelig warenhuis heb ik een partij 
plastic-geraniums aangeschaft. De toneel
uitvoering was een succes. De krant 
jubelde over de prachtige decors. De 
recensent vroeg zich ook nog oprecht af 
hoe het ons gelukt was zó vroeg in febru
ari al geraniums in bloei te trekken...!

Toen ik dat las, zakte mijn boosheid 
weg. Ik was achteraf blij dat ik mijn kost
bare cactussen niet door de winterkou naar 
de toneelzaal had gesleept en uit de volle- 
grondstabletten gerukt. Niet altijd heiligt 
het doel de middelen...

Voor het gemiddelde publiek waren 
plastic geraniums al het summum van 
schoonheid, dus échte levende cactussen... 
dat zou paarlen voor de zwijnen geweest 
zijn.

Op de Bouwen 27, 8501 GP Joure
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ASTROPHYTUM
J. Slagers

Het geslacht Astrophytum omvat een 
groep cactussen uit Mexico en Texas. 
Zelf vind ik dit een mooi en interessant 
geslacht, omdat het betrekkelijk makkelijk 
te kweken planten zijn, die weliswaar 
langzaam maar probleemloos groeien. Ze 
kunnen al op jonge leeftijd bloeien en 
doen dit gedurende de gehele zomer (op 
één uitzondering, A. ornatum, na). Het 
kunnen op den duur imposante planten 
worden. Ze laten zich makkelijk hybridi- 
seren; deze hybriden groeien vaak beter,

Astrophytum asterias. Foto’s A. van Dijk, tenzij anders 
aangegeven

bloeien eerder, rijker en met grotere bloe
men dan de botanische soorten. Toch moet 
je volgens mij hier terughoudend in zijn, 
want door dat hybridiseren heb je al gauw 
geen soortecht materiaal meer.

Kweekwijze
De betrekkelijk grote zaden moeten 

gezaaid worden bij een temperatuur van 
25°C en een hoge luchtvochtigheid. De 
eerste kiemplantjes zullen al na drie dagen 
verschijnen. Het is dan erg belangrijk om 
meteen te gaan luchten, daar de tere 
kiemplantjes anders gauw ten prooi zullen 
vallen aan allerlei schimmels. De plantjes 
zijn het eerste jaar erg gevoelig voor te 
veel vocht. Vaak worden ze daarom geënt 
en na zo’n 4 jaar weer afgestekt, daar ze 
anders hun karakteristieke vorm kunnen 
verliezen. Ik vind dit een nogal omslach
tige methode, want met wat extra zorg en 
aandacht kan het ook zonder enten.

Als men op lava kweekt is het al hele
maal geen probleem. Door de potgrond 
moet flink wat fijn grind gemengd worden 
om het goed doorlatend te maken. De 
planten moeten ’s zomers zonnig staan, 
’s winters droog en koel.

Wat de naamgeving betreft: volgens 
David Hunt bestaan er nu alleen nog maar:

- Astrophytum asterias
- A. capricorne.
- myriostigma.
- A. ornatum.
Voor de duidelijkheid houd ik nog maar 

de ‘oude’ benamingen aan.

Astrophytum asterias (asterias; zeeëgel) 
De plant heeft gewoonlijk 8 vlakke rib

ben, en is 10 cm breed, zeer vlak, soms 
maar enkele centimeters hoog.
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Het lichaam is groen tot grauw-groen. De 
plant is doornloos. De areolen zijn viltig, 
rond en vrij dik. De witte vlokjes (komen 
alleen bij Astrophytums voor) zijn losjes 
verspreid over de plant (dit kanverschil
len per plant). De zijdeachtig gele bloe
men hebben een zwak rode keel en zijn 3 
cm lang en 6 cm breed. Ze verschijnen al 
aan planten van 2,5 cm gedurende de 
gehele zomer vanuit de jongste areolen. 
De zaadbes is grauw-rood van kleur.
De mutsvormige zaden zijn bruinzwart. 
De zaailingen hebben kleine doorntjes.

Van deze soort bestaat een cultivar 
‘Super Kabuto’, hierbij zijn de vlokjes 
versmolten tot grote vlokken. Dit kan ook 
voorkomen bij andere astrophytum soor
ten.

Astrophytum capricorne (capricorne; 
met doorns als van een geit of bok.)

Deze soort heeft doorns tot 7 cm lang 
als die van een bok gebogen, dikwijls is de 
plant omvlochten door de doorns. Deze 
staan in groepen van 5 tot 10 stuks. De 
plant heeft meestal 8 ribben, de groene 
plant is overdekt met witte vlokjes; hij kan 
tot 25 cm hoog worden. De bloemen zijn 7 
cm lang, breed geopend, geel met rode 
keel. De vrucht is wollig behaard, bij rijp
heid onderaan openspringend. Opvallend 
is dat deze planten in de groeiperiode een 
bruine verkleuring hebben in het groei- 
punt. De oorzaak hiervan en het feit zelf 
heb ik in de lectuur niet kunnen vinden.

Van deze soort bestaan vele variëteiten.
A. capricorne v. crassispinum: lichaam 

rond, later gestrekt. Bloeiend zuiver geel, 
doorns dikker, plant bedekt met weinig 
grotere witte vlokken.

A. capricorne v. crassispinoides: heeft 
zuiver gele bloemen, slappe doorns.

A. capricorne v. major, is dicht witbe- 
spikkeld en heeft lange naar boven gebo
gen doorns.

A. capricorne v. minor: heeft lange, 
donkere doorns die dicht op elkaar staan.

Astrophytum senile

Astrophytum capricorne
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Astrophytum myriostigma. San Vincente, Tamaulipas, 
Mexico. Foto Joop van Alten

gebogen doorns.
A. capricorne v. minor heeft lange, 

donkere doorns die dicht op elkaar staan. 
De plant blijft kleiner, maximaal 12 cm 
hoog. De bloemen zijn groot, geel met 
rode keel, ze verschijnen reeds aan 3 à 4 
jarige planten, (soms treft men achter een 
naam een SB-nummer aan. Dit is een 
veldnummer, in dit geval van Steven 
Brack)

Astrophytum senile: heeft 9 cm lange, 
slappe, warrig gedraaide grijszwarte 
doorns, die de plant geheel omvlechten.

Ze staan in groepen van 15 tot 20 bij 
elkaar. De bloemen zijn 7 cm lang, geel 
met rode keel. Lichaam blauwgroen, tot

maximaal 35 cm hoog en 15 cm breed, met 
8 scherpe ribben, vlokken afwezig.

A. senile v. aureum wordt ook wel eens 
als A. aureum aangeboden. Heeft in de 
nieuwgroei goudgele doorns. Lichaam 
lichter groen dan A. senile, evenals A. 
senile zonder witte vlokjes.

Astrophytum myriostigma (myriostigma; 
met talloze puntjes).

Dit is de zogenaamde bisschopsmuts. 
De plant is niet bedoornd, heeft 4 tot 8, 
meestal 5 ribben, een enkele keer komt 
men een 2 of 3 ribbige plant tegen. Het 
aantal ribben is maar voor een deel 
erfelijk, het aantal ribben kan in de loop 
van het leven van de plant veranderen. Het 
gehele plantenlichaam is dicht bedekt met 
zeer kleine wolvlokjes. De plant is rond, 
later gestrekt en grauwgroen van kleur.

De bloemen verschijnen bij het 
groeicentrum gedurende de gehele zomer 
en zijn zijdeachtig geel, tot 6 cm lang. De 
vruchten zijn groen en met schubben 
overdekt, de zaden zijn mutsvormig en 
donkerbruin. Van deze soort bestaat een 
vorm zonder wolvlokjes, v. nudum. Deze 
vorm vererft intermediair.

A. myriostigma v. columnare: het 
plantenlichaam is iets gestrekt, de 
bloemen zijn klein (2,5 cm) en licht geel.

A. myriostigma cv. ‘Onzuka’: Hiervan 
kreeg ik onlangs een wel zeer mooie plant 
aangeboden, de plant is vierribbig en de 
vlokjes zijn zeer gelijkmatig samen 
gesmolten en als het ware V-vormig over 
het plantenlichaam verspreid. Deze naam 
is bij mijn weten, nergens officieel 
beschreven. Ik vermoed dat de bevlokking 
en het aantal ribben ook hier maar voor 
een deel erfelijk zijn.

A. myriostigma v. potosinum: lichaam 
breed, rond, met minder vlokken, lichaam 
blauwgroen. Bloemen 3 cm lang en breed, 
bleekgeel.

A. myriostigma v. quadricostatum: 
lichaam rond tot breedrond groenachtig
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lichaam rond blauwgroen, met 5 of meer 
ribben. Bloemen groot en zuiver geel.

A. myriostigmav. tamaulipense: heeft 
kleine bloemen en is dichter bevlokt dan de 
variëteit potosinum.

A. myriostigma v. tulense: is dicht wit 
bespikkeld, groeit zuilvormig, met iets dun
nere, soms wat gedraaide scherpen ribben. 
Bloemen lichtgeel.

Astrophytum coahuilense (Vaak aange
boden als A. myriostigma v. coahuilense).

Is duidelijk dichter bevlokt dan A. myrio
stigma. Heeft grote zwavelgele bloemen met 
rode keel, de zaadbes is purperrood. Deze 
soort kan niet gekruist worden met dean- 
dere myriostigma-vormen en moet daarom 
als een aparte soort beschouwd worden.

Astrophytum ornatum (ornatum; versierd, 
sierlijk).

Deze soort wordt groter dan de anderen 
(tot maximaal 1 meter lang en 30 cm breed). 
Ze moeten een behoorlijke grootte hebben 
bereikt alvorens te gaan bloeien. De plant 
heeft meestal 8 ribben, wordt op latere leef
tijd zuilvormig. De witte vlokjes vormen 
zoneachtige banen op het donker groene 
lichaam. De doorns staan in groepen van 5 
tot 11 en zijn zo’n 5 cm lang, ze zijn geel 
tot donkerbruin. De kanariegele bloemen 
kunnen 9 cm groot worden en verschijnen 
zoals gezegd alleen aan oudere planten van 
zo’n 15 cm (doet hij al gauw zo’n 10 jaar 
over). Gelukkig zijn ze zonder bloemen ook 
alleszins de moeite van het houden waard.

A. ornatum laat zich goed kruisen, maar 
de bedoorning van de hybriden is lang niet 
zo mooi. Ze groeien wel beter en bloeien 
makkelijker.

A. ornatum v. glabrescens: heeft weinig 
witte vlokken. Lichaam donkergroen.

A. ornatum v. mirbelii: is sterker bevlokt, 
de doorns zijn goudgeel.

A. ornatum v. virens: heeft geen witte 
vlokken, goudgele bedoorning.

Astrophytum ornatum, Paso de! Arenal. Hidalgo Mexico. 
Foto Joop van Alten

Literatuur:
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Speciale dank ben ik verschuldigd aan 
Ton Pullen. Zonder zijn adviezen had ik 
dit artikel nooit geschreven.

Dr. Albert Schweitzerlaan 48, 7772 EB Harden- 
berg.
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DE BOMBACACEAE EN 
DIDIEREACEAE VAN MADAGASCAR 
EEN PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSREIS OP ZOEK NAAR DEZE WEINIG 
BESCHREVEN SUCCULENTE FAMILIES IN MADAGASCAR (1)

Peter van Dongen

Na de publicatie van een reisverslag van Aat van Uijen in Succulenta 1991, 

Madagascar, het rode eiland, zijn er weer vele jaren zonder nieuwe berich

ten of notities over dit bijzondere land voorbij gegaan. Zowel door het le

zen van dit artikel, de vele gesprekken en de uitwisseling van allerlei gege

vens met mijn broers die ook al jaren geïnteresseerd zijn en tot slot mijn 

enorme belangstelling naar de groeiplaatsen van talrijke succulenten uit 

Madagascar, werd het gewoon hoog tijd ter plekke poolshoogte te nemen.

In augustus 1995 was het zover.
Met Air France werd voor een verblijf van 
3 weken gevlogen naar een eiland dat pas 
in 1500 ontdekt werd door de Portugees 
Diego-Diaz en sinds 2000 jaar bewoond 
wordt. Dat lijkt lang geleden maar is fei
telijk zeer kort. Ik had het gevoel een 
herontdekking te beleven, zoals meerdere 
antropologen, biologen of succulenten
liefhebbers dat ook zeker bij hun bezoek 
zullen hebben gehad. De evolutie lijkt hier 
per slot van rekening te hebben stil 
gestaan. Madagascar is een land waar 
ieder jaar maar een beperkt aantal toeris
ten en andere geïnteresseerden verblijven. 
In totaal waren dat er in 1995 slechts 
50.000.

Vol spanning heb ik in gezelschap van 
mijn vrouw het midden, zuidwesten en 
zuidoosten van Madagascar verkend. 
Het nationale symbool van het land; de 
Ravenala madagascariensis, de reizigers-

palm kwam ik daarbij in alle vormen en 
gedaanten tegen. In dit artikel zal ik 
hoofdzakelijk ingaan op 2 endemische 
succulenten-families, die door mij aange
troffen zijn op hun diverse groeiplaatsen: 
de Bombacaceae en de Didiereaceae. 
Tevens zal de relatie gelegd worden met 
ervaringen en publicaties, die over die 
families, geslachten en soorten inmiddels 
beschikbaar zijn.

Enkele gegevens over het land
Madagascar is qua grootte het vierde 

eiland van de wereld en heeft een opper
vlakte van bijna 600.000 vierkante kilo
meter. Van noord naar zuid is het eiland 
1600 kilometer lang. Om een indruk te 
krijgen, het land is zo groot als Frankrijk 
en de Benelux bij elkaar! Vroeger vormde 
Madagascar met het huidige Afrika en 
delen van Amerika Gondwanaland. Het 
bestaat hoofdzakelijk uit precambrisch 
kristallijn gesteente. Het centrale hoogland
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Adansonia madagascariensis. Foto’s van de schrijver.

(2800 m) en het zuiden zijn opgebouwd 
uit kwartsiet, graniet en sedimentair 
gesteente. Dit is uiteraard van veelbeteke- 
nis voor de diverse succulenten op de ver
schillende groeiplaatsen. Het eiland ligt 
tegenover Mozambique in de Indische oce
aan tussen 12 en 25 graden zuiderbreedte 
(zuidelijk halfrond) hetgeen een hoofdza
kelijk tropisch klimaat tot gevolg heeft.

Toch kan het in de droge periode aardig 
koud zijn. In Antananarivo, de hoofdstad, 
gelegen op het centraal hoogland is het 
’s avonds zelfs maar 5’ C! Niet zelden had 
ik dan een dikke trui en jas aan. Het wes
ten en het zuidwesten kennen een droog 
tot zeer droog klimaat in tegenstelling tot 
het oosten waar het zeer regenrijk is. Daar 
bestaan dan ook nog de wouden, die voor
heen het gehele land bedekten. In het 
zuidoosten en het noorden komen nogal

eens cyclonen voor die grote hoeveelheden 
neerslag veroorzaken. In januari dit jaar 
heeft een cycloon vooral in het zuiden nog 
geleid tot grote verwoestingen en hevige 
neerslag. Ongetwijfeld zal dit ook geleid 
hebben tot vernieling van een aantal suc
culentensoorten zoals Didierea madagas
cariensis, Euphorbia didieroides en 
Adansonia grandidieri die tot 30 meter 
hoog worden.

Madagascar is een van de armste landen 
ter wereld. Het WWF, de Unesco, US- 
AID, Care, Biodev, de Wereldbank en vele 
universiteiten, natuur- en milieuorganisa
ties zijn druk in de weer om de levens
standaard op een beter peil te brengen en 
de natuurlijke schatten te bewaren.
In 1927 werden de eerste wildreservaten 
gevormd. Inclusief beschermde gebieden
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en nationale parken zijn het er thans meer 
dan 50. Voor de vele zeldzame dieren 
zoals de lemuren (halfapen), kameleons, 
vogels, vlinders en planten zoals orchi
deeën, palmen, succulenten enboomsoor- 
ten is dit een stap vooruit in het behoud. 
Meer dan 80% van dieren en planten komt 
alleen voor op Madagascar. Maar zijn die 
er nog diep in de volgende eeuw?

Een van de grootste bedreigingen 
vormt namelijk de houtkap van de bossen 
en de verbranding van resterende begroei
ing en steppenvlakten. De ontbossing heeft 
de laatste decennia zeer alarmerendevor- 
men aangenomen. Ondanks dat de huidige 
regering de bescherming van plant en dier 
hoog in he vaandel heeft, stroomt de aarde 
bij hevige regenval via diepe scheuren in 
de bergen de zee in. Het land bloedt zo al 
jarenlang langzaam letterlijk dood. Daar 
komt nog bij dat de bevolking van 13 mil
joen in 1996, explosief groeit met 3.2% 
per jaar. Madagascar een land geweldig 
rijk aan unieke flora, fauna, gesteente en 
straatarm in haar economie, onderwijs en 
gezondheid. Een zeer ongewone constate
ring. Op die rijkdom aan zeer aparte flora 
zal ik voor een deel thans nader ingaan. 
Vooral de baobabs en toch ook wel de

Didiereaceae hebben een blijvende indruk 
op mij gemaakt. Hun bizarre verschijning 
en functie zijn absoluut uniek. Depublica- 
ties over deze succulenten zijn tamelijk 
zeldzaam. Zeer recente uitgebreide speur
tochten via het world-wide-web van inter
net bevestigden dit vermoeden. Natuurlijk 
ben ik nog meer zeer interessante families 
en soorten tegengekomen, bijvoorbeeld de 
Apocynaceae met Pachypodium, de 
Euphorbiaceae met E. millotii of de Cras- 
sulaceae, zoals Kalanchoë. Op de eerste 
familie zal ik in een andere publicatie 
nader ingaan.

Bombacaceae
De diverse genera (geslachten) zoals 

Adansonia en species (soorten), zoals bij
voorbeeld A. fony, die onder de familie 
Bombacaceae vallen worden vaak baobabs 
genoemd. Een avontuurlijke reisorganisa
tie heeft zich zelfs hiernaar vernoemd! De 
baobabs bestaan uit 9 soorten, 1 komt 
vooral voor in Afrika, 1 in Australië en 7 
in Madagascar! De baobab wordt ook wel 
de apenbroodboom genoemd (monkey- 
bread tree), soms de ondersteboven boom 
(upside-down tree), of de reuzenboom, de 
flessenboom (bottle tree), vader of moeder 
van het oerwoud of tot slot de dikbuik

Vrucht van Adansonia 
met zaad
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(betroka). De Adansonia's zijn succulenten 
die vooral zonder blad en met hunver- 
weerde stammen sterk doen denken aan 
prehistorische fossielen. Zij kunnendui
zenden jaren oud zijn, sommigen zo wordt 
beweerd zijn ouder dan 5000 jaar! Meting 
vindt plaats door te kijken naar groei
kracht, frequentie, grootte en de condities 
in de vrij droge gebieden. Van de baobab 
worden door de Madagassiër allerlei arti
kelen gefabriceerd. Touw, manden, snaren 
voor muziekinstrumenten, waterresistente 
hoeden, papier en bootjes. De verseblade- 
ren worden gegeten als een soort spinazie. 
De zaden zijn zeer voedzaam, dor hun zeer 
hoog eiwit, olie en vitamine C-gehalte. Ze 
worden door de Madagassiër zelf gegeten 
of gevoederd aan de zebu's en geiten.

In augustus, het droge seizoen in Ma
dagascar, vond ik het al vreemd dat ik 
geen zaden of de vuistgrote zaadhulzen 
aantrof in de directe omgeving van de 
Adansonia's. In de bomen hingendaaren- 
tegen vele zaaddozen. Rondom de baobabs 
was dan ook geen zaailing te bekennen. De 
vele aantrekkelijke gebruiksmogelijkhe
den in dit arme land zullen hier debet aan 
zijn. Met enige krachtinspanningen is het 
toch gelukt een grote baobabvrucht mee 
naar huis te nemen. Inmiddels heb ik uit 
de 60 boonvormige zaden 8 zaailingen 
kunnen kweken. Die koester ik alsof het 
mijn eigen kinderen zijn. Hun lengte 
bedraagt na 1 ½ jaar 10 centimeter. Mijn 
kleinkinderen zullen pas een aardig uit de 
kluiten gewassen en zelfgekweekte bao
bab kunnen aanschouwen!

Iedere Adansonia is een pachycaule suc
culent. De belangrijkste eigenschap van 
pachycaule soorten is de opslag van water 
in de stam. Toch kom ik in diverse publi
caties o.a. ‘Caudiciform and pachycaul 
succulents’ van Gordon Rowley (1987) te
gen dat sommigen het er niet over eens 
zijn of de baobabs succulenten zijn of ge
wone bomen. Rowley vergelijkt Cypho-

stemma en Bombax met de baobabs als ge
lijkwaardige succulenten. Dus ik zit nog 
steeds goed. In ‘Succulent and Xerophytic 
plants of Madagascar’.

Volume 1 beschrijft Werner Rauh de 
verschillende baobabs kort en duidelijk. In 
dit onlangs verschenen boek in bijzonder 
formaat zijn prachtige foto’s van de 
Adansonia's opgenomen.

1 . Adansonia digitata
Deze soort komt vooral voor op het 

Afrikaanse vasteland. Ontdekt door 
Michael Adanson in 1753 te Senegal met 
de woorden “Ik ontwaarde een boom van 
ongelofelijke dikte. Ik geloof niet dat die 
gelijkenis ergens in de wereld voorkomt.” 
Het is de op één na dikste plant, na de 
Amerikaanse Sequoia. Dit jaar trof ik 
foto’s aan van een A. digitata waarin een 
toilet of een gevangenis was ingebouwd!

Adansonia digitata komt verspreid over 
vele landen als Senegal, Botswana, Kenia, 
Namibië, Tanzania e.a. voor en de gelij
kenis met de Adansonia in Madagascar is 
groot. Hij kan tot 30 meter hoogte groeien, 
9 meter dik worden en wel 1 ton water 
bevatten. De bloei is met grote witte bloe
men. Onlangs zag ik een video-opname op 
Discovery Channel waar het samenspel 
tussen de olifanten en de baobab tot uiting 
komt. De olifant eet in zeer droge perio
den stukken van de baobab-bast die veel 
vocht bevatten. De baobab trotseert de 
beschadigingen gemakkelijk. Een enkele 
keer wordt hij teveel aangevreten waarna 
hij het loodje legt, zoals dat wel eens in 
het Tsavo National Park voorkomt. 
A. digitata komt ook aangeplant in steden 
en dorpen voor in Madagascar. Bekend is 
het zeer brede exemplaar in Mahajanga.

2. Adansonia gregorii
Deze soort komt alleen voor in Austra

lië. Hij wordt daar ook wel de baobab 
genoemd. Gregory ontdekte hem in 1856
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Adansonia fony met 
Euphorbia tirucalli

als een 6 meter dikke boom aan de oever 
van de Victoria-rivier. Van de aboriginals 
leerde hij hoe de vruchten met suiker 
bereid konden worden en het ultieme me
dicijn vormen voor een snel herstel.

3. Adansonia madagascariensis
Een van de mooiste baobab species met 

een mooie cilindervorm. Hij kan variëren 
in lengte van 10 tot 35 meter. De bloemen 
zijn rood, 12 tot 18 centimeter lang en ze 
bloeien voornamelijk in het regenseizoen, 
in de maand november. Hij komt vooral 
voor in de provincies Antsiranana, Anka- 
ratra en Andringitra. De bladeren hebben 
5-7 lobben en zijn tot 10 centimeter lang 
en 3 tot 4 centimeter breed. Deze soort 
groeit vaak samen met de soort A. suare- 
zensis. De vaak in de bast gehouwen tre
den naarde kruin nodigden mij niet uit om 
de klim te wagen. Ook al hingen er toen 
heel wat grote vruchten uitdagend in de 
top te bengelen. Terwijl in Afrika de holle 
stammen van A. digitata nogal eens 
gebruikt werden om water op te slaan, 
zelfs om gevangenen vast te zetten of als 
schuilplaats, werd A. madagascariensis 
alleen als schuilplaats gebruikt.

Een boeiend verhaal over de Heilige 
Baobab nabij Morondava kwam ik tegen in

de reisbeschrijving ‘Memo Madagascar’ 
van Fred van Leeuwen. Deze A. madagas
cariensis is een gigantisch exemplaar in 
een geïsoleerd bos in een vlak landschap. 
De voet van deze baobab heeft een brede 
richel die als altaar fungeert. Daar offer je 
muntjes, waarbij het niet gaat om de 
grootte van het offer maar hoofdzakelijk 
om het offersymbool zelf. Madagassiërs 
beschouwen deze plek als een goede plaats 
om in contact te komen met God. Wat 
daarvoor verder nodig is zijn drie grote 
schelpen en een fles rum. Wie met God 
wil praten schenkt de schelpen vol rum.

4. Adansonia grandidieri
Ontdekt door A. Grandidier rond 1865 

in de gebieden van de Androy en de Maha- 
faly in het zuiden van Madagascar.
Bekend zijn de foto's van kanjers van deze 
soort in Morondava; een streek in het 
uiterste westen. De taps toelopende stam 
heeft een roodachtige bast. De volledig 
witte bloemen verschijnen in maart.
Deze soort komt vooral voor in de streek 
Menabe in het westen van het land. Deze 
gigant die de naam van de franse ontdek
ker kreeg, bereikt een lengte van meer dan 
40 meter. Op postzegels, stempels, het 
5000 francs biljet en de 50 ariary-munt
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staat A. grandidieri dominam afgebeeld. 
Ik vond het, bij de aanblik van dezereu- 
zen waarschijnlijk dat ik oog in oog stond 
met de grootste succulenten die er bestaan. 
Een onvergetelijk moment.

5. A dansonia za
Deze soort komt in verschillende vor

men voor. Zowel cilindervormig als taps 
toelopend van de voet tot de kruin. Wordt 
daardoor nog wel eens verwisseld met de 
A. grandidieri. De bloem is echter geel 
met rood. De hoogte van A. za varieert 
van 10 tot 39 meter. De lokale benaming 
is za en komt als enige overeen met de 
soortnaam. De za groeit vooral in de 
gebieden met lichte regenval zoals 
Ambongo-Boina en Sambirano in het wes
ten. Het is heel goed mogelijk dat ook ik 
deze soort tijdens mijn verblijf in dit 
gebied heb verward met^. grandidieri 
omdat de bloemen ontbraken.

6. A dansonia fony
Deze plant is variabel van vorm en 

bereikt een hoogte van 4 tot 10 meter. De 
A. fony is te vinden in de rotsachtige ge
bieden van Menabe, Morondava, Ambohi- 
bitsika en Marofandilia en de zandheuvels 
van Manombo. Ik heb in de zuidelijke 
route van Toalanaro naar Toliara meerdere 
exemplaren gezien die of een zeergezwol- 
len stam in het midden, of een dikke taps 
toelopende stam hadden. Ook exemplaren 
met een dikke sigaarvorm komen voor.

Met de gids heb ik nogal eens gediscus
sieerd of iedere ontdekking ook werkelijk 
de A. fony betrof. De aanwezige biblio
theek werd er driftig op geraadpleegd. 
Een wonderlijke baobabsoort die vaak 
door de leden van Mahofalystam in het 
zuiden naast de stenen graven wordt 
geplant, om de kwade geesten te weren 
van de overledene. In diverse dorpjes die 
ik bezocht, stond vaak een groepje van 4- 
6 A. fony's voor of midden in het centrum.

Als een logisch en geïntegreerd onder
deel van het verkeer, de hutten, zebu's en

de bewoners. Niet zelden werd verbaasd 
gekeken of intens gelachen als ik het foto
toestel richtte op de A. fony's. Ook hier 
geldt de beschermende betekenis van de 
baobab voor de bevolking. Maar wat 
moest die vazaha (blanke buitenlander) 
daar nu mee?

7. Adansonia suarezensis
Ontdekt door H. Perrier en P.Hochreu- 

tiner. Deze baobab is alleen in het uiterste 
noorden te vinden. Nabij de plaatsAntsi- 
ranana het voormalige Diego Suarez. Van
daar ook de soortsnaam suarezensis. Dus 
tijdens mijn verblijf in het midden enzui- 
den ben ik deze soort niet tegen gekomen. 
Hij groeit op basalt en andere vulkanische 
rotsen. Over het algemeen is het een 
slanke stam, die soms vertakt in tweede
len en smal uitmondt in de kruin. De 
hoogte varieert van 20 tot 30 meter. 
De bloemen van de A. suarezensis zijn 
groot en diep rood gekleurd. De bladeren 
die 10 centimeter lang zijn en 3-4centi- 
meter breed, bestaan uit 5-7 delen. Opval
lend is de zeer harde bast (pericarp) van 
de 10 centimeter lange vruchten.

8. Adansonia perrieri
Adansonia perrieri is pas in 1960 ont

dekt door Perrier en beschreven door 
R. Capuron. Hij werd gevonden in de 
streek Antsiranana en het Ankaranaplateau 
in het noordwesten van Madagascar. De 
zeer bekende botanicus H. Perrierarri- 
veerde in 1896 in Madagascar. Bijna 35 
jaar is hij bezig geweest met het determi
neren en het beschrijven van vele succu
lenten. In totaal verzamelde hij 20.149 
soorten.

A. perrieri bereikt een hoogte van maxi
maal 30 meter en heeft een dikte van 3 
meter. Relatief klein is de kruin die de 
vorm heeft van een paraplu. Het blad 
bestaat uit 7 delen, de bloemen zijn 20 
centimeter lang en heldergeel. De vruchten 
zijn 16-22 centimeter lang en 8 tot 14 
centimeter breed.
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Adansonia za

9. Adansonia alba Jum en Perrier
Bij deze boom loopt de gezwollen stam 

van de voet tot de top taps toe. De hoogte 
varieert van 10 tot 15 meter. De bloemen 
zijn wit. De bloeiwijze van alle Adan
sonia's van Madagascar is overigens 
anders dan van A. digitata uit Afrika. De 
bloemen staan namelijk omhoog terwijl de 
bloemen van A. digitata naar beneden han
gen. Deze soort komt voor in het noorden 
van Sambirano in bossen en rotsen in een 
gebied van 500 meter waar baobabs 
gewoonlijk niet voorkomen.

Er bestaan geen foto's of illustraties van 
deze soort. Dit maakt het wel erg mysteri

eus en de vraag doemt op hoe deze soort 
dan ontdekt is.

Tijd om dit eens gauw vast te gaan 
leggen. Tot zover impressies en beschrij
vingen van de Bombacaceae waarvan er 
nog een paar op mijn lijstje staan om 
daadwerkelijk op hun vindplaatsen te gaan 
zien. Wellicht zal dat binnen niet al te 
lange termijn gaan plaats vinden.

Wordt vervolgd.

Hartmanplein 13, 2681 TJ Monster
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SEMPERVIVUM MONTANUM
EN ZIJN VARIËTEITEN

Ben J.M. Zonneveld

Dit is een plant uit de bergen van West- 
Europa. Hij groeit meestal op 200 m 
hoogte, waar hij volop licht krijgt, maar 
waar tegelijkertijd het grootste gedeelte 
van het jaar de temperatuur laag is. Vaak 
is de plant langer dan negen maanden van 
het jaar bedekt met sneeuw. Daarom 
groeit hij niet goed, met een neiging tot 
lengtegroei, in tuinen waar weinig licht 
komt.

L. Praeger in "An Account of the Sem
pervivum Group"(1932) noemt de vol
gende synoniemen voor S. montanum: fla- 
gelliforme, debile, alpestre, frigidum, 
monticolum, minimum, thomasii, ma- 
cranthum, pygmaeum, anomalum, hispi- 
dulum pauciflorum, candollei en subalpi
num. Heel wat van deze synoniemen zijn 
nu nog in opsommingen van semper- 
vivum-planten te vinden en zouden ver
vangen moeten worden door de eigenlijke 
naam S. montanum, op voorwaarde na
tuurlijk dat het werkelijk S. montanum- 
planten zijn. Er zijn echter vier variëtei
ten van S. montanum door Praeger 
genoemd, die nog in de Flora Europaea 
erkend worden:

verschillende collecties). Een tamelijk 
uniforme eigenschap van deze variëteit is 
dat de haren langs de rand van het blad 
(randharen) nooit veel langer zijn dan de 
haren boven op het blad zelf. S. flagelli- 
forme is niet meer dan een typische mon
tanum met tamelijk lange uitlopers. 
De plant die gewoonlijk gevonden wordt 
onder de naam S. montanum "Minimum" 
(of "Minima" zoals vaak ten onrecht 
wordt vermeld) is geen montanum, maar 
een S. montanum x arachnoideum hybride.

2. S. montanum var. burnatii 
(Wettstein) Praeger.

Deze variëteit van S. montanum is een 
veel grotere plant uit het Zuiden van 
Frankrijk (o.a. Queras, Parc des Ecrins). 
Er zijn planten die in grootte het midden 
houden tussen var. montanum en var. bur
natii, zodat men de deugdelijkheid van 
deze variëteit kan betwijfelen. De bloemen

S. montanum var. montanum van de Simplon-pas.
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1. Sempervivum montanum var. 
montanum
S. montanum var. montanum is het type 

(soort) plant, en het tweede “montanum" 
wordt vaak weggelaten. Het is een kleine 
harige plant die in de bergen van Spanje, 
Frankrijk, Italië. Zwitserland, Oostenrijk 
en Corsica gevonden wordt. De bloem 
heeft altijd een blauwachtig-purperen tint 
en is betrekkelijk groot, met zeer slanke, 
spits toelopende bloemblaadjes. Het is ge
woonlijk een van de eerste soorten die in 
de tuin bloeien.

Er worden planten gekweekt uit ver
scheidene geografische gebieden (d.w.z.



S. montanum var. 
carpathicum Brad.

zijn groter en hebben bredere bloemblaad
jes. Deze bloemblaadjes hebben gewoon
lijk een blekere kleur dan die van var. 
montanum en meestal kan de plant door 
dit kleurverschil onderscheiden worden 
van var. montanum.

3. S. montanum var. stiriacum 
Wettstein) Praeger

Deze variëteit verschilt van de twee 
hiervoor genoemde door de gewoonlijk 
donkere punten aan de bladeren van de ro
zet. Bovendien is het een variëteit met een

tetraploïde chromosoomaantal. daarente
gen zijn de andere drie variëteiten di- 
ploïd. De variëteit stiriacum beperkt zich 
tot het midden van Oostenrijk. Ik heb ze 
op de Goldeck gevonden. De rozetten ver
schillen in grootte van 1 tot 3 cm. Ook is 
de hoeveelheid donker op de bladeren ver
schillend en in sommige gevallen bijna af
wezig. De kleur van de bloemen is niet zo 
purperachtig als in de meeste var. monta
num vormen. Enkele van de planten die ik 
op de Goldeck vond, hadden zelfs wat geel 
in de bloemblaadjes. Er bestaan verschei-

S. montanum var bur- 
natii (Wettstein) Prae
ger
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dene meldingen over geel- of wit-bloei- 
ende montanums. Ik heb een plant in cul
tuur met de witte bloemen van Valbever. 
De plant met witte bloemen die onder de 
naam S. montanum "Braunii" bekend staat 
is géén montanum, maar een S. leu- 
canthum. Frappant is dat Cyrill Parr op
merkt dat de bloemen van deze variëteit 
een zeer plezierige hoewel niet zo erg 
sterke geur hebben, waarschijnlijk de 
enige sempervivum met geurige bloemen.

4. S. montanum var. carpaticum 
(Wettstein) Praeger.

Deze variëteit beperkt zich tot de Kar
paten en is van var. montanum tenminste 
geografisch gescheiden door de tetra 
ploïde var. stiriacum in Oostenrijk.

De rozetten zijn verschillend van die 
van var. montanum, omdat de bladeren 
breder zijn in het bovenste gedeelte, wat 
bij var. montanum niet het geval is. De 
planten zijn van een gemiddelde grootte, 
en de bloemen vertonen weinig purper. De 
bladeren van sommige vormen hebben 
donkerder punten, en, hoe verleidelijk het 
ook is deze planten var. stiriacum te noe
men, het is onjuist. De naam stiriacum 
zou alleen gebruikt moeten worden voor 
de tetraploïde planten uit Oostenrijk.

Otakar Cmiral vond een zeer mooie 
geelbladige vorm van var. carpathicum 
die naar de ontdekker ervan S. montanum 
var. carpaticum "Cmirals Yellow" ge
noemd is. Cmiral was ook zo gelukkig om 
een witbloeiende vorm van deze variëteit 
te vinden in het lage Tatragebergte.

Zoals boven vermeld heb ik een wit
bloeiende vorm van S. montanum. Na krui
sen met 'Cmirals Yellow' heb ik een gele 
plant geselecteerd met witte bloemen. 
Later realiseerde ik me dat ik beter de 
grote var burnatii had kunnen gebruiken. 
Ik heb nu een eerste generatie gekruist. 
De volgende generatie zal met een kans 
van 1 op 16 grote, geelbladige planten 
opleveren met witte bloemen.
Ik heb vaak overwogen of de variëteit car
pathicum een echt soort zou kunnen zijn? 
Om dat te onderzoeken, kruiste ik var. 
carpathicum met een typische montanum. 
Als de hybride nakomelingen steriel zijn, 
is var. carpathicum waarschijnlijk een 
echte soort. Aan de andere kant, als de 
hybriden vruchtbaar zijn, dan zou het juist 
zijn ze als variëteit van montanum te clas
sificeren. De hybriden waren volledig fer
tiel en dus moet var. carpathicum als een 
var. van montanum beschouwd worden.

Schubertlaan 196, 2324 BC Leiden
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EEN BEZOEK AAN DE GROEIPLAATS 
VAN ALOË PLICATILIS

Vanaf half september tot half oktober 
1996 was ik in Namibië en Zuid-Afrika.

Tijdens het congres “Succulenta 1996” 
was er een behoorlijk aanbod van Zuid- 
afrikaanse planten zoals aloë’s en euphor- 
bia’s en daarom had ik na een dag al zo’n 
twintig euphorbia’s gekocht en in de loop 
van de week kwamen daar nog een aantal 
bij. Toen pas ging ik eens nadenken hoe ik 
al dat spul naar huis moest krijgen want ik 
ging met een groep succulentenkenners 
per bus twee weken door Namibië en 
Zuid-Afrika en daarna had ik nog een 
kleine week in Kaapstad. Ik begreep dat 
het niet goed is voor planten om ze weken
lang dwars door Afrika te sjouwen, dus 
overwoog ik, net zoals sommige anderen 
deden, ze per post naar huis te verzenden.

Op het congres maakte ik kennis met 
Etwin Aslander, een Nederlander die al 
zo’n acht jaar vlakbij Kaapstad woont en 
succulenten kweekt in Klapmuts, zo’n 50 
km ten noorden van Kaapstad.

Etwin vertelde dat hij acht jaar geleden 
wilde gaan zwerven door Afrika, maar niet 
verder was gekomen dan Klapmuts waar 
hij nu de kwekerij ‘Selecta Succulents’ 
heeft. Toen ik hem mijn probleem vertelde 
bood hij aan om al mijn planten met zijn 
auto naar zijn kwekerij mee te nemen, 
de planten voor me te drogen en voor de 
uitvoervergunning te zorgen.

Ik was dolblij, dat het zo goed geregeld 
kon worden en nam dit aanbod graag aan. 
Toen we verder spraken over de aloë’s 
bleek dat hij in het gebied woont waar 
Aloë plicatilis in de heuvels groeit en als 
ik in Kaapstad was konden we die plaats 
gaan bezoeken. Nou, toen kon mijnvakan
tie al helemaal niet meer stuk want deze

Peter van der Puyl

waaieraalwijn, zoals de Zuidafrikanen hem 
noemen, is vaak een blikvanger inverza- 
melingen.

Na de eerste week ging ik naar Namibië 
en gingen de door mij gekochte planten 
een autotrip van zo’n 1000 km door Zuid- 
Afrika maken!

Toen ik twee weken later in Kaapstad 
aankwam nam ik contact op met Etwin en 
twee dagen later stapte ik op de trein naar 
Klapmuts. Een tocht met heel veel stati
ons. Op een gegeven moment stopte de 
trein bij drie stations achter elkaar voor 
hetzelfde kerkhof. Ik zat dit met open 
mond te bewonderen en had daar graag 
rond willen lopen, niet zozeer voor de 
graven, maar wel voor de planten die je 
kan verwachten op zo’n enorm rustig 
terrein. Enfin, na een half uur 500 meter 
voor het station van Klapmuts voor een 
rood sein te hebben gestaan was ik er 
eindelijk. Etwin stond op het station op me 
wachten en toen gingen we de heuvels in 
met zijn jeep. Na een flinke klim waren we 
in het Natuurreservaat Paarlrock waar 
Aloë plicatilis groeit. Verder groeien er 
nog: A. arborescens, A. mitriformis, Sta- 
pelia hirsuta, Crassula atropurpurea, 
C. dejecta, Pelargonium triste en Cono- 
phytum turrigerum.

Aloë plicatilis (plicatilis wil zeggen: 
vouwbaar, geplooid en zo zien de bladeren 
er ook uit) is een opvallende boomaloë, 
wat betekent dat hij behoorlijk groot kan 
worden. Andere boomaloë’s zijn b.v./l. 
dichotoma, A. pillansiien A. ramosissima.

A. plicatilis kan maximaal 5 meter hoog 
worden met bossen riemvormige bladeren 
in twee tegenover elkaar groeiende 
waaiervormige rijen, vandaar dat hij de
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BESTUUR
REDACTIE

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

Secretaris: C.B. Grimmelikhuisen, 
Stationsstraat 90, 1541 LJ Koog aan de Zaan, 
tel. 075-6212073.

Penningmeester: J.A.M. Schellart, 
Clarionlaan 12, 2082 HJ Santpoort - Zuid.

2e Secretaris: Mevrouw. J.M. Smit-Reesink, 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE 
Bennekom, tel. 0318-430099

Propaganda: H.T. Verkouw Breeuwer 2
1625 AA Hoorn tel. 0229-230415

LIDMAATSCHAP

Verzoeken om inlichtingen, aanmeldingen en 
verhuizing en opzeggingen (vóór 1 december) 
schriftelijk bij de ledenadministrateur:

P. van der Laken, Talingstraat 6, 2406 EL
Alphen aan de Rijn. Tel.: 0172-473447

Lidmaatschap
Leden Benelux f 40,- (bfr 750),
Hier wonende jeugdleden f 20,-;
Duitsland DM 45,-
Leden elders in Europa f 50,—
Buiten Europa f 65,- per jaar

FINANCIËLE ZAKEN

Betalingen via de bankrekeningen van 
SUCCULENTA 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: Bitte DM 45,- uberschreiben nach 
rechnung nr. 15.65.907/019 bij de ABN/AMRO te 

Aachen, BLZ 390.10200

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 :
C.B. Grimmelikhuisen, Stationsstraat 90, 
1541 LJ Koog aan de Zaan, tel. 075-6212073

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 
Bennekom. Tel:0318-430099.

J. van Alten. Simon v. Colemstraat 142.
1325 RL. Almere (Hoofdredacteur)

E.mail:vanalten@nedernet.nl
L. Bercht, Veerweg 18, 4024 BP Eek en Wiel.
R. Bregman, Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam
J.J. de Morree, Kon. Emmalaan 23

2264 SH Leidschendam.
A.B. Pullen, Rinkslag 19, 7711 MX Nieuwleusen.
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 
Bennekom ,tel:0318-430099. fax:0318-430102
E-mail: <smitnre@worldonline:nl>

ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. f30,—
1/8 pag. f 55,-
1/4 pag. f 85,—
1/2 pag. f 140,— 
1/1 pag. f 240,—

Kortingen op aanvraag.

VERKOOP LOSSE NUMMERS

Via de boekenbeurs, zie onder 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.
VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 

6741 KM Lunteren. tel. 0318-483579.
BOEKENVERKOOP EN BOEKENBEURS
W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 3

3417 TT Montfoort. tel. 0348-471083
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Bestuurs mededelingen
In overleg met het bestuur stelt mvr. Joop Smit- 
Reesink haar funktie binnen het bestuur als 2e 
secretaris beschikbaar en zal als bestuurslid door 
gaan.
Het bestuur draagt dan ook op de algemene leden 
vergadering van 19 oktober in de Uithof te 
Utrecht
dhr Gerard v. Santbrink voor als bestuurslid in de

De vereniging beschikt sinds kort over enige 
spandoeken met de naam en het logo van 
Succulenta (zie onder aan de pag)
Deze spandoeken zijn uitgevoerd in geel vinyl met 
een donker groene opdruk zoals op de verenigings 
stickers. De afmetingen zijn 3,5m lang en 
lm hoog met bevestigings koord.
Afdelingen kunnen deze spandoeken onder
bepaalde voorwaarden lenen voor gebuik bij 
evenementen. Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de secretaris.

Het bestuur wil bij deze de medewerkers aan de 
groenmanifestatie ten bate van MAPPA MONDO 
bedanken voor hun inzet, en in het bijzonder 
dhr Gerard Koerhuis voor de organisatie en het 
transport van alle beschikbaar gestelde planten. 
En hopen dat er volgende keer weer mensen zijn 
die hun tijd en inzet voor een doel als dit beschik
baar stellen zodat wij met onze hobby toch ook 
nog andere kunnen helpen.

PLANTENBEURS
Op 18 oktober is er op de Uithof ook de 
gelegenheid voor een plantenbeurs, liefhebbers en 
kwekers kunnen in een daarvoor beschikbare 
ruimte tafels gebruiken.
De ruimte is niet te groot dus gaarne van te voren 
reserveren bij C.B.Grimmelikhuisen, 

Stationsstraat 90, 
1541 LJKoog a/d Zaan 

tel: 075-6212073

Najaarsvergadering 18 oktober 
in de Uithof te Utrecht

De organisatie van deze dag begint aardig op 
gang te komen zodat we hier het voorlopig pro
gramma in grote lijn kunnen laten zien.
Het definitieve programma komt in het oktober
nummer.
Om 9.30 uur is de tuin open voor bezoek 
en voor het binnenbrengen van de planten 
voor de keuring, hiervoor kunt u met de auto vlak 
bij de tentoonstellings ruimte 
komen. Er is op verzoek een ruimte beschikbaar 
gemaakt voor een plantenbeurs.
U kunt de tuin en de kassen bezoeken en er is 
gezorgt voor koffie en thee.
De gezamelijke broodmaaltijd is geregeld met 
soep en broodjes.
In de middag is er dan de Algemene Leden 
Vergadering en de bekendmaking van de uitslag 
van de Gouden Pen en de plantenkeuring.
Het geheel dient om 4 uur te zijn afgerond.

DE PLANTEN KEURING
Op de najaarsvergadering houden we weer een 
plantenkeuring waarvoor de planten van 9.30 tot 
11.00 uur kunnen worden in gebracht. Dit jaar 
willen we proberen het zonder voorinschrijving te 
doen. De regels zijn dezelfde als verleden jaar en 
deze worden in het oktobernummer nog maals 
afgedrukt.

DE BROODMAALTIJD
De broodmaaltijd tussen de middag wordt 
door de catering van de Uithof verzorgd 
en kost f.19,- .
Reserveren door voor 25 september f.19,— 
over te maken op giro nr. 1645400 t.n.v 

C.B.Grimmelikhuisen
Stationsstraat 90

1541 LJ Koog a/d Zaan 
tel: 075-6212073
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek-
11 sept. Gastspreker
9 okt. Gastspreker.
13 nov. Ruilavond en dia’s.
11 dec. Spelavond.
E.N.O. gebouw , Woerdseweg , Groenlo , 20.00 
uur

Arnhem.
21 aug. Zomeravond bij Cris Geris.
Zaaltje van de speeltuinver. Tuindorp ,achter 
het pand Floralaan 18,Wageningen,20.00 uur.

Brabant-België.
29 aug. Ruilbeurs onder de eigen leden.
26 sept. Albert Goossens over Chilli en Bolivia.
31 okt. Paul Neut: Kris-kras door allerlei verz.
28 nov. Frank Hoste over Costa Rica.
19 dec. Gevarieerde avond met dia’s, uitsl. etc.
Tuinbouwschool,Hoger Rijksinstituut voor 
Tuinbouw,de Bavaylei 116,1800
Vilvoorde,20.00

Delfzijl e.o.
4 sept. Dialezing door T. Pullen over cactus 

paradijzen in de V.S.
3 okt. Gezamelijke avond met de afd. Groningen 

en Drenthe dialezing door P.v.d. Puijl.
6 nov. De planten van de maand.
4 dec. Dia’s van de diatheek en plant v.d.maand 
Groene Weide,Snelgersmastraat 15,Appinge- 
dam, 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
14 aug. Kasje kijken.
11 sept. Onderlinge ruilbeurs en bespreking van 

de zaaitest.
9 okt. Frans Noltee over Sanseveria,s
13 nov. Astrophytum door Ada Schoonderwoerd 

en Henny Roubos.
11 dec. Nepal door Hans v.d. Kerkhof en jaaraf 

sluiting.
Rode.Kruisgebouw,Dubbelsteynlaan west 
43,Dordrecht,19.30 uur.

Drenthe
3 sept. Op kas bezoek bij Piet Ende
3 okt. Gezamenlijke bijeenkomst in Beilen met 

een lezin van Peter v.d. Puijl over zijn 
reizen in Zuid Afrika

5 nov. Plant v/d maand door Arend Schans en 
Jaarvergadering met uitslag van dc zaai 
wedstrijd .

3 dec. Plant v/d maand door Frits Timmer en 
Sjef Pistoor met dia's van zijn vakantie in

Zuid Afrika.
Hotel Koopman/Muller , Paltz 7 , Beilen 20.00 

Flevozoom,
15 sept. Eigen avond.
20-27 okt. ??
17 nov. Spreker.
15 dec. Jaarvergadering met gezellig programma. 
Groen v. Pinksterenschool , Verkeersweg 51 , 
Harderwijk , 19.30 uur

Gouda e.o.
18 sept. Henk Krijnen over Echinocereus.
16 okt. Robert Maijer over : Moeilijke soorten ?
20 nov. Bertus Spee: over andere succulenten en 

rotsplanten.
10 dec. Einde jaars avond.
“t Brandpunt’,Turfmarkt 58,Gouda,20.00 uur

Gooi en Eemland.
9 sep. dialezing; reis naar Kazachstan
14 okt. C.Jamin over Tenerife
11 nov. Paul Laney; reis naar Argentinië
9 dec. Henk Krijnen; de eerste bloei
Wijkcentrum Noord. Lopes Diaslaan 85 Hilver
sum 20.00uur.

Groningen.
23 aug. Kasje kijken bij een van onze leden.
18 sept. Linssen over ’ Juwelen in onze ver 

zameling’
3 okt. gezamelijke avond in Beilen door Peter 

v.d Puyl
16 okt. Onderlinge plantenkeuring.
20 nov. Coby en Anjo Keizer over ‘reis door de 

USA.
18 dec. Jaarvergadering
Zaal van de buurt- en speeltuinvereniging 
SELWERD,Elzenlaan 72,Groningen. ,19.30 uur.

Hoekse Waard
11 sept. Foto’s en dia’s van eigen leden en na 

j aarsruilbeurs.
Natuur bezoekers centrum Hoekse Waard , aan 
de Rijkshaven , Numansdorp , 20.00 uur.

Nijmegen
2 sept. Bijpraten / plantenkeuring / zaaiwedstrijd.
6 sept. Markt.
7 okt. Feestelijke avond.
4 nov. Thema avond ” caudexplanten”
2 dec. Wim Alsemgeest over moeilijke cactussen 
Opleidingscentrum ‘t Vanck,Energieweg 19, 
Nijmegen,19.30 uur.
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AFDELINGSACTIVITEITEN

Tilburg.
8 sept Thema avond
13 okt. Erik Piens Epiphylium ( phyllocactussen ) 

soorten en hun verzorging
10 nov. Walter Daams Cactusreis door voormalig 

Oost-Duitsland.

West Friesland .
19 sept. Bijpraatavond bij Joke Kraakman.
24 oct. Rotsplanten door..........
21 nov. Lezing door Henk Verkouw over

Arizona/California.
Wijkcentrum Risdam te Hoorn.

Zaanstreek.
5 sep Plantenveiling
3 ock Ben Zonneveld; Bloemkleur-vererving
7 nov W Alsemgeest; Texas en New Mexico
6 dec Verrassing
2 jan L.Bercht; Zuid Africa (vetplanten)
6 feb Jaarvergadering.
De Springplank Saenredamstraat 34 Assendelft 
om 19.30

Zuid Limburg
2 sept. Praatavond.
7 oct. Ben Zonneveld : Winterharde succlenten.
4 nov. Albert Goossens : Zuid-Amerika , 

speciaal Chili en Bolivia.
Gemeenschapshuis , Hoofdstraat 12 , Schim- 
mert, 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER-VERENIGINGEN.

Cactussen en Vetplanten v.z.w.
30 aug. The Big Bend door Wim Alsemgeest
20 sep. Mexico deel 2 door E.v. Hoofdstadt
18 okt. Las Palmas/La Gomera door A.Liekens 
Zaal Don Bosco StCordulaplein Schoten-cen- 
trum. 14.15 uur
Beginners vergadering met Eduard v. Hoofdstad
11 okt. Planten in overwintering brengen.
Zaal ‘Zevenbunder’ Kasteellei Wijnegem 14.00 
uur

Leuchtenbergia v,z.w.
22 aug. Epiphytische planten op Java door Ruurd 

van Donkelaar.
19 sept. Aeonium - Natuurlijke bestrijdingsmidde 

len door Addy Mestdagh.
28 sept. Internationale Succulentenbeurs.
17 oct. Cuba door Walter Daams.
19 dec. Mengelmoes door Fernand Gruwez 
Diensten centrum , Schoolstraat 44,2970 
Schilde , 20.00 uur.

Grusonia
8 aug. Zes geslachten door Alfons Beukelaers
16 aug. Groentjes bij Herman Werbrouck, Cock 

straat 14 Oostnieuwkerke.
12 sept Echeveria’s, Epithelantha’s en Astrophy 

tums door F. Vergauwen en F. Vermeer 
20sept. Groentjes bij Bernard Werbrouck, Vieux 

Chemin de Willems 13, 7500 Doornik
18 oct. Groentjes bij Edmond Crombez, Kouter 

straat 41, 8650 Merkem.
14 nov. Trip in de succulenten wereld door Louis 

Van de Meuter.(z.V)
22 nov. Familiedag.

12 dec. Van Anza Borrego tot Canyonland II door 
Freddy Lampo.(z.dB)

(z.V) = Zaal ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat, Tielt 
, 20.00 uur (z.dB)= Zaal Don Bosco , Pastori- 
estraat, Torhout, 20.00 uur

“Cactusweelde” afd. Turnhout
4 sept. Dia-voordracht over 6 geslachten door 

Alfons Beukelaers.
2 oct. Dia-voordracht RINABO door Leo Van 

den Wijngaert.
6 nov. 3C deel van zijn Mexico trip door Louis 

Van Tuiden.
4 dec. Zaaiwedstrijd en diawedstrijd.
Café “De Koekoek” Stwg. Op Merksplas 48 , 
2300 Turnhout , 20.00 uur.

Cactusvrienden Haspengouw vzw 
Grote cactus- en plantententoonstelling in het 
St.AIoysiusinstituut, Kasteelstraat 53, Zepperen 
(St.Truiden) toegang kost 100 bfr.
De openings uren van de tentoonstelling zijn
Zaterdag 9 aug van 14 tot 19 uur
Zondag 10 aug van 10 tot 19 uur
Vrijdag 15 aug van 10 tot 19 uur
Zaterdag 16 aug van 10 tot 19 uur
Zondag 17 aug van 10 tot 19 uur
Op 11, 12, 13, en 14 aug. kunnen groepen na tel. 
afspraak op de tentoonstelling terecht.
Ook verzorgen wij graag voor u een dag uitstap 
met diverse mogelijkheden zoals stadsbezoek.
Wij bezorgen u een leerrijke dag indien gewenst 
Inlichtingen: tel. 011/689632.
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EVENEMENTENKALENDER

17 augustus.
Jaarlijkse cactusbeurs van de adf. West Brabant 
in café “Marktzicht” Markt 50, te Etten-Leur.
Opening van 10 tot 15 uur. Info K.Goorden 
tel:0165-552404.

31 augustus.
Cactus- en vetplantenbeurs van het Oosten in zaal 
“De Brug” Thorbeckesingel 2 te Zutphen.
Opening van 10 tot 16 uur en voor deelnemers 
van af 9.30 uur. Entree F2,50. Zalen centrum De 
Brug is gelegen nabij alle in- en uitvalswegen in 
Zuphen, en heeft voldoende parkeerruimte.
De beurs is te bereiken met de buslijnen 51 en 52, 
en het NS station is een kwartiertje lopen.
Tafelreservering f.6,~ per mtr. overmaken op 
Rabobank Zutphen 386796319( postgiro v.d bank 
873089) t.n.v. F.J.H.Hilge, Stokebrand 257, 
7206 EC te Zutphen. Tel:0575-529610 
onder vermelding van (aantal) meters inzake 
Beurs 97. En uw naam en adres.

13-14 September
Europese Landen Conferrentie te Blankenberge 
Belgie
Zoals vorig jaar wordt ook dit keer de ELK weer 
gehouden in de Duinse Polders te Blankenberge 
Dit is een uitstekende gelegenheid om contacten te 
leggen met andere liefhebbers uit diverse landen 
of om vroegere kennissen en vrienden te 
ontmoeten in een aangename en gezellige sfeer
Volledig weekend;

zaterdagmorgen tot zondagmiddag 
zaterdagmiddag tot zondagmiddag 
vrijdagavond tot zondagmiddag 
vrijdagavond tot maandagmiddag 

alleen zaterdag: avondmaal/voordracht
zondag :middagmaal/voordracht

f.142,— 
f. 127,50 
f.216,— 
f.299,— 
f.23,- 
f.28,—

Mogelijkheid tot deelname aan een rondwandeling 
door Brugge op zaterdagmiddag onderleiding van 
een gids ( deelname gratis)
Opgave voor 1 augustus aan J.Linden, 
Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek.

6 September
20' Internationale cactus en vetplantenmarkt 
Nijmegen in het Kolpinghuis ( 5 min. lopen van 
het centraalstation) De zaal is voor deelnemers 
geopend vanaf 9.00 uur en voor bezoekers van 
10.00 tot 16.00 uur
Tafel huur f.5,~ per meter tot een max van 4 
meter, elke meter meer f. 12,50. Reservering 
binnenland door overmaken van het juiste bedrag 
op postgiro nr. 1914156 t.n.v. Succulenta afd 
Nijmegen te Beuningen.
Resevering buitenland telefonisch op een van de 
onderstaande nummers. Voor reservering en 
informatie Th. Heijnsdijk, Maasdijk 11, 6629 KD, 
Appeltern, tel;0487-542704. of
P.Giepmans, Heilige Stoel 48-20, 6601 VS, 
Wijchen, tel;024-6414269.

Rectificatie
In het vorig nummer van de verenigings- 
nieuws is in de advertentie voor het Belgiesche 
blad CA-Ve-KA. is een fout gemaakt met de 
prijzen.
Dit moet zijn Vakblad van Vlaanderen methet 
kringblad voor Nederland f.38,-- en het vakblad 
alleen voor f.23,—,

Aanmelden bij: Cactussen en Vetplanten 
Kasteellci 111, B-2110 Wijnegem.

20 September.
Cactus- en vetplantenbeurs van het Noorden. 
In de sporthal van “De Ludinge” Ludinge 4 te 
Zuidlaren. Er is volop parkeergelegenheid.
Tafelhuur f.6,- per meter. De beurs is geopend van 
10.00 - 16.00 uur, inbreng planten vanaf 8.30 uur 
Informatie en reserveringen bij;
Anton Duizendstraal. Oosthamrikkade 62b 
9714 BG in Griningen. tel; 050-5714764 
Uw reserveringen worden definitief na onvangst 
van het bedrag op postrekening 3969271 t.n.v 
A. Duizendstraal Groningen o.v.v. tafelhuur beurs 
De beurs is berijkbaar vanaf A28 afrit 35 
(Zuidlaren); vanaf A7 afrit 40 (Foxhol.Harkstede) 
richting Assen. In Zuidlaren wegwijzers volgen.

31 september
Cactusvrienden Limburg vzw organiseert een 
Planten- en cactusbeurs in zaal "De Kardijk” te
Beverlo-Beringen tussen 10 en 18 uur
en de toegang kost 40 Bfr.
Informatie bij Paul Theunis. tel: 011-428321.

18 October.
Algemene Leden Vergadering 

in de Uithof te Utrecht.
Met planten show (keuring).
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GOENMARKT DIK TROM PLEIN HOOFDDORP

Op zaterdag 7 Juni heeft er een groenmanifesatie plaats gehad ten bate van "MAPPA MONDO" een 
gezin vervangend tehuis voor terminaal zieke kinderen van het Rode Kruis.
Dit alles was georganiseerd door de kuipplantenvereniging Hoofddorp en de Lionsclub Haarlemmermeer.
Succulenta was vertegenwoordigd door de afd.Haarlem
Het was een geslaagde dag, met jammer genoeg een abrupt einde door een plotselingopkomende zeer 
zware storm om half 4 maar ja, dat is de natuur.
Er had wat ons betreft wel wat meer publiek mogen komen, maar de drukkende warmte speelde ook een 
grote rol.
Onze planten hebben f.800.- opgebracht en de gehele markt f. 18.000,- wat het totaal van de actie op 
f.24.000,- voor het goede doel bracht.
De overige planten zijn naar het MAPPA MONDO huis in Wezep gebracht voor een daar te organiseren 
braderie of verkoop.
Ik heb bij iedereen waar ik vroeg om mee te doen ook planten gekregen. Hierbij wil ik dan ook allen die 
meegeholpen hebben of planten beschikbaar hebben gesteld heel hartelijk bedanken ook mede namens het 
Rode Kruis.
De gulle gevers waren:
EDELCACTUS bv Amstelveen met medewerking van Nico Uilenbroek.
EUROCACTUS uit Nieuwveen (van der Hoorn)
HANDELSKWEKERIJ v.d. HOORN uit Nieuwveen (Romke Romkema)
HANDELSKWEKERIJ MORKUS uit Maasdijk (Alfons Morkus)
CACTUSKWEKERU KLEIN MEXICO uit de Kwakel (Cock Lek)
HANDELSKWEKERIJ UBINK bv uit Kuddelstaart (hr Ubink jr.)
SUCCULENTA Nederland-Belgie
Medewerkers SUCCULENTA afd. HAARLEM
Natuur & Milieu Gemmente HAARLEM (opslag en transport)
STANDHOUDERS op de beurs 10-11 mei van de afd. HAARLEM

Al deze kwekers en liefhebbers hebben het met heel veel liefde gedaan en ik hoop dat wij het volgende jaar 
weer op u mogen rekenen.
Want wat is een goede vereniging zonder kwekers, maar wat zijn kwekers zonder een groep promotors in 
de vorm van een groen vereniging.

Persoonlijk heb ik er heel graag aan meegewerkt, en dank daarom ook het bestuur van de Kuipplanten 
vereniging Hoofddorp en met name Henk Naaldenberg voor de prettige samenwerking.
Dit is toch wat we graag willen, samenwerking met andere verenigingen HET KAN.

Groeten; Gerard Koerhuis
secretaris afd. HAARLEM

47



Verslag Algemene Leden Vergadering 
19 april 1997

in gebouw "de Brug" in Reeuwijk-Brug

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur 
Het secretariaat heeft bericht van verhindering 
ontvangen van : dhr Bravenboer en de afdelingen 
Delfzijl, Eindhoven, Fryslan, Den Helder, Zwolle. 
Afwezig zonder afbericht de afdelingen: Den Haag 
Leiden, Tilburg en Voorne-Putten en Rozenburg.

Bestuursmededelingen:
a. Het bestuur heeft nagelaten te melden dat zowel 
de voorzitter als de penningmeester aan het eind 
van hun eerste ambtsperiode zijn gekomen en 
verplicht zijn hun functie verkiesbaar te stellen 
Beiden stellen zich herkiesbaar voor een 2e peri
ode. Tegenkandidaten kunnen worden gemeld 
bij de secretaris.
c. Voor de besteding van het Floriade Fonds is 
reeds een suggestie gedaan, namelijk de reiskosten 
vergoeden aan leden die willen helpen in een 
Hortus of bothanischetuin. Het voorstel is een 
commissie te vormen welke aanbevelingen zal 
doen betreffende besteding van het Floriade Fonds 
d. Het bestuur heeft gezien de voorbereidingstijd 
en het reserveren van de lokatie, besloten de 
najaarsvergadering met planten show (keuring) te 
houden op :

18 oktober 1997 in de UITHOF te Utrecht 
Voor deze plaats is gekozen van wege de centrale 
ligging waardoor het voor meer leden mogelijk 
moet zijn deze vergadering te bezoeken.
d. Het is de voorzitter een genoegen om mvr. 
Greijdanus voor haar grote inzet te benoemen als 
lid van verdienste en haar de bijbehorende 
oorkonde te overhandigen. Mvr. Smit overhandigt 
het hierbij behorende bloemmetje.
e. Het bestuur biedt mede namens de redactie zijn 
excuses aan voor de wijze waarop het artikel van 
dhr.Piens in Succulenta is verschenen.
f. De cactuskalender van de Duitse vereniging 
Kuas wordt weer verkrijgbaar: zie de advertentie 
in dit verenigingsnieuws.
g. De nieuwe commissie voor de GOUDEN PEN 
uitreiking is weer samen gesteld. Dhr. D. Smit 
van de VU hortus in Amsterdam is bereid 
gevonden om op te treden als voorzitter. De 
andere leden van de commissie zijn dhr Huizer en 
dhr. Pullen als mede mvr. Smit.
(zie verder in dit blad over de nominaties).
h. Mvr. Smit stelt voor om de Floriade prijs 
beschikbaar te stellen als wisselprijs bij de 
nationale plantenkeuring. De vergadering stemt 
hier mee in.

i. Mvr. Smit doet nogmaals een oproep voor hulp 
aan het secretariaat, door de verhoging van de 
activiteiten is hulp hard nodig, (dhr. Gerard van 
Santbrink heeft zich gemeld en is reeds begonnen 
aan de heruitgave van de rode infomap).

De voorzitter gaat over tot het behandelen van 
de notulen van de vorige vergadering 
19 oktober 1996 te Zwijndrecht
Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter 
mee:
a. Het meedoen aan de volgende Floriade is niet 
mogelijk door de hoge kosten (f.50.000,-).
b. De gezamelijke vergadering van Groei en Bloei 
met de kleinere groen verenigingen heeft wienig 
vervolg. Het bestuur ziet meer in samenwerking 
met de andere kleine groenverenigingen.
c. Op de vraag waarom de discussie over 
"Succulenta naar de volgende eeuw" niet in het 
verslag is opgenomen, antwoordt de voorzitter dat 
dit niet doenlijk is.
d. Er wordt gevraagd of het verslag van de AVL 
neit eerder kan worden gepubliceerd.
Dit zal worden bekeken en zo mogelijk uitgevoerd.

De behandeling van de jaarrekening 1996 door 
de penningmeester.
De penningmeester gaat in op de financiële jaar
verslagen van de afdelingen. Van de 33 afdelingen 
hebben er 2 nog geen fin. jaarverslg over 1996 
overgelegd. Evenals vorig jaar waren dit de afd. 
Den Haag en Brabant-Belgie. De penningmeester 
maant deze afdelingen hun verplichting te 
voldoen en wil zich hard opstellen in deze zaak. 
Ook de contributieinning verloopt stroef.
De financiën van de gezamelijke afdelingen 
bedraagt f. 106.000,- dit is f.24.000,- meer dan in 
1995: het geheel is iets minder dan het kapitaal 
van de landelijke vereniging.
De inkomsten uit div. aktiviteiten is zeer verschil
lend per afdeling. De uitgaven zijn meestal 
sprekers, zaalhuur en materiaalinkoop, de uitgave 
aan boeken in de afdelingen is gemiddeld f.200,- 
De vermogens van de afdelingen varieeren van 
f.2.000,-tot f. 10.000,-.
De jaarrekening 1996 zoals in de gele pagina's is 
gepubliceerd geeft een voordelig saldo te zien. 
De contributie is vrijwel gelijk gebleven met een 
toename van buitenlandse leden en een lichte 
terugloop van Belgische leden.
De kascontrole commissie (dhr v.Santvoort en 
dhr Arens) hebben de gevoerde administratie 
gecontroleerd en in orde bevonden.
De voorzitter bedankt de beide heren voor het door 
hun verichte werk.
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De penningmeester wil bij deze nog wel een 
oproep doen voor een 2e penningmeester. 
Dit verlicht de werkzaamheden en maakt een 
mogelijke opvolging eenvoudiger.

4. De voorzitter geeft een kleine inleiding over het 
onderwerp "Succulenta naar de volgende eeuw" 
hij merkt hierbij op dat het punt donateurs, dat al 
10-15 jaar door onze vereniging zeurt, nu eens en 
voor altijd moet worden opgelost.
Rob v.d. Eist van de werkgroep neemt de inleiding 
over. Hij geeft nog even de historie van de werk- 
groepvan af de oprichting n.a.v. het bestuurders 
overleg van febr. 1996 tot nu.
Div. afdelingen hebben een bijdrage geleverd aan 
de huidige stand van zaken door hun mening 
en suggesties. Zoals te lezen in de samenvating 
gaat de algemene richting naar model 4.
De werkgroep wil van de vergadering de toestem
ming om model 4 uit te werken om zo te komen 
tot een voorstel waarover in de najaarsvergadering 
gestemd kan worden over invoering of niet.
Het voorstel komt in het augustus nummer van 
Succulenta en geeft zo eenieder ruim de tijd voor 
de besluitvorming. Naar aanleiding van vragen 
verklaart Rob v.d. Eist dat het uitwerken van meer 
modellen niet nuttig is aangezien de meeste 
reacties wijzen naar model 4.
De aantallen donateurs zijn niet exact bekend. 
Na de statutenwijziging in 1991 aangaande de 
donateurs is het aantal nog steeds toegenomen. 
Zullen die afdelingen zich nu wel aan de regels 
houden ? De voorzitter vind dat na de stemming 
op de najaarsvergadering de afdelingen zelf de 
dicipline moeten opbrengen om zich aan de regels 
te houden.
P.v.Laken vraagt of het niet beter is de huidige 
situatie te handhaven (nul optie) en zo de eenheid 
in de vereniging te herstellen. Of vooraf een anlyse 
te maken wat het gevolg van model 4 zal 
zijn t.a.v. het ledenaantal van de afdelingen.
De voorzitter vindt een analyse vooraf om diverse 
redenen niet haalbaar en verwacht dat dit ook geen 
realistisch beeld zal geven. In de afdeling 
Zaanstreek is deze vraag aan de orde geweest, daar 
zullen zeer wierug leden (donateurs) afhaken.
Bij de afdeling Brabant-Belgie zuo dit wel het 
geval zijn.
De vergadering gaat over tot stemming.
Van de aanwezige afdelingen is er 1 tegen en

24 voor 
met een stemmen verhouding van 48 tegen en 

803 voor
Waarmee de werkgroep de opdracht krijgt om 
MODEL4 uit te werken en voor te bereiden 
voor de stemming op de najaarsvergadering.

5. rondvraag
a.Elly v. Die doet een oproep om plantjes voor de 
plantencentrale te beschikking te stellen, waar
mee beginners in onze hobby op weg geholpen 
worden.
b. Wim Alsemgeest vraagt aandacht voor de door 
hem vervaardigde propagandaborden.
Op de najaarsvergadering zal hier meer over 
bekend gemaakt worden.
c. Rob v.d. Elst is als afgevaardigde van 
Succulenta in het organisatie team benoemd. 
Hij kan iedereen een bezoek aan dit evenement 
aanbevelen. Het is een internationale bijeenkomst 
van mensen met dezelfde hobby, er is een zeer 
grote beurs en er zijn veel goede lezingen. Vorig 
jaar waren de Nederlanders met 38 bezoekers in 
de minderheid.
d. Nico Uitenbroek wijst op de mogelijkheid om 
propaganda te maken bij b.v. Intratuin en 
mogelijk ook bij andere tuincentra's. Hij vindt dat 
de sfdelingen meer naar buiten moeten treden.
De afd. PR zal kijken wat er gedaan kan worden 
aan ondersteuning voor de afdelingen die dit 
willen gaan doen.
e. Kan Succulenta niet wat dikker en b.v. met een 
Engelse samenvatting. Joop v. Alten verklaart dat 
dit buiten meer artikellen etc. ook een geldkwestie 
is i.v.m. drukken ewn verzenden.
De vraag om de foto's groter te maken wordt door 
Joop meegenomen
f. De afgevaardigde van Gooi en Eemland vindt 
het afdrukken van het in memoriam van 
dhr. Rubink in de gele pagina's beneden peil. 
Waarom niet in de witte pagina's ? Volgens de 
voorzitter hoort dit soort berichten in het 
verenigingsnieuws dus in de gele pagina's.
Een artikel over dhr Rubink kan wel in de witte 
pagina's. Het bestuur zal zich over deze zaak 
nogmaals beraden.

De voorzitter sluit de vergadering om 10 min. 
voor 5 uur met dank aan de afdeling Gouda eo 
voor het uitzonderlijke programma en goede 
verzorging.

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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KALENDER 1998
Cactussen en andere succulenten 

formaat 23,6x33,6 cm

Duitse of Engelse tekst, 13 kleurenfoto's waarvan een deel standplaats opnamen 
Per kalender f. 15,— indien afgehaald op de najaarsvergadering op 18okt. a.s.

Half augustus worden aan de afdelingen inkijkexemplaren verzonden 
De afdelingen wordt verzocht voor 20 september bij dhr J.Schraets 

Geuldersdijk 2, 5944 NH Arcen op te geven hoeveel kalenders zij op 18 oct. 
afwensen te nemen en in welke taal. Dit voorkomt f.6,- porto en verzendkosten 

Verder is onze penningmeester bereid indien op 18 oktober contant wordt betaald 
de kosten zonder bankkosten van onze rekening in Aken over te maken naar

Druckbild GmbH (vroeger drukkerij Steinhart) Dus doe u voordeel.
Verspreid wonende leden kunnen de kalender thuis ontvangen indien zij voor 1 september 

f.21,- storten op gironummer 14465 van het Clichefonds in Arcen ondervermelding 
van : Kalender Duits of Engels en volledig eigen adres.

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, americana, ook variegata en mediopicta, attenuata, 
bovicornuta, 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, scabra, schottii, sisallana, striata, titanota, 
toumeyana, ook Bella, univittata "coerulescens, utahiensis, 
ook Kaibabensis, Nevadensis, DJF1521, Victoria Regina.
(wijzigingen wegens verkoop en nieuwe voorraad voorbehouden ) 

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 274a, 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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Nominaties voor de GOUDEN PEN 1997

Een jury, bestaande uit de heren T.Pullen, redacteur Succulenta en J.Huizer, winnaar van 
de Gouden Pen 1996, onder voorzitterschap van de heer D.Smit van de Hortus Botanicus VU te Amster 
dam, hebben besloten de volgende schrijvers kandidaat te stellen voor een Gouden Pen.
Aan u is het een definitieve keuze te maken, zodat we tijdens de najaarsvergadering van 18 okt. a.s. 
Gouden Pennen kunnen uitreiken aan de schrijvers van de drie door u als beste gekozen artikelen. 
Dus een schrijver per rubriek.

Hobby :
1. W. Alsemgeest
2. P.v. Damme
3. J.J. de Morree 

Wetenschap

: Het kweken van moeilijke en zeldzame soorten p. 106
: Zeg niet zomaar potloodplant tegen Euphorbia tirucalli p. 112/117
: Fascinerende turbimcarpussen p.99

1. W. Alsemgeest, R.Brechtman en R.v. Veldhuizen

3. P.Braun en E.Esteves Pereira
2. J.C.Knotters

: Het geslachtThelocactus, serie 
Welwitschia mirabilis p.54

Reizen
Het geslacht Discocactus, serie.

1. F.Vandenbroeck : Kleurenfestifal in de Siërra de Famatima p.19
2. P.v.d. Puyl
3. L.Bercht

: Vetplanten op La Palma p.3
: Gymnocalycium in Argentijns laagland, p.62

Wij verzoeken de leden, die deel willen nemen aan de beoordelingen voor de Gouden Pen(nen) , hun 
reacties voor 1 oktober schriftelijk te doen toekomen aan mevr. J.M. Smit-Reesink

Prins Willem Alexanderlaan 104
6721 AE Bennekom.

Afdelingssecretarissen kunnen de beoordelingen ook van te voren bij hun leden inzamelen en ze 
gezamenlijk opsturen. De beoordelingen moeten echter wel per persoon gemaakt en ondertekend zijn.

DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE . DOE MEE .

27-28 September 1997

20e Osnabrlicker Kakteen- und Sukkulentenbörse
In het Berufschulzentrum Natruper Strasse 50 (ingang Stuvestrasse) D-49076 
Osnabruck
Zaterdag 12-18 uur. Zondag 10-18 uur.
Op beide dagen worden ook intressante Diavoordrachten gehouden
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EINDRAPPORTAGE VAN DE WERKGROEP ‘SUCCULENTA NA 2000’.

Deel 1: Over de organisatie van de vereniging.
Over de inhoud van de vereniging volgt rapportage na afhandeling van deel 1.

BESLUIT ALV 19 APRIL 1997
Op de Algemene Leden Vergadering van 19 april jl. hebben we besloten dat de werkgroep de vierde 
mogelijkheid voor de organisatie van de vereniging uitwerkt tot een voorstel. In overeenstemming met de 
afspraak legt de werkgroep in dit nummer van het verenigingsnieuws die uitwerking en het voorstel aan 
het bestuur van de vereniging en de vereniging voor.

WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER
Behandeld worden:
De vereniging
- standplaats en doel.
- leden; rechten en plichten, wat levert de vereniging de leden en tegen welke kosten doet ze dat.
- bestuur; verantwoordelijkheden en bevoegdheden, samenstel- ling enz.
Afdelingen
- doel, plaats in de vereniging.
Instellingen
- doel, plaats in de vereniging.

VASTE PUNTEN IN HET VOORSTEL
Deze onderwerpen worden behandeld aan de hand van de afspraken in de vierde mogelijkheid:
- Ieder die nu donateur is wordt lid van de vereniging. De kosten daarvan bedragen fl. 15,- (of een ander 
bedrag dat bijvoorbeeld in deze uitwerking wordt voorgesteld en door de algemene ledenvergadering wordt 
vastgesteld).
- Dat lid krijgt het verenigingsnieuws (heeft uiteraard recht op gebruik van de faciliteiten van de 

vereniging).
- Het lidmaatschap van de vereniging blijft gelijk (lidmaatschap plus tijdschrift).

voor de afdeling bijv. fl. 25,-.
Toegevoegd is:
- Donateurs van voor 1990 kunnen die status behouden indien ze dat wensen. (Dit omdat in de huidige 

statuten ze die status hebben; op formele gronden heeft de algemene ledenvergadering vastgesteld dat dat 
zo moet blijven).

VOORSTEL
De werkgroep werkt haar voorstel uit aan de hand van de huidige statuten en huishoudelijk reglement. 
Voorzover daarin geen wijziging wordt voorgesteld blijven de artikelen geldig voor vereniging, afdelingen 
en instellingen. Zodoende komen we alle onderwerpen tegen.
Statuten
Naam, duur, zetel.
Art. 1: Ongewijzigd.
Doel
Art. 2: In hoofdzaak ongewijzigd. De werkgroep is van mening dat de in dit artikel genoemde doelen 
breed genoeg zijn geformuleerd en toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan.
Het verenigingsnieuws is tegenwoordig los bij het blad gevoegd. Het hiera volgende voorstel maakt dat ook 
noodzakelijk.
Na de najaarsvergadering kan een nieuwe tekst worden gemaakt.
De vermelding van het tijdschrift onder dit artikel over het doel van de vereniging schept verplichtingen 
t.a.v. het bestaan van het tijdschrift.
Art. 3: Omdat nog niet gesproken is over het bestuur doet het eerste punt vreemd aan. Wel moet het 
bestuur de mogelijkheid behouden leden - op goede gronden - te weigeren.
Lid 1: Leden zijn zij die zich als lid hebben aangemeld en zijn ingeschreven. Leden worden ingeschreven 
als zij hun contributie hebben voldaan. Het bestuur kan op goede gronden inschrijving van leden weigeren.
Lid 2: Naast leden worden onderscheiden: jeugdleden, gezinsleden, ereleden, leden van verdienste en 
bijzondere leden.
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Lid 3: Blijft ongewijzigd. Onder ‘bijzondere leden’ worden de donateurs van voor het tijdstip van vaststel
ling van de huidige statuten beschreven.
Lid 4, Lid 5: Ongewijzigd.
Lid 6: Alle leden, met uitzondering van gezinsleden, ontvangen het verenigingsnieuws.
De rest van de artikelen - art. 4 t/m 17 - behoeven geen wijziging.
Buiten haar opdracht om adviseert de werkgroep het bestuur en de vereniging de tekst na te lopen op 
onduidelijke formuleringen, voor dat ze definitief opnieuw wordt vastgesteld.
Ten slotte: De statuten zouden moeten worden uitgebreid met een artikel over ‘instellingen’. Deze worden 
dan in het huishoudelijk reglement nader omschreven. Ook werkgroepen binnen de vereniging kunnen bij 
deze instellingen worden ondergebracht.

Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement staan zaken hinderlijk door elkaar.
Art. 1 bijvoorbeeld kan beter onder een hoofd ‘afdelingen’ worden geplaatst
Art. 5 is niet helder: Gaat het om een lid van een afdeling of om welk lid dan ook? Het zou de plaats van 
de afdeling in de vereniging verduidelijken als de op de afdelingen gerichte uitwerkingen van de statuten 
(en andere wenselijke vaststellingen) onder een hoofd ‘afdleingen’ worden gebracht.
Art. 8: Dit wordt een belangrijk artikel.
De werkgroep stelt voor de contributie vast te stellen op fl. 15,-. Dat is gezien de kosten van verzending 
van het verenigingsnieuws en het mogelijke gebruik van de instellingen een verantwoord bedrag. De 
verspreiding van het verenigingsnieuws onder de donateurs (die van voor 1990) wordt door de betreffende 
afdeling verzorgd.
Het lidmaatschap plus tijdschrift bedraagt fl, 40,-.
Daarboven bedraagt het lidmaatschap van een afdeling niet meer dan fl. 25,-. De verhouding tussen het 
aantal leden met een 15 gulden lidmaatschap en dat met een veertig gulden lidmaatschap zal bepalend 
kunnen zijn voor een sluitende begroting.
Art. 13: Gezinsleden betalen geen contributie.
Art. 16: Dit artikel is belangrijk voor de manier waarop leden met belangstellenden omgaan. Absolute 
voorwaarde is - ook als we alleen maar leden in de vereniging hebben - het blijven openstaan voor de 
langskomende en/of uitgenodigde belangstellenden. Als introductie tot de doelen van de vereniging en tot 
de vereniging en haar afdelingen zelf is dat noodzakelijk. Aan een dergelijke introductieperiode moeten 
wel grenzen worden gesteld, bijvoorbeeld een half jaar. Anders beginnen de introducés op donateurs te 
lijken.

Tot zover het voorstel.
Met het bestuur is afgesproken dat de huidige donateurs dit verenigingsnieuws met de rapportage 
toegestuurd krijgen.

De werkgroep wil van de gelegenheid gebruik maken de donateurs van voor 1990 op te roepen evenals de 
anderen gewoon lid van de vereniging te worden. Ook de afdeling waar u zich aan verknocht voelt kan op 
de lange duur alleen bestaan omdat de vereniging bestaat. De werkgroep kan zich niet voorstellen dat er 
werkelijk financiële redenen kunnen zijn en overigens zijn die altijd oplosbaar.

TENSLOTTE
Over de inhoud van de vereniging rapporteert de werkgroep na afhandeling van haar voorstel over de 
organisatie. Reden voor de volgorde van behandeling was dat op dit moment de organisatie problemen 
oplevert. Die kunnen zoals uit het voorstel blijkt betrekkelijk eenvoudig worden opgelost.
In de najaarsvergadering zal de werkgroep een toelichting geven op de mogelijkheden om de in het voor
stel opgenomen maatregelen in de vereniging en afdelingen in te voeren. Inhoud en organisatie behoren bij 
elkaar. Vandaar dat de werkgroep met spoed de inhoud van de vereniging verder vorm wil geven.
De werkgroep is echter voor dat doel te gering van omvang. Ze vraagt uitdrukkelijk leden zich bij de 
werkgroep aan te sluiten.
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De afdeling ZEELAND heeft op zaterdag 30 
augustus een opendag waarbij een aantal leden de 
kas en rotstuinen zijn te bezichtigen.van 10.00 tot 
16.00 uur
C.A. Markusse, Koos Vorrinkstraat 31 Goes 
Cactussen gemengd en rotstuin

J.de Jonge, Scheldestraat 95, Goes 
Cactussen Echinocereus

H. Wezenpoel, Scheldestraat 97, Goes 
Cactussen gemengd.

H.v.d. Linde, Prunusstraat 55, s'Gravenpolder 
cactussen gemengd.

B.Spee, Diepeneestraat 4, Borssele 
cactussen, succulenten en rotstuin.

Fam.de Vrede Braamstraat 34, Oost-Souburg 
cactussen, succulenten en rotstuin.

D.Antheunisse, Marnixplein 17, West-Souburg 
cactussen Gymnocalycium

J. Mesu, Nachtegaalstraat 12, Middelburg 
cactussen gemengd.

T.de Rijke, Noordweg 444, Middelburg 
cactussen Mammillaria (st. Laurens)

R. Wondergem, Dorpstraat 38, Biggekerke 
cactussen, succulenten en rotstuin.

Voor meer informatie bel naar Bertus Spee 
tel. 0113-352595 na 18.00 uur.

CLICHÉFONDS.

Het clichéfonds voegt ieder jaar weer andere, 
meer gevarieerde en zeldzame zaden aan de 
Hijst toe .
Het jaarlijkse aangebodene ligt meestal ruim 
boven de 1000 soorten, vaak 1200-1300 
soorten en is zeer concurrerend in prijs.
Niet alleen in December, ook gedurende het 
jaar en voor b.v. zaadpakketjes voor verkoop op 
beurzen of zaaiwedstrijden verleent het fonds 
alle medewerking.

Hr J. Schraets, Geuldersedijk 2, 5944 NH 
Arcen. tel.: 04703-2913

VRAAG en AANBOD
Opgaven voor nr. 5/97 moeten voor 15 augustus 
worden opgestuurd aan mevr.J.M.Smit-Reesink 
Prins Willem Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom. Alleen advertenties 
betreffende de hobby worden opgenomen.
Gezocht: Klonen-stekken-planten van Tephro- 
cactus en Maihueniopsis. Graag contact opnemen 
met: Jules Bouquette, Rue Auguste Dupont 38, 
Ensival 4800 Verviers, Belgie.
Gezocht: Echeveria gibbiflora en Agave medio- 
picta. Mevr. S. Van Ursel-Van De Voorde, 
Abingdonstraat 96, St Niklaas 9100, Begie. 
Te koop: Lobivia nr.1 en Lobivia nr.3;(1975) Die 
Tagblutige Eginopsidinae aus arealgraphischer 
sicht. Walter Rausch. f.70,- per stuk. Zaadlijst 
Gebr, de Herdt (1981) 204 zw.w.foto's f.25,- 
Plant list Abby Brook (1979/80) 19 zw.w.,3 kleur 
foto's, f.15,- Idem (1976/1977) 3 zw.w. en 3 kleur 
foto's f.10,-. Stocklist Epiphyllum Hybrids (1997/ 
1980) f.5,-. Moussault's Groot Succulenten boek 
Gordon Rowly (1980)f.90,-. L.Bosman, Ackerdijk- 
straat 37-c, 3037 VB Rotterdam tel:0/10467-283 
Gezocht: Stekjes van Pereskiopsis. Zoek ook 
kleine Aloe's. Kan ruilen tegen Haworthia's of 
andere rariteiten. Kan ook kopen. Mario Cou- 
vreur-Devos, Dudenhofenlaan la, 8620 
Nieuwpoort, Belgie.
Gevraagd: Planten, stekken, zaad, boeken, infor
matie over Echeveria, Aeonium, Dudleya, 
Graptopetalum, Pachyphytum, Sedums van 
Mexico. Wordt vergoed. Brandt, Scheersel 84 
B 2160 Wommelgem, Begie.
Te koop: Wegens beëindiging van de hobby, 
grote zeldzame collectie Notocactussen/Gymnoca- 
lyciums. en grote collectie andere bolcactussen. 
Tevens te koop Aluminium kas 4,5x2,5 mtr. 
De collectie wordt allen in een geheel verkocht, 
na 19.00 uur kunt u bellen naar 077-3075751 R. 
Doek, St. Vincentiusstraat 7, 5981 VK Panningen 
Te koop: Verzameling Euphorbia Bupleurifolia, 
zaaddragend, ongeveer 25 jaar oud m/v planten 
en ongeveer 30 stuks 3-jarige zaailingen. Kijkdag 
zaterdag 6 sept. 1997 van 13.00 tot 15.00 uur 
Aanmelden onder tel: 0165-343880. Fam. Dirven, 
Frans Halsstraat 22, 4715 BX, Rucphen.
Gezocht: Een liefhebber die een cactusver
zameling heeft en wil corresponderen met iemand 
die cactussen op postzegels verzameld.
Mr. Peter Letter, 426 Tamar Road, Riverside, Tas 
7250, Australia. ( De heer Letter bezit ongeveer 
500 cactussen en leest Succulent met veel plezier 
Het is het enige contact dat hij heeft met andere 
liefhebbers. De dichtsbijzijnde cactusclub is voor 
hem alleen per boot of vliegtuig te bereiken. Hij is 
een Nederlander die al 35 jaar in Tasmanie
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Bezoek adressen
De oproep voor bezoek adressen heeft een reeds- 
flinke lijst opgeleverd waar de afdelingen gebruik 
van kunnen maken. De medewerking van de leden 
die zich hiervoor hebben opgegeven wordt 
bijzonder op prijs gesteld, en ik hoop dat zij er 
even veel plezier aan zullen beleven als de 
bezoekers.
Alle bezoek uitsluitend na teL afspraak.

Th. Nabben, Laarweg 7, 5975 PK Sevenum 
(vlak bij Venlo) tel: 077-4673404 max. 40 pers. 
Gemengde cactus-vetplant verzameling en rotstuin

A. Dorffers, Snelkensstr. 28r, 5975 PD, Sevenum 
Gemengde verzameling

A.v. Brussel, Kommerstr.56, 5712 XW Sommeren 
tel:0493-491886 ook kleine groepen.
Gemengde cactus-vetplanten verzameling.

R. Wondergem, Dorpsstr.38, 4373 AG Biggekerke 
tel:0118-552259 (combinatie bezoeken mogelijk) 
Hobbykwekerij met prive verzameling en rotstuin

Uwe Beyer, Dorfstrase 10, 56729 Nettehoeve 
Duitsland tel: 02655-3614
Conophytum, Lithops en andere mesems. ook 
verkoop van cactussen en vetplanten

Desender-Bruneel, C.Barbierlaan 9b 8210 Loppem 
tel: 00-32-50825223. Belgie 
Cactussen-vetplanten-sempervivum-Jovibara en 
rotsplanten.

M.Huygaerts. Steenweg op Oosthoven 39 
2300 Turnhout tel: 014-418735
Gemengde verzameling cactussen en vetplanten.

BOEKENBEURS

Aangeboden
Overcomplete jaargangen Succulenta.
Backnumbers of Succulenta.
1995 f. 15,-(zonder ver. nieuws)
1994 f.25,-
1993 f.25,—
1992 f.20,-
1991 f. 15,—
1990t/m1983 f. 15,—(per jaargang)
1982 f.10,-
1981 f.15,—
1980 f.20,—
1979 f.10,-
1978 f.10,-
1977t/m1962 f.20,-(per jaargang)

Een aantal jaargangen zijn ingebonden soms 
per 2 jaargangen, de prijs blijft gelijk aan de on
gebonden jaargangen
Op aanvraag zijn er soms ook oudere jaargan
gen vrkrijgbaar.

Verder nog voorradig ;
Kakteen und andere Sukkulenten jaargangen 
1981 t/m 1988 a f.25,— per jaargang 
alles exl. verzendkosten

TE KOOP GEVRAAGD; tweedehands boeken 
en tijdschriften over succulenten. De eerste 
keus is voor de landelijke bibliotheek, de rest 
wordt op de jaarvergaderingen aangeboden.

Voor koop en verkoop:
W. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3
3417 TT Montvoort tel;0348-471083

5.6. en 7 september van 10.00 tot 18.00 uur
Internationale Najaarsshow 1997

Kom en bewonder meer dan 40.000 cactussen en andere succulenten in serre, 
buitentabletten en een vernieuwde openluchtaanplanting met vijver en rotsttuin

Plaats: Kasteellei 111 te Wijnegem (nabij Antwerpen) 
nevenactiviteiten:

* uitgebreide planten en materiaalstand
* speciale aandacht voor het verspenen
* vakblad in kleur en een bijblad voor beginners
* inlichtingen en antwoord op vragen over planten
* koffiebar en frissere drank verkrijgbaar

Organisatie en inlichtingen: Cactussen en Vetplanten vzw
Kasteellei 111 B-2110 Wijnegem tel-fax: 03/353.72.58.

datum vooijaarsshow 1998: 29/05 tot 01/06
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Cono's Paradise
Uwe Beyer

Dorfstrasse 10, 56729 Nettehoefe 
Duitsland tel: 02655-3614

Iedereen is harte welkom bij de vierde 
internationale Mesemb-ontmoeting op

11 en 12 october 1997
U kunt kiezen uit een grote sortering 

Conophytums, Lithops en andere Mesembs 
Door opkoop van verzamelingen heb ik ook een 

speciale sortering aan cactussenen andere 
vetplanten

Vraagt u ook eens naar mijn gratis lijst.

U kunt Nettehoefe bereiken door de autosnelweg 
A61 te volgen Keulen richting Koblenz, u neemt 
de afslag Weibern. Hier gaat u lings af richting 
Mayen en na enige tijd rechts af richting 
Nettehoefe.

pedios,scleros,navojoa,toumeya,neue list nr.11.96/97 
plfanzen,bucherjournals,floppy-discs.cd rom,am 
standor
astrophytum,astekium-hintoni.echinocereus,echiiiomatus 
escobaria,geohintonia-mexicana,mammilaria,turbinica- 
pus,agaveyucca,lewisia, wildblumen,echinocactus 
lophophora mit standort datenBooks.The genera Pedio- 
cactus,Navajoa,Toumeyacacteae revised dm 84,50. An 
den standorten von Pedio/Sclerocactus deutsch dm 59,-. 
The genera Sclerocactus cactaea-revised dm 79,-.To the 
habbitats 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 manheim germany 
tel;0621-794675

logo Hochstatter fax;49-621-79 00332 
email; fhnavajo@aol.com

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.

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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Aloë plicatilis in Paarl 
Rock september 1996. 
Foto P. v.d. Puyl

waaieraalwijn wordt genoemd.
De bladeren zijn ongeveer 30 cm lang 

en 4 cm breed en grijsgroen van kleur met 
een rode rand. Ze bevatten veel vocht dat 
soms uitkristalliseert tot een gele substan
tie. De bloeiwijze bestaan uit 50 cm lange 
bloeistengels die niet vertakken en lood
recht op de plant staan. De bloemen zijn 
buisvormig, donkerrood en 5 cm lang en 
de stampers zijn geel.

Ik zag dat bij sommige planten de uit
einden van de bladeren zwart zijn, dit is

wat ik ook bij planten in verzamelingen in 
Europa zag. Het is geen mooi gezicht maar 
het doet de planten verder geen kwaad.

De groeiplaats is op de heuvels van het 
zuidelijke gedeelte van de Kaapprovincie 
in kwartshoudende, zanderige en goed 
afwaterende grond. Ze krijgen daar veel 
regen, zo’n 600 tot 1500 mm per jaar, het 
meeste in de winter en de bodem is arm 
aan voedingsstoffen.

A. plicatilis is geen bedreigde soort, 
maar wel zeldzaam.

Aloë plicatilis in de 
Botanische tuin van 
Kirstenbos met een 
klein-rooiborssuiker- 
bekkie. Foto F. Hoste
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Aloë mitriformis in Paarl 
Rock september 1996. 
Foto P. v.d. Puyl

Van A. plicatilis groeien er flink wat 
planten op de hellingen van Paarlrock, het 
is ook daar een flinke struik. De planten 
zijn zo’n l à 1½ m hoog en de oudere 
planten hebben een stamdoorsnede van 
zo’n 15 cm.

Etwin vertelde dat op een berghelling in 
de Du Toit’s-kloof de A. plicatilis-planten 
veel groter zijn, zo’n 3 à 5 meter hoog, 
echte bomen dus. Door de grote hoogte, ik 
schat zo’n 1000 meter, en de harde wind 
die hier staat worden de aloë’s in het 
natuurreservaat niet zo groot.

Er stonden nog geen planten in bloei. 
Daar was het nu in oktober wel de tijd 
voor, maar omdat het een “koude winter” 
was geweest bloeiden er nog geen planten 
van A. plicatilis. Wel kwamen de bloei- 
aren al te voorschijn uit de toppen; jam- 
mer, ik had ze graag in de bloei gezien.

Het zaaien van deze soort is vrij 
gemakkelijk, maar om aan de zaden te 
komen niet! Na ongeveer 4 weken bij 
20 °C kiemen de zaden massaal en verder 
is het niet zo moeilijk om ze op te kweken, 
al zijn het wel erg langzame groeiers.

Het beste is om de planten hier ’s zo
mers buiten te houden in potten (geen 
plastic) met goed poreuze grond gevuld. 
Mijn planten blijven buiten tot de tempe

ratuur onder de 10 °C zakt, dan zet ik ze 
in de kas, waar ze bij minimaal 10° over
winteren. De potgrond moet in de winter 
niet geheel uitdrogen anders gaan er te 
veel haarwortels dood.

Ook groeit in de omgeving van Paarl 
een andere mooie aloë, n l. A. haemanthifo- 
lia. Deze lijkt veel op de A. plicatilis maar 
dan zonder stam en met de bladeren wat 
ronder en voorzien van een rode rand.

Het zaaien van deze soort is wat lastiger 
omdat deze A. haemanthifolia koud moet 
worden gezaaid, d.w.z bij zo’n 10°C. 
Etwin zaait en kweekt deze soort driftig 
verder want het is een lastige plant, zowel 
om te zaaien als om er aan te komen.

Ook zijn er in het natuurreservaat veel 
protea’s te bewonderen, o.a de konings- 
protea (Protea cynaroides, de reuze sui- 
kerbossie) met bloemen van zo’n 25 cm in 
doorsnede. Vooral aan de protea’s dankt 
het reservaat zijn bekendheid. Verder 
groeien er veel heidesoorten prica regia) 
met prachtige bloemen en orchideeën van 
het geslacht Satyrium en verder diverse 
varensoorten.

De rotsen zijn van puur graniet en er 
groeien alleen korstmossen op. Op deze 
korstmossen groeit dan weer Conophytum 
turrigerum.

168 SUCCULENTA jaargang 76 (4) 1997



Etwin kan deze conophytum alleen 
zaaien en kweken door wat verpulverd 
graniet door het grondmengsel te doen. Ze 
worden zo’n 5 mm groot; miniplantjes 
dus. We moesten op onze knieën om ze te 
vinden en te fotograferen. In de spleten in 
het graniet, waar zich humus heeft verza
meld, groeien veel soorten die ik niet bij 
naam kende.

Op lager gelegen gedeeltes groeien in 
zanderige grond nog: Euphorbia silenifo- 
lia, Crassula fascicularis, Carpobrotus 
edulis en Haemanthus coccineus.

We klauterden bovenop een granietbult 
m.b.v. een ketting waar we ons aan 
omhoog moesten trekken en kregen daar
door een schitterend uitzicht als beloning.

Na daar een flinke tijd daar te hebben 
rondgestruind met foto- en videocamera’s 
gingen we naar Etwins kwekerij, waar ik

Aloë mitriformis in Paarl Rock maart 1997.
Foto E. Aslander

nog een flinke tijd bezig was met het 
bewonderen en fotograferen van zijn plan
ten voor de liefhebbers hier. Onder andere 
kon ik een bloeiende A. haemanthifolia in 
cultuur en diverse vormen van Crassula 
columnaris fotograferen

Veel te snel werd het weer tijd om 
afscheid te nemen van Etwin en zijnplan
ten en doodmoe maar heel tevreden kwam 
ik avonds weer in mijn hotel in Kaapstad 
aan.

Literatuur:
Houten J.M. van den, (1930) - Aloë’s, Succulenta 

(12) 18,
Jaarsveld, E.v. (1987) - The Succulent riches of 

South Africa and Namibia and their adaptive stra- 
tegies. Aloe (24) 3/4.

Ada van Hollandstraat 3, 1791 DG, Den Burg, 
Texel.
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PORTO MURTINHO
Frank Vandenbroeck

Toen we in 1987 door Paraguay reisden, 
kwamen we op een bepaald ogenblik 
behoorlijk dicht bij de plaats Porto Mur- 
tinho, een havenstadje aan de Rio Para
guay. Uit de cactusliteratuur wist ik dat in 
de omgeving van dit stadje interessante 
cactusgroeiplaatsen te vinden waren en het 
trok ons zeer aan deze te bezoeken. Porto 
Murtinho is echter een grensstad, op 
Braziliaans grondgebied gelegen in het 
zuidelijk gedeelte van de Pantanal. Vanuit 
het gebied waar wij ons toen bevonden 
niet zo gemakkelijk bereikbaar, onder 
meer doordat de Rio Paraguay hier de 
natuurlijke grens vormt tussen de beide 
landen. Het zou dan ook pas jaren later 
zijn, tijdens een reis door Mato Grosso do 
Sul (zuidwestelijk Brazilië), dat eenge- 
schikte gelegenheid tot een bezoek aan het 
betreffende gebied zich zou voordoen.

Het was in januari 1995, midden in het 
regenseizoen, dat we het stadje probeerden 
te benaderen. De voorbije dagen hadden 
we reeds ruim ons deel gehad aan allerlei 
door de aanhoudende regens veroorzaakte 
wegproblemen. We waren dan ook uiterst 
sceptisch aangaande de berijdbaarheid van 
de weg. Na nogmaals inlichtingen teheb- 
ben ingewonnen over de route starten we 
in alle vroegte met mooi zonnig weer. De 
weg is voorlopig goed en we genieten van 
deze tocht. Het landschap is licht golvend 
en vertoont afwisselend stukken bos, moe
ras en cultuurland. De talrijke rivieren die 
we kruisen zijn gelukkig niet overstroomd 
maar het bruisende water schuurt onheil
spellend langs de primitieve houten brug
gen. Er vliegen toekans over, zwart-witte 
vogels met een enorme roodgele bek. We 
zouden deze prachtige vogels later op de 
dag nog herhaaldelijk waarnemen. Na 
zowat 50 km komen we aan een slecht stuk 
piste met diepe moddersporen. Door de

glibberigheid van de modderlaag en 
onhandig manoeuvreren komt de auto in 
de diepe sporen terecht en raakt door het 
schuren van het onderstel tegen de grond 
de versnellingsbak onklaar. Door een pas
serende vrachtwagen worden we uit onze 
benarde situatie gehaald en weldra wordt 
er aan de auto gesleuteld. Er komt boven
dien een man op ons af die de bestuurder 
van een aftandse vrachtwagen blijkt te 
zijn, die ook naar Porto Murtinho reist. 
De vrachtwagen is zwaar en slecht geladen 
zodat de laadbak scheef hangt en elk ogen
blik dreigt te kantelen. De man begroet 
ons hartelijk, spreekt vlot Engels, en blijkt 
een Amerikaan te zijn, die jaren in Los 
Angeles woonde, dat hij inruilde voor een 
rustiger bestaan in Porto Murtinho. Hij 
verzekert ons dat we zonder veel moeite 
Porto Murtinho zullen bereiken. Wanneer 
we opnieuw kunnen vertrekken, worden 
we uitbundig uitgewuifd door de behulp
zame bemanning en passagiers van de 
vrachtwagen.

Tijdens de verdere tocht zien we her
haaldelijk reusachtige witte ooievaars met 
zwarte kop en rode halsband (plaatselijk 
bekend onder de naam tuiuiú of jabirú) in 
de moerassige savanne langs de weg. 
Ook zijn soms kleine groepen nandoes 
(loopvogels) te zien. Wanneer we Porto 
Murtinho naderen, komen we in de allu
viale vlakte van de Rio Paraguay en het 
"varzea"-gebied (periodiek overstroomd 
gebied) van de rivier. Het ons omringende 
land staat grotendeels onder water en de 
lage avondzon weerspiegelt zich tussen de 
bolvormige kruinen van de Copernicia- 
palmen. Deze palmensoort is aangepast 
aan een periodiek bestaan in het water. 
Porto Murtinho blijkt een stad zonder veel 
sfeer en ligt verscholen achter een dijk die 
het moet beschermen tegen de watermas-

170 SUCCULENTA jaargang 76 (4) 1997



Gezicht op de Rio Pa
raguay nabij Porto Mur- 
tinho

sa’s van de rivier. Langs de waterkant 
staan enkele vervallen stenen gebouwen 
die ooit fungeerden als kantoren en op
slagplaatsen van de haven. De Rio Para
guay staat zowat op zijn hoogste peil en 
de talrijke eilanden die in de brede rivier 
liggen zijn grotendeels overstroomd. Grote 
groepen waterhyacint worden met het 
snelstromende water meegevoerd.

De volgende dag is het ons niet onmid
dellijk duidelijk waar we in dit verzopen 
land cactussen moeten gaan vinden. We

spreken met de hoteleigenaar en tonen 
hem enkele foto's van planten. Hij verwijst 
ons naar een heuvelketen op ongeveer 30 
km van de rivier waar cactussen zouden 
voorkomen. In een land zoals Brazilië 
maalt men niet om enkele kilometers. De 
bewuste heuvels, die in feite de oostgrens 
vormen van de alluviale vlakte van de Rio 
Paraguay, blijken dicht bebost. Op een 
naar ons gevoel gunstige plaats trekken we 
lukraak een heuvel op en vinden er op een 
ietwat open plek enkele rotsige stukken

Gymnocalycium anisitsii 
in habitat, gedeeltelijk 
omringd door twee soor
ten Selaginella (planten 
rechts op de voorgrond)
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met een kleine populatie van Discocactus 
silicicola. We staan verbaasd over het 
gemak waarmee we deze planten vinden. 
We zoeken de heuvels verder af in de 
hoop andere groeiplaatsen te vinden, doch 
dit blijkt niet te lukken. We vinden naar 
ons gevoel vele mooie potentiële natuur
lijke groeiplaatsen maar geen planten 
meer. Naarmate de dag vordert wordt de 
hitte schier ondraaglijk, we schatten dat de 
temperatuur rond 40 graden moet schom
melen. Tijdens deze uitputtende zoektoch
ten zien we talrijke ‘wandelende takken’ 
(grote insecten met mimicry-effect) en 
moeten we ons een weg banen door merk
waardig grote spinnenwebben. De onder- 
begroeiing van deze beboste heuvels 
bestaat vaak uit dichte bestanden van grote 
bestekelde Bromeliaceae die nagenoeg 
ondoordringbaar zijn. Na de lunchpauze 
gooien we het over een andere boeg en 
zoeken in lagere gedeelten aan de voet van 
de heuvels. We vinden hier meer open 
grazige terreinen met verspreide stukken 
grove kiezel. Her en der groeien lage 
kronkelige bomen met daartussen enkele 
schaarse exemplaren van Piptanthocereus. 
Spoedig vinden we op de kiezelvlaktes 
grote aantallen Discocactus. Ze vormen 
mooie populaties van zowel oude planten 
met imposante cephalia als vele jongere 
planten en zaailingen. Planten die in iets 
lagere gedeelten groeien staan vanwege de 
aanhoudende regenval letterlijk met de 
voeten in het water. De soortnaam 
"silicicola" (bet: in silicium groeiend), die 
door Buining en Brederoo aan deze plan
ten werd gegeven, past goed bij de harde 
silicium-houdende kiezelgrond waarin 
deze planten gedijen. P.J. Braun laat zich 
eerder pessimistisch uit aangaande de 
overlevingskansen van deze soort in de na
tuur (Succulenta 76(2) p.71-72, 1976).

Al de gehele dag vergezelt ons tijdens 
onze zoektochten een welluidend doch 
eentonig gezang. We slagen er niet in uit 
te maken of de voortbrengers ervan insec

ten of kikkers zijn.
We kijken nu uit naar een andere inte

ressante plant die in deze gebieden voor
komt: de in 1975 door Buining en Bre
deroo beschreven Gymnocalycium ma- 
loense. Intensief zoeken ten spijt blijft 
deze plant spoorloos. Een voor onsfrus- 
trerende ervaring, temeer daar deze soort 
volgens de aanwijzingen in de beschrij
ving samen met deze Discocactus zou 
voorkomen. Het commentaar dat Buining 
bij zijn beschrijving van deze plant geeft 
mag evenwel een troost zijn: 
“Merkwaardig is wel dat wij deze plant bij 
vroegere expedities naar dezelfde groei
plaats niet hebben gevonden. Vaak zijn 
dergelijke ontdekkingen zuiver toeval” 
(KuaS 26(12) p.268). Tegenwoordig wordt 
Gymnocalycium matoense samen met 
G. megatae en G. marsoneri als één soort 
beschouwd. Deze plantengroep was ons 
niet onbekend, daar we tijdens onze vroe
gere tochten door de Chaco-gebieden van 
Paraguay en Bolivia deze planten op ver
schillende plaatsen hebben aangetroffen, 
alhoewel ook daar de planten niet zeertal
rijk voorkomen. Buining's foto vanG. ma
toense geeft echter een afwijkend type 
plant te zien en het is altijd interessant 
vormvariaties in de natuur te vinden. Ook 
P.J. Braun wijst in een artikel 
‘Gymnocalycium damsii var. multiprolife- 
rum’ (KuaS 42(10), 1991, p. 230) op het 
toevallige karakter van de vondsten in 
deze gebieden, wanneer hij het voorbeeld 
aanhaalt van L. Horst, die in 1983 alleen 
bij zijn vijfde bezoek aan het betreffende 
gebied Gymnocalycium damsii vindt. Wat 
laatstgenoemde plant betreft hadden we 
meer geluk. In een iets lager gelegenge- 
bied, in de overgangszone tussen de heu
vels en de alluviale vlakte, treffen we een 
met struiken begroeid gebied aan waartus
sen hoge zuilcactussen voorkomen. Wan
neer we dit terrein betreden, vinden we er 
de typische plantenassociaties van de Gran 
Chaco: een lage doornige struikbegroeiing
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met wat palmen, grote terrestrische* 
Bromeliaceae en met als vertegenwoordi
gers der Cactaceae: Piptanthocereus sp., 
Stetsonia coryne, Eriocereus sp. .Echinop- 
sis chacoana en Gymnocalycium damsii. 
Echinopsis is er opvallend talrijk aanwezig 
en we kunnen ons niet herinneren ze ooit 
in dergelijke aantallen te hebben gezien in 
de uitgestrekte Chaco-vlakte van noorde
lijk Paraguay. Het terrein is hier en daar 
overstroomd en het is een merkwaardig 
gezicht de grote groepen zuilcactussen van 
Stetsonia coryne te zien staan naast mod
derpoelen of diepe plassen. We vinden er 
talrijke exemplaren van een klein glim
mend donkergroene vorm van 
Gymnocalycium damsii. De plantjes staan 
meestal op iets hoger gelegen plekken tus
sen breed opengevouwen Selaginella’s aan 
de voet van Mimosa-struiken, soms ook in 
de modder. De hier voorkomendeSelagi- 
nella's en aanverwante soorten zijn in de 
handel bekend onder de naam ‘rozen van 
Jericho’ en worden meestal aangeboden in 
droge toestand wanneer de bladeren van 
de planten zich tot een bol hebben opge
rold. Bij bevochtiging ontrollen de planten 
zich zeer snel en worden groen. De naam 
‘Roos van Jericho’ zou echter oorspronke
lijk van toepassing zijn geweest op een 
kruisbloemige plant uit de woestijn nabij 
het Bijbelse Jericho die een soortgelijk ge
drag vertoont. Waarschijnlijk is door uit
breiding de naam ook gebruikt voor deze 
Selaginella’s die overigens niets met de 
oorspronkelijke "roos" te maken hebben 
daar ze sporenplanten zijn. Talrijke exem
plaren van Gymnocalycium damsii verto
nen hun slanke, zuiver witte bloemen. Ze 
groeien en bloeien in diepe schaduw en 
het is de hitte van de late namiddag die de 
bloemen doet opengaan. Volgens de 
CITES Cactaceae Checklist wordt 
Gymnocalycium damsii thans als synoniem 
beschouwd van de eerder gepubliceerde

Een populatie van Discocactus silicicola op een open 
plek met rotsen en kiezel, omringd door laag open bos

naam G. anisitsii. Laatstgenoemde naam 
krijgt dus prioriteit. Het verspreidingsge
bied van deze onder liefhebbers welbe
kende soort strekt zich uit van noordelijk 
Paraguay tot het laagland van oostelijk 
Bolivia. Porto Murtinho is waarschijnlijk 
een van de meest oostelijk gelegen vind
plaatsen. Wanneer we door het terrein 
struinen, is er veel vogelzang in de lucht 
en op open plekken tussen de struiken 
bloeien prachtige paarse Verbenaceae en 
priemen witroze krokussen uit de grond. 
Een echte lentesfeer. Tegen de avondwor- 
den we echter steeds meer overvallen door 
zwermen muggen die ons doen besluiten 
andere oorden op te zoeken.

* In de aarde groeiend Van Akenstraat 66. B-1850 Grimbergen België.
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HET GESLACHT THELOCACTUS.
14. THELOCACTUS HETEROCHROMUS

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen

We zijn nu aangeland bij de planten die 
nauw verwant zijn aan Thelocactus bicolor 
sensu lato, die door de meeste specialisten 
als aparte soorten worden beschouwd (ook 
door Anderson). Daar sluiten wij ons 
voorlopig bij aan. We hebben het dan over 
T. heterochromus.T. lausserien T. macdo- 
wellii. Eerst zullen we T. heterochromus 
(F.A.C. Weberjvan Oosten bespreken.

Deze plant is al sinds 1896 bekend, toen 
Weber hem als Echinocactus heterochro-

Foto 1 : Thelocactus heterochromus 
Foto’s Wim Alsemgeest

mus beschreef. Pas in 1946, dus 24 jaar na 
introductie van het geslacht Thelocactus, 
werd de soort door van Oosten als een 
thelocactus herkend en naar dat geslacht 
overgebracht.

Op grond van de zaadstruktuur staat 
T. heterochromus tussen T. rinconensis en 
T. bicolor in. We moeten nu eenmaal 
ergens een grens trekken, en omdat de 
plant in andere kenmerken meer de kant 
van T. bicolor opgaat dan van T. rinco
nensis, hebben we T. heterochromus in de 
bicolor-groep geplaatst. De plant is echter 
duidelijk anders dan T. bicolor. simpel 
gezegd zou je hem kunnen omschrijven als 
een extreem forse T. hexaedrophorus met 
een bicolor-bloem!

De zaden van T. heterochromus hebben 
een zwak gebobbeld oppervlak, minder 
extreem dan bij T. bicolor waar de zaden 
van papilvormige knobbels zijn voorzien 
(zie deel 9). Vergeleken met T. bicolor 
kan men zeggen dat de zaden van T. hete
rochromus in een voorstadium van ontwik
keling naar het bicolor-zaadtype verkeren. 
In alle andere zaadkenmerken zijn er geen 
noemenswaardige verschillen met T. bico
lor te bespeuren.

T. heterochromus is de meest westelijk 
in Mexico voorkomende thelocactus. De 
soort groeit in een vrij smal en langgerekt 
gebied, van noord naar zuid ongeveer 
vanaf de stad Chihuahua in de gelijkna
mige staat via de staat Durango tot in de 
staat Zacatecas.

Heterochromus betekent ‘met verschil
lende kleuren’, hetgeen niet alleenbetrek
king heeft op de bloemen, maar ook op de 
harde en stevige bedoorning (foto 1); de 
kleur van de bedoorning kan variëren van 
wit tot geel en rood. De plant kan uit-
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Foto 2 : T. heterochro- 
mus, schitterende bloei!

groeien tot grote, plat-brede exemplaren 
van 15 cm breed en 7 cm hoog. De brede 
ribben zijn in grote knobbels verdeeld. In 
de literatuur wordt steeds over 7 tot 11 
ribben gesproken; de planten die wij tot 
nog toe hebben gezien, hadden allemaal 8 
ribben. Voor niet-kenners doet de plant 
een beetje denken aan een opgeblazen 
T. hexaedrophorus. De kleur van het 
plantenlichaam is echter verschillend; 
deze kan men omschrijven als donker 
blauwgroen, rood verkleurend in de zon.

Na vijf jaar kan de plant bloeien. Dan 
wordt duidelijk dat we hier met een bij
zondere soort te maken hebben. De bloei 
is werkelijk sensationeel: de bloemen zijn 
wel 10 cm breed, diep-purperkleurig met 
in het hart gele meeldraden die alsgloei- 
ende kooltjes in een open haardvuur staan 
te branden (foto 2).

Thelocactus heterochromus komt bij
zonder weinig voor in verzamelingen. Dit 
is erg jammer daar het toch een van de 
mooiste soorten is van dit geslacht. Deze 
zeldzaamheid wordt waarschijnlijk veroor
zaakt door een combinatie van eigenschap
pen. De plant spruit niet, de bloeiwillig- 
heid valt nog wel eens tegen, maar de 
belangrijkste reden is dat het zaad naar 
onze ervaring erg slecht kiemt. Van flinke

Foto 3 : Overgangsvorm tussen T bicolor en T hetero
chromus
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Zaad van T. heterochromus (Köhres. 1975) in zij-aan- 
zicht. Vergroting 25x. Het aan de hilumzijde zichtbare 
uitsteeksel is een restant van de navelstreng.
Aan het zaad is te zien dat T. heterochromus thuishoort 
in de groep van T. bicolor.

porties zaad kiemen slechts enkele zaden. 
We hebben tot nu toe nog geen kans ge
zien zelf vers zaad te kweken, mogelijk zit 
daar de oorzaak.

Aansluitend op T. heterochromus willen 
we u graag kennis laten maken met een 
bijzondere vondst van de Heer Rubingh te 
Soest. Op één van zijn reizen vond hij in 
1980 vlak bij de grens van de staten 
Durango en Zacatecas, vlakbij het plaatsje 
Migual Auza, een T. bicolor-achtige plant 
die wij zien als een overgangsvorm van 
T. heterochromus naar T. bicolor (foto 4). 
Deze plant verschilt van T. bicolor in de 
zeer brede geknobbelde ribben. U kunt 
hem nu zien in de botanische tuin van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.

In zijn verzameling hebben wij toen nog 
een T.bicolor-vorm gefotografeerd die wij 
ook beschouwen als zo'n overgangsvorm. 
Helaas was het etiket al verdwenen.

Via verschillende leveranciers zijn

zaden in omloop gebracht onder de naam 
Thelocactus bicolor Cuencamé Durango. 
Het plaatsje Cuencamé ligt niet zo ver van 
Migual Auza, een kleine 100 km ten 
noordwesten ervan. Wij kennen alleen 
jonge planten van deze Cuencamé-vorm, 
maar het zou ons niet verbazen als de 
planten van Cuencamé en Migual Auza tot 
eenzelfde taxon behoren.

Het verspreidingsgebied van 
T. heterochromus:

1. LAU 636 Santiago Papasquiaro, Dur.
2. SB 564
3. SB 608
4. SB 1511
5. SB 1433

Matamoros, Chihuahua
Hidalgo del Parral, Chihuahua
Rodeo, Durango
Cuencuamé, Durango
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Foto 4 : Bicolorvorm uit de verzameling van Rubingh
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VELDNUMMERS THELOCACTUS

REP 529 T. heterochromus
Parras, Ch. (?)

REP 1520 T. heterochromus 
Chihuahua, 1700m.

SB 564 T. heterochromus 
Matamoros, Ch.

SB 608 T. heterochromus
Hidalgo del Parral, Ch.

LAU 636 Santiaqo, Papasquiaro, Dur
SB 1151 T. heterochromus 

Rodeo, Dur.
SB 1154 ?

Bermijillo Dur.
SB 1433 T. bicolor?

S.E. Cuencamé Dur.
SB 1879 T. heterochromus 

s. Satevo, Ch.

Correspondentieadres: Stadhouderslaan 3, 
3417 TT Montfoort
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ALOE PLICATILIS
BIJ DE VOORPLAAT

Anonymus

Aloë plicatilis (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, nr 7 (1768); Lam., Encycl. 1: 90 (1783); 
Aiton, Hort. Kew ed. 1, 1:470 (1789); Curtis in Curtis’s bot. Mag. 13: t. 457 (1799); 
Willd., Sp. Pl. Ed. 4, 2:190 (1799); D.C., Pl. Hist. Succ. 74 (1812); Salm Dyck, Monogr 
Gen. Al. 28: t. 2 (1849); Bak. in J. Linn. Soc. 18: 181 (1880); in Fl. Cap. 6: 328 (1896); 
A. Berger in Pflanzenr. 4 38 3, 2: 322 (1908); Reynolds, Aloes S. Afr. 503 (1950); Jeppe, 
South African Aloes 67 (1969); Bornman & Hardy, Aloes of the South African Veld 283 
(1971); Palmer & Pitman, Trees of Southern Africa 1: 400 (1972); Wijnands, The Botany 
of the Commelins 125 (1983) A. disticha L. var .plicatilis N.L. Burm., Prod. Fl. Cap. 10 
(1768). A. tripetala Medik., Beobacht. 1782: 55 (1783). A. lingua Thunb., Diss. 1: 7 nr. 
11 (1785); in Fl. Cap. Ed. Schultes 312 nr 11 (1823); N.E. Br. In Bothalia 1: 141 (1923). 
A. linguaeformis L.f., Suppl. 206 (1781) Kumara disticha Medik., Theodora 70, t. 4 
(1786). A. flabelliformis Salisb., Prod. 246 (1796).Rhipidodendron distichum Willd. In 
Ges. Naturf. Fr. Berlin Mag. 5: 165 (1911) R. plicatile (L.)Haw., Rev. Pl. Succ. 45 
(1821)

Een van de eerste expedities naar het 
binnenland vanuit de Hollandse Handels
post op Kaap de Goede Hoop was die, 
onder leiding van Jan van Hawarden naar 
wat nu het Tulbagh gebied wordt ge
noemd. De eerste deelnemer aan deze 
expeditie op 6 maart 1658, om door te 
dringen in de bergen rond de huidige 
plaats Tulbach, was ene Pieter Potter. Het 
is erg aannemelijk, maar niet geheel zeker, 
dat hij de eerste Europeaan was, die Aloë 
plicatilis aanschouwde.

Op het eind van de zeventiende eeuw 
werd deze soort in de Nederlanden incul- 
tuur gebracht. Twee tekeningen, waar
schijnlijk de eerste, die van Aloë plicatilis 
werden vervaardigd, worden bewaard in 
de Openbare bibliotheek in Johannesburg 
in een deel, dat toegeschreven wordt aan 
Codex Witsenii (MacNae & Davidson in 
J.S.Afr. Bot. 35: 65-81 (1969), de verloren 
gegaan is. Volgens Wijnands was debloei- 
wijze van een van deze platen in 1694 
nagetekend door Alida Withoos. De reizi-

gers Kolbe en Valentijn schreven respec
tievelijk in 1719 en 1726 dat Aloë plicati
lis in cultuur was bij Oldenhand op de 
Kaap, hoewel uit de Witsen plaat en de 
datering van het Commelin exemplaar kan 
worden afgeleid, dat de plant al in cultuur 
was vóór Oldenhand op de Kaap te werk 
werd gesteld. Aiton vermeldt, dat de plant 
in 1731 door Phillip Miller in Engeland 
werd geïntroduceerd, waarschijnlijk in de 
Chelsea Physick Garden (Londen).

Aloë plicatilis is met name in een voch
tig klimaat zoals dat van Engeland en 
Nederland niet moeilijk te kweken. In zijn 
natuurlijke omgeving krijgt hij voorname
lijk in de winter tot 2500 mm neerslag per 
jaar. ’s Zomers wordt de plant vochtig 
gehouden door de zeewind en blijft koel 
door de hoogte, waarop hij in de bergen 
voorkomt. Volgens Jeppe kan hij worden 
gecultiveerd op de Transvaalse hoog
vlakte, waar hij zo nu en dan wat compost 
nodig heeft, in de winter en voorjaar water
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nodig heeft en beschermd moet worden 
voor de hete namiddagzon. Al dezevereis- 
ten als ook zijn behoefte aan zure grond 
zijn min of meer ongebruikelijk in ditge- 
slacht. Wél zijn zijn behoefte aan goed 
afwaterende grond en is zijn weerstand 
tegen lichte vorst in de winter normaal. 
Bornman en Hardy delen mee dat hoewel 
de plant gemakkelijk te stekken is, hij op 
de hoogvlakte niet overleeft. De planten in 
de Nationale Botanische Tuin van Pretoria 
groeien aan de zuidzijde van een stenen 
muur in de schaduw en koesteren zich 
daar, met uitzondering van de toppen van 
de bladeren, die hardnekkig en niet karak
teristiek zwart worden.

In de natuur bloeit hij van augustus tot 
oktober. In Europese tuinen, zo meldt 
Aiton, hebben zij gebloeid in juni en juli. 
De afgebeelde plant bloeit van juli tot sep
tember. Het is curieus op te merken, dat 
ondanks dat deze Aloë al zo vroeg in 
Europa bekend was en het de eerste uit het 
geslacht was, die door Curtis in het Bota- 
nical Magazine (1799) werd afgebeeld en 
ondanks dat de plant relatief zo eenvoudig 
te cultiveren is, er pas in 1972 weer een 
(de onderhavige) afbeelding verscheen. 
De afgebeelde plant werd gekweekt uit 
zaad van de Nationale Plantentuin van 
Kirstenbosch en was 14 jaar oud toen deze 
tekening gemaakt werd.

Slechts vier van de 350 soorten aloë’s 
hebben tweerijige bladeren. Twee soorten 
zijn inheems op Madagaskar en kunnen 
niet met Aloë plicatilis worden verward, 
zelfs niet in cultuur bij nog kleine planten. 
De derde soort is A. haemanthifolia, met 
een zeer beperkt groeigebied in de Cape 
mountains, binnen het areaal van A. plica
tilis. De omvang de bladeren van A. hae
manthifolia is enige malen groter dan die 
van A. plicatilis en zijn smaragdgroen in 
plaats van blauwgrijs-groen. Bij beide 
soorten zijn de bladeren vezelachtig, een 
kenmerk, dat in geen andere aloë wordt

gevonden. A. haemanthifolia is in tegen
stelling tot A. plicatilis zonder stam. De 
laatste is zo gemakkelijk te onderscheiden 
van alle andere aloe’s, dat Reynolds hem 
in een afzonderlijke sectie plaatste als 
enige soort.

Gewone namen voor deze soort zijn Fan 
Aloë, Waaieraalwyn, Bergaalwyn,Ton- 
gaalwyn, Franschhoek Aloë en Fransch- 
hoekaalwyn. De plant komt onder nummer 
29.6 voor op de Nationale bomenlijst.

Beschrijving
Sterk vertakte kleine bomen of grote 

struiken tot 4 m hoog.
Bladeren afwisselend, ongeveer 16-20 

in een dubbele waaier aan het eind van 
iedere tak, riemvormig, blauwgrijs-groen, 
ongeveer 300 x 35 mm, randen glad of met 
zeer kleine donker kastanjebruine tandjes.

Bloeiwijze: een tros met circa 20-40 
vuurrode bloemen op stengels van 7-11 
mm lang, schutbladen 7 mm lang, 6 
bloemblaadjes van ongeveer 3,5 tot 4,5 cm 
lang, meeldraden geel, pollen 1-2 mm uit
stekend. Uitstekende stamper wit tot bleek 
geel.

Vruchtbeginsel: groen, 3-huizig, onge
veer 20 mm lang en 7 mm breed tijdens de 
bloei.

Vrucht: bleek bruingeel overlangs splij
tend doosje, ongeveer 20 mm lang en 16 
mm in doorsnee, wanneer rijp.

Zaden: gevleugeld, donkerbruin tot 
zwart.

(Anon. S.n. in Pretoria National Garden, 
no 19503, in National Herbarium, Pretoria, 
nr. 58473.) H.F. Glen.

Tekenaar: Gillian Condy.

Vertaling: Joop van Alten.
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AFRASTERINGEN BESCHERMEN OOK
CACTUSSEN

Norbert Gerloff

Sinds 1989 bezoek ik jaarlijks de meest 
zuidelijke bondsstaat van Brazilië, Rio 
Grande do Sul, met als doel de daar voor
komende inheemse cactussen te documen
teren. Het kustgebergte, de Apparados da 
Serra, geef ik echter weinig aandacht en 
richt mij op de planten in de pampa. Dat 
is een deels vlak en soms wat moerassig 
en deels heuvelachtig weidelandschap, dat 
zich zonder onderbreking voortzet in 
Uruguay. Richting buurland Argentinië 
wordt de pampa onderbroken door het 
Espinal landschap in het stroomgebied 
van de Rio Uruguay en zijn zijrivieren.

Zoals vrijwel overal is ook in Rio 
Grande alle land afgerasterd. In de prak
tijk betekent dit dat langs de geasfalteerde 
hoofdwegen en de zandige zijwegen altijd 
een afrastering staat, meestal van prikkel-

Afbeelding 1 : Notocactus cristatoides (Gf 625) tus
sen stenen bij Ibare. Foto's van de schrijver

draad (enkele draden). De afstand tot aan 
de weg bedraagt bij de hoofdwegen zo'n 
10 meter, bij de zijwegen dikwijls slechts 
3 tot 4 meter.

Daar in de weiden meestal koeien, 
schapen of geiten gehouden worden, wordt 
het daar groeiende gras snel afgevreten. 
Als daartussen cactussen groeien, worden 
de omstandigheden er niet beter op om 
oud te worden. Grote planten, zoals Noto
cactus sellowii (Lk. & Otto) Theun. en 
N. mammulosus (Lehmann) Berger, wor
den losgewoeld. Af en toe bieden struiken 
van Opuntia brunneogemmia (Ritter) 
Schlindwein of grotere stenen bescher
ming en kunnen de planten uitgroeien. 
Zachte cactussen vertonen vaak vraat - 
schade. Maar ook harddoornige planten 
ziet men vaak uitgewoeld en dan uitgevre
ten liggen. Zelfs de geheel in de bodem 
groeiende Gymnocalycium denudatum 
(Lk. & Otto) Mittler ex Pfeiffer wordt 
door schapen en geiten aangevreten. Dik
wijls kan men nog de sporen van de aparte 
tanden zien. De onverzadigbare geiten 
kunnen bij bomen, opuntia's en cereussen 
een hoogte van tot 1,60 m bereiken. Ik 
heb zelfs ook koeien gezien, die afval 
doorzoeken. Het gras binnen de omhei
ning is dus erg kort. Slechts enkele distel
achtige planten, door de bevolking Gra- 
wata genoemd, worden niet door de bees
ten aangeroerd. Om deze planten te ver
nietigen, steken de boeren in de herfst het 
dan droge gras in brand. Veel planten 
maar ook dieren hebben daarvan te lijden. 
Na enkele weken komt het frisse gras weer 
boven de as uit, maar ook veel minder ge
liefde planten krijgen zodoende een betere 
uitgroeimogelijkheid. De meeste cactussen
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overleven het afbranden en vormen al 
gauw weer groene uitlopers.

In weidegebieden kunnen cactussen 
zich alleen staande houden als ze niet 
worden verdrongen door gras en niet door 
dieren worden losgewoeld. Daartoe gaf de 
natuur al voor de cultivering door de mens 
een aantal goede mogelijkheden aan bol- 
cactussen. Van een aantal van deze 
natuurlijke beschermingen zijn voorbeel
den gegeven.

Afbeelding 1 toont een situatie bij 
Ibare. Daar groeit N. cristatoides Ritter in 
rotsspleten en tussen stenen. In de stenige 
bodem vindt men ook G. denudatum en 
Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose. 
Voor het goed ontwikkelen van gras is dit 
gebied te stenig.

Enkele jaren geleden heb ik ontdekt, 
dat mieren een grote bijdrage leveren aan 
de verspreiding van weideplanten. Zo 
vindt men N. ottonis en zijn verwanten, 
G. denudatum en vele Frailea's vaak aan 
de zijde van mierenpaden. Over deze 
wegen slepen de mieren delen van blade
ren en vruchten aan voor de bouw van 
hun onderkomen en verliezen dan wel 
eens een zaadje.

Nabij een dergelijk mierenpad kon op

een door een door de mens gebouwd 
natuursteenmuurtje op een berg bij Porte 
Alegre een exemplaar van N. megapota- 
micus var. alacriportanus Ritter (Gf 7) 
hier ongestoord de bloeibare leeftijd berei
ken. In het weiland had ik het zoeken 
naar deze planten na een uur opgegeven.

Soms kan men planten beschermen door 
er stenen omheen te leggen. Als de stenen 
hoger zijn dan de planten, bieden ze daar
door bescherming tegen mechanische be
schadiging. We zagen dat bijvoorbeeld bij 
N. arachnitis var. darilhoensis n.p. (Gf 
186) bij Santana de Boa Vista, maar ook 
bij N. arachnitis (HU 9) bij Pedra do 
Segredo.

Regelmatig ontstaat door erosie natuur
lijke hellingen in het landschap; deze hel
lingen zijn vaak zeer steil met kleine hol
tes. Runderen mijden zulke gebieden als
ook natuursteenmuren, omdat daar vaak 
slangen hun beschutting zoeken.

In de schaduw van zo’n steenrand 
groeien bij Sao Francisco de Assis G. bue- 
nekeri Swales (Gf 200) en Frailea fulvi- 
seta Buining & Brederoo.

Op voor koeien ontoegankelijke hoog
vlakten groeien N. fuscus var. longispinus 
Ritter (Gf 263) en N. linkii var. multi-

Afdeelding 2: Notocac- 
tus linkii var. guaiben- 
sis onder de omheining
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Afbeelding 3 : Noto- 
cactus neohorstii en 
Opuntia brunneogem 
mia onder de omhei
ning bij Torrinhas

florus (Fric) Ritter (Gf 261/WG 62). Ik 
kon hier slechts op de hoogvlakte komen, 
omdat enkele jaren geleden een deel van 
de steile wand was afgebroken.

Een soortgelijke situatie bij Minas do 
Camaqua te zien. Hier is echter de breuk 
slechts één meter hoog. De zijkant wordt 
gevormd door een harde steensoort, waar
onder zich een zachtere steenlaag bevindt 
die door regen gemakkelijker kan worden 
uitgespoeld. In de schaduw groeien 
N. ottonis, F. horstii en G. denudatum.

Op de rotsband vindt men in inzinkingen 
N. uebelmannianus Ritter, N. neohorstii 
(Ritter) Theun. en F. phaeodisca (Speg.) 
Britton & Rose. Echinopsis oxygona kan 
men in beide gebieden in grote groepen 
vinden. Wanneer ze blootstaat aan de 
wind, dan is ze langer bedoornd dan in 
een meer schaduwrijke omgeving.

Al meer dan honderd jaar wordt het 
open land gebruikt voor extensieve weide- 
veeteelt. Voor het oprichten van de afras-

Afbewelding 4 : Een 
nieuwe afrastering bij 
Acegua
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tering heeft men vele houten palen nodig, 
waartoe men hele bossen van eucalyptus
bomen heeft aangeplant. Zulke palen gaan 
enkele tientallen jaren mee. Wanneer de 
cactussen precies onder de afrastering 
groeien, kunnen de koeien er niet bij. Dik
wijls is de beste plek net aan de buiten
kant van de omheining. Alleen dicht bij 
de steden wordt ook dat gedeelte beweid; 
het is een onbeschreven recht van de 
armen om hun vee daar te laten grazen. 
Zo ziet men daar dikwijls enkele paarden 
of koeien aan een lijn, zodanig dat ze net 
het gehele stuk tussen de weg en de om
heining kunnen bereiken. Op afbeelding 2 
staat een groep van N. linkii var. guaiben- 
sis Ritter aan de wegzijde van een afraste
ring; koeien in het weiland kunnen onmo
gelijk deze planten beschadigen.

Afbeelding 3 laat een O. brunneogem
mia zien die precies onder de afraste- 
ringsdraden is gekiemd en uitgegroeid. 
Hier bestaat de afrastering uit gewoon 
ijzerdraad, omdat het een paardenweide 
is; paarden bezeren zich sneller aan prik
keldraad dan koeien. Twee grote exempla
ren van N. neohorstii var. prestlei Gerloff 
(Gf 53) staan eveneens onder de draad. 
Hier zou men ook nog N. uebelmannianus 
var. pleiocephalus Gerloff & Königs kun
nen verwachten alsmede een verder nog 
niet beschreven witbedoornde zuilvormige 
Frailea.

In mei 1996 wilde ik mijn begeleider 
een plek tonen, waar ik in 1989 en 1991 
over een afstand van slechts 200 m langs 
een afrastering ongeveer 10 verschillende 
species had gevonden. In mijn herinnering 
stond deze plek gegrift als een cactuspara
dijs. Wij reden vanaf de Braziliaans- 
Uruguayaanse grensstad Acegua circa 5 
km in westelijke richting Uruguay in. Ik 
zocht eerst naar twee stenen, waartussen 
ik indertijd een sierlijke F. gracillima (Gf 
74) had gevonden. De aldaar gemaakte 
opname (afbeelding 4) toont een afraste

ring die vroeger ongeveer 2 m meer naar 
links stond. Onder de omheining en in het 
terrein tot aan de weg vonden wij toen 2 
vormen van N. sellowii, variëteiten van 
N. concinnus, N. scopa, N. ottonis en 
diens variëteit schuldtii, N. mammulosus, 
N. megapotamicus en F. pygmaea. Door 
het verplaatsen van de omheining kon het 
vee ook dit gehele gebied afgrazen. De 
schapen hadden hun werk grondig ver
richt, want afgezien van een paar heel 
grote Wigginsia's en de snel herstellende 
Frailea's op de plek waar mijn vriend 
staat, was niets meer te vinden. Deels 
hadden de arbeiders bij het aanleggen van 
de nieuwe afrastering ook grote planten 
eruitgetrokken. Helaas worden de door
nige planten daar nog steeds als onkruid 
gezien.

Ik heb in de 14 weken, dat ik thans bij 
elkaar door Rio Grande do Sul ben getrok
ken, geleerd dat het vaak niet nodig is 
over de afrastering heen te gaan om mooie 
planten te vinden. De mooiste vindt men 
onder de omheining, vooral als deze al en
kele jaren oud is.

Vertaling Ludwig Bercht

Brandenburgerstrasse 49, D71640 Ludwigsburg 
Duitsland
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BOEKBESPREKING

In 1973 schreven Buining & Eerkens in 
Succulenta een serie verhalen over hun 
zoektocht naar de in Suriname voorko
mende Melocactus, een jaar later gevolgd 
door de nieuwbeschrijving van de gevon
den planten onder de naam Melocactus 
schulzianus Buining & Brederoo. Deze 
naam is intussen naar het rijk der syno
niemen verwezen; de planten worden 
tegenwoordig ondergebracht bij M. neryi.

Deze feitelijkheden kwamen mij weer in 
gedachten toen ik het hier te bespreken 
boek doorbladerde.

In de reeks Flora of the Guianas, onder 
redactie van A.R.A. Görts-van Rijn & M.J. 
Jansen-Jacobs, verscheen deel 31,Cacta- 
ceae, door B.E. Leuenberger. Het boekje 
omvat 64 pagina's en is uitgegeven door 
de Royal Botanie Gardens, Kew, U.K. 
[1997] en kost 12 Engelse Ponden.

Deze uitgave behandelt de cactussoor
ten, zoals die voorkomen in Guyana,Suri
name en Frans Guyana. In totaal worden 
9 genera met daarin 17 soorten besproken: 
Cereus met 1 soort (C. hexagonus), 
Epiphyllum met 1 soort (E. phyllanthus), 
Hylocereus met 2 soorten (H. lemairei en 
H. scandens), Melocactus met 2 soorten 
(M. neryi en M. smithii), Opuntia met 4 
soorten (O. cochenillifera, O. dillenii, 
O. ficus-indica en O. monacantha), Peres- 
kia met 2 soorten (P. aculeata en P. bleo), 
Pilosocereus met 1 soort (P. oligolepis), 
Rhipsalis met 3 soorten (R. baccifera, 
R. floccosa en R. oblonga) en Selenicereus 
met 1 soort (S. spec.).

Van elke soort wordt een beschrijving 
gegeven, verspreiding en ecologie komen 
aan bod, terwijl een taxonomischediscus- 
sie over de status van de soorten niet ont
breekt.

Voor Rhipsalis minutiflora, Epiphyllum 
phyllanthus en Hylocereus lemairei zijn 
lectotypes aangewezen.

Er is een determinatiesleutel tot de 
genera en per geslacht een sleutel tot de 
soorten opgenomen. Ook een synoniemen- 
lijst ontbreekt niet, evenmin een litera
tuurlijst. Het boekje is geïllustreerd met 
goede zwartwitfoto’s en pentekeningen, 
terwijl achter in een kaartje is opgenomen.

Kortom, een keurig uitgevoerd werkje, 
aanbevolen voor liefhebbers van deze 
planten!

Ton Pullen
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

In het Tijdschrift voor lief
hebbers van cactussen, vetplan
ten en kamerplanten [10 - 4, 
april 1997] brengt F. Lampo een 
uitgebreid verhaal over de Fero- 
cactussen in het zuidwesten van de 
Verenigde Staten. Hij doet onder 
meer een poging de opvattingen 
en argumentaties van Taylor 
omtrent de nomenclatuur, waarin 
bijvoorbeeld de bekende F. acan- 
thodes omgedoopt moest worden 
tot F. cylindraceus, te weerleggen.

In het Tsjechische tijdschrift 
Kaktusy [33 - 1. 1997] wordt de 
nieuwbeschrijving gepubliceerd 
van Euphorbia wilsonii, afkomstig 
uit Ethiopië, door Vitezslav Vlk 
(ben nieuwsgierig hoe je deze 
naam uitspreekt!).

Het British Cactus & Succulent 
Journal [15 - 1, maart 1997] 
vraagt aandacht voor een plant, 
die in kringen van vetplantlief- 
hebbers nagenoeg onbekend zal 
zijn: Obetia ficifolia, een zoge
naamde caudiciforme plant uit de 
brandnetelfamilie (Urticaceae).

N. Gerloff & R. Zahra verge
lijken, in woord en beeld, Noto- 
cactus rutilans met twee verwante 
soorten, te weten N. roseiflorus en 
N. gutierrezii.

G. Rowley bespreekt de hybride 
Euphorbia 'Macguffin'.

Een aardig artikel over het 
kweken van langzaamgroeiende 
succulenten uit zaad komt uit de 
pen van D.E. Quail. Aan de foto's 
te zien moet hij veel succes

hebben met het opkweken van 
notoir moeilijke soorten.

T. Johnson wijdt een korte 
bijdrage aan Lophophora ziegleri, 
volgens de auteur niets meer dan 
een vorm van L. williamsii.

D.J. Ellis brengt een fraai 
geïllustreerd artikel over de 
botanische tuin op Gran Canaria. 
Over de natuurlijke historie en de 
kweek van Othonna's, handelt een 
bijdrage van C. Craib.

Het duitstalige Kakteen und 
andere Sukkulenten [48 - 4, april 
1997] brengt onder meer een 
verhandeling over de taxonomie 
van het geslacht Matucana, door 
H. Wittner. In dit artikel is nogal 
stevig geleund op het werk van 
anderen [!].

K. Zimmer schrijft een bijdrage 
over de bloei-inductie bij Kalan- 
choe porphyrocalyx.

Het volgende nummer [KuaS 
48-5, mei 1997] brengt een 
verhaal van J. Etter & M. Kristen 
over Agaven en Melocactus 
intortus op de kleine Antillen, een 
artikel waarbij voor het eerst 
zogenaamde panoramafoto's 
gebruikt zijn.

R. Peckover stelt Brachystelma 
chlorozonum voor.

P. Rosenberger beschrijft de 
vermeerdering van Ariocarpussen 
door middel van zaailing-enting.

U. Haage schrijft de geschie
denis van de befaamde kwekerij 
Kakteen-Haage in Erfurt, ter 
gelegenheid van het 175-jarig 
bestaan.
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Excelsa [No. 17, dec. 1996], een 
publicatie van de Aloe, Cactus and 
Succulent Society of Zimbabwe, 
bevat 112 pagina's leesvoer voor 
de liefhebbers van de andere 
succulenten. D. Plowes stelt 
enkele nomenclatorische 
wijzigingen in de Asclepiadaceae 
voor: Hij introduceert de nieuwe 
geslachtsnaam Larryleachia in 
plaats van het eerder door hem 
gebruikte Leachia en Leachiella; 
beide namen bleken ongeldig door 
eerder gebruik voor andere 
planten. Als auteur zou je toch de 
ogen uit de kop schamen, dat dit 
je niet éénmaal maar tweemaal 
achter elkaar overkomt. Soorten 
uit dit geslacht, door Bruyns in 
het genus Lavrania geplaatst, 
worden door Plowes weer terug
gehaald in zijn 'eigen' geslacht 
Larryleachia. Liefhebbers van 
deze planten, vroeger tot Tricho- 
caulon gerekend, kunnen alle 
bijbehorende nieuwe combinaties 
dus nalezen in Excelsa, ik ga ze 
hier niet allemaal opsommen. 
Deel 2 van deze bijdrage houdt 
zich bezig met de taxonomie van 
Hoodia. Ralph

Peckover publiceert een nieuwe 
soort, Brachystelma richardsii, 
afkomstig uit Zimbabwe.

J.D. Jordan schrijft een inte
ressant artikel over de ecologie 
van de Aloes uit Zimbabwe, ter
wijl C. Craib een bijdrage wijdt 
aan het onderzoek naar de zoge
naamde gras-aloes. 
Laatstgenoemde auteur brengt ook 
een verhaal over de ecologie van 
Brachystelma's in Zuid-afrika.

G. Rowley houdt zich bezig met 
een taxonomische herziening van 
de sectie Lomatophyllum van het 
geslacht Aloë: ook hier een flink 
aantal nieuwe naamscombinaties.

Een volgend verhaal van 
Plowes gaat over de nomencla
torische status van Desmidorchis 
(Asclepiadaceae).

Tenslotte noem ik nog de 
bijdrage van Graham Williamson. 
Hij schrijft over de succulente 
flora van het 'Sperrgebiet' in 
zuidelijk Namibië, een streek 
waar vroeger niemand zonder 
vergunning mocht komen, omdat 
er diamant gevonden werd.

Een tijdschrift, dat ik voor 't 
eerst onder ogen kreeg, heet 
'Cactus & Co' [Nummer 2, april 
1997], De inhoud is tweetalig: 
alle artikelen worden in het 
italiaans en in het engels 
afgedrukt. Voor een abonnement 
kan men zich wenden tot: 
Mariangela Costanzo, viale Piave 
68, 1-20060 Pessano, Italia. Het 
verschijnt 4 maal per jaar en kost 
50.000 lire. In het voorliggende 
nummer staan onder meer 
artikelen over de cultuur van 
Sulcorebutia, cactuscultuur in de 
volle grond, Cintia knizei, 
Euphorbia dendroides, 
winterharde planten, Lithops, 
en het Nationaal Park 'Pan de 
Azucar' ['suikerbrood'] in Chili.

In het amerikaanse Cactus & 
Succulent Journal [69 - 2, maart/ 
april 1997] publiceert J.P. Reb- 
man een nieuwe 'Cholla': Opuntia 
lindsayi, afkomstig uit Neder- 
California.

Een andere noviteit is Melo- 
cactus violaceus ssp. natalensis, 
een nieuwe ondersoort uit 
Brazilië, voor het voetlicht 
gebracht door Braun & Esteves.

J.D. Venter & Steven Hammer 
brengen een nieuwe haworthia: 
H.bayeri. Haworthia comptoniana
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wordt door hen omgedoopt tot 
H. emelyae var. comptoniana.

In dit nummer verder de 
jaarlijkse plantenaanbieding van 
het LSI., vergezeld van een groot 
aantal schitterende foto's.

Het franstalig Succulentes [20 - 
2, mei 1997] brengt de nieuwbe- 
schrijving van Ceropegia 
ambovombensis, van de hand van 
W. Rauh en R. Gerold. Deze soort 
stamt van Madagaskar.

J. M. Bel verhaalt over een 
succulentensafari in Jemen.

Over conophytums schrijft 
F. Bugaret, terwijl U. Eggli ons 
meeneemt op een reis door Chili. 
De laatste bijdrage handelt over 
Euphorbia resinifera in Marokko.

In Piante grasse, het italiaanse 
vetplantentijdschrift [17 - 1, maart 
1997], verhaalt P. Bello over zijn 
bezoek aan de Cerro Calle-Calle, 
in Bolivia.

De cultuur van succulenten 
onder kunstlicht wordt uit de 
doeken gedaan door G. de 
Pasquale. Over neotenie (= het 
verschijnsel, dat een plant 
vruchtbaar en dus volwassen 
wordt terwijl de uiterlijke 
verschijningsvorm nog in het 
jeugdstadium verkeert) bij 
Wilcoxia schmollii bericht Charles 
Glass. F. Hochstätter is toe aan 
deel 5 van zijn revisie van het 
geslacht Sclerocactus.

Internoto [18 - 2, april 1997] 
biedt een verhandeling over Noto- 
cactus curvispinus en zijn ver
wanten, van de hand van N. Ger- 
loff. J. Neduchal brengt de taxo- 
nomische geschiedenis van het 
geslacht in kaart.

W. Gemmrich bericht over zijn

bevindingen op de natuurlijke 
groeiplaatsen.

In het mexicaanse Cactaceas y 
suculentas mexicanas [42 - 2, 
april/juni 1997] berichten Guzman 
Cruz & Arias Montes over de 
herontdekking en de daaropvol
gende typificatie van Mammillaria 
schmollii.

Pachyphytum brevifolium wordt 
gedetailleerd beschreven door 
J. Meyran.

Castillo-Campos & Medina 
Abreo presenteren een overzicht 
van de succulente planten uit de 
omgeving van Jalcomulco, 
Veracruz.

De succulente flora uit het 
gebied rondom de Ceboruco- 
vulkaan in de mexicaanse 
deelstaat Nayarit is door een 
groepje mensen in kaart gebracht; 
zij presenteren een lijst van hun 
vondsten. Een dichotoom vertak
kend exemplaar van Stenocereus 
thurberi werd aangetroffen in 
Neder-California door Lopez- 
Gutierrez en Leon-de la Luz.

In The Euphorbiaceae Study 
Group Bulletin [9 - 3, dec.1996] 
verhaalt W. Evest over een reis 
door Ethiopië.

N. Zimmermann houdt zich 
bezig met de Euphorbia's van de 
Little Karroo.

V. Vlk presenteert Monadenium 
reflexum en D. Pritchard schrijft 
over de cultuur van Euphorbia 
epiphylloides. De Euphorbiaceae 
Study Group bestaat nu zo'n 10 
jaar. Wie lid wil worden en het 
bulletin wil ontvangen kan zich 
wenden tot Mrs. D. Pritchard, 11 
Shaftesbury Ave., Penketh, 
Warrington, Cheshire WA5 2PD, 
England.
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HERFSTMIJMERINGEN

Het seizoen voor de cactusliefhebber is weer voorbij. De planten gaan langzaam de 
winterslaap in. Een gespecialiseerde vetplantenliefhebber leeft misschien juist nu op, want 
zijn planten gaan nu bloeien, maar omdat ik weinig ervaring heb met deze laatste groep, 
houd ik me maar in mijn beschouwing tot de belevenissen met cactussen.

Al met al is het afgelopen seizoen groots geweest. Voor zover mijn waarnemingen gaan 
hebben we voldoende zon gehad voor een prachtig bloeiseizoen. Een goede graadmeter 
zijn bijvoorbeeld de Frailea's; zij hebben zon en warmte nodig om te bloeien en dat heb
ben ze volop gedaan dit jaar.

Hebt u alles ook vastgelegd op dia of foto? En dan geen opname met alleen de bloemen 
in beeld, maar ervoor gezorgd dat ook de plant herkenbaar blijft? Het is mijn ervaring dat 
als ik dialezingen zie, veel dia's volledig in beslag worden genomen door een prachtige 
bloem, dat wel, maar naar de rest moet je maar raden.

Dit jaar was misschien wel verraderlijk voor het water geven. Alhoewel het buiten niet 
altijd zo was dat je dacht aan water voor je planten, was het in de kas toch warm en droog. 
Ik vermoed dat ik dit jaar niet veel minder water heb gegeven dan vorig jaar.

Natuurlijk kijkt iedereen uit naar de bloemen, waarmee de planten u bij een goede ver
zorging verblijden. Toch vind ik een ander onderdeel van onze hobby zeker zo aantrekke
lijk en verbazingwekkend: zaad en zaaien. Bij de bloei hebt u de planten bestoven of de 
planten hebben u (bij zelfbestuivers) geholpen. Vruchten en zaad zijn het resultaat. In de 
winter worden de administratieve inspanningen gepleegd ter voorbereiding van het zaaien. 
En dan breekt het voorjaar aan en beginnen de kriebels om weer te zaaien. Ik blijf dit een 
wonderbaarlijk proces vinden. Zaden, die soms enkele jaren zonder uiterlijke veranderin
gen rustig in een zakje of potje hebben gezeten, komen onder invloed van vocht en 
warmte (dat laatste niet overdrijven) tot leven. Een piepklein - en altijd klein in vergelij
king tot de afmeting van de volwassen plant - niet succulent, groen bolletje of stengeltje 
met blaadjes komt te voorschijn. Je zou nu elk moment van zijn ontwikkeling willen vast
leggen: het eerste dorentje, het volgende blaadje, het overgaan in wat meer succulente 
vorm. Stil sta je te kijken en te observeren. Je omgeving kan vaak weinig begrip opbren
gen voor jouw opwinding. Het vervolg is even wat rustiger. De plantjes moeten worden 
verspeend en later worden opgepot. Pas als je eigen gezaaide planten in bloei komen, 
treedt een nieuw moment van opwinding op.

Tot slot iets over hybriden. Vaak hoor je dat het een eerste vereiste is dat je ervoor 
zorgt dat het zaad soortzuiver is. Onzin. Iedereen is verrast door de prachtige kleuren van 
Echinopsis-hybriden en ook ik ben regelmatig voor de bijl gegaan als ik weer een Gymno- 
calycium baldianum-kruising zag staan. Wat wel van belang is dat de gegevens die bij het 
zaad horen, juist zijn. Dus, als wordt aangegeven dat dit zaad van bijvoorbeeld Mammilla
ria boolii is, men ook kan vertrouwen dat het zaad is ontstaan door bevruchting van bloe
men met stuifmeel van gelijknamige planten. Ga dus gerust uw eigen hybriden maken, 
maar houdt de juiste gegevens erbij.

Ik wens u deze winter veel plezier in het opnieuw voorbereiden van het komende jaar 
en het overpeinzen van het afgelopen seizoen bij het bekijken van uw fotografische pres
taties.

Ludwig Bercht
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MIJN ERVARING MET...
Kees Goorden

20 april 1997, de radionieuwsdienst 

voorspelt vorst aan de grond, 

vooral in het binnenland mogelijk 

tot -5 ° C.

Al twee weken heb ik ongeveer 70 plan
ten buiten staan, waaronder vooral agave's, 
enkele mammillaria's, cereussen en vet
planten. Ik had er niet zoveel zin in om al 
deze planten weer terug in de plantenkas 
te zetten en de voorgaande dagen was het 
ook steeds goed gegaan. Ook toen er regel
matig grondvorst werd voorspeld in het 
weerbericht was het bij mij in de tuin 
steeds boven het vriespunt gebleven. Nu 
ligt Roosendaal in het westen van Brabant, 
vlakbij de Zeeuwse wateren, wat toch een 
gunstige factor is bij vorst aan de grond. 
Ook zal het tussen de bebouwing niet zo 
snel vriezen, vanwege de warmteuitstra- 
ling van gebouwen, als op open vlakten, 
dus ik waagde het er maar op dat het ook 
deze keer wel mee zou vallen. Bij inspec
tie van de thermometers, die buiten bij de 
planten liggen, op 21 april bleek dat het 
-1,5 °C geweest was.

Aan de planten was echter niets te zien 
van vorstbeschadiging. Hoe was het moge
lijk dat mijn planten niet beschadigd wa
ren? Na enig rondvragen bleek dat het die 
nacht niet langdurig gevroren had, wat 
mijn geluk geweest was.

Op 22 april geeft de nieuwsdienst aan 
dat dit de laatste nacht met nachtvorst 

wordt; daarna gaat de wind draaien en

wordt het warmer. Enigszins overmoedig 
geworden door de eerdere goede afloop bij 
nachtvorst laat ik ook nu mijn planten bui
ten staan. Ik werk in ploegendienst en deze 
dag had ik nachtdienst.

Op 23 april kom ik na het einde van de 
nachtshift om 6.00 uur op de parkeerplaats 
en zie iedereen ijverig de autoruiten 
schoon krabben. Onmiddellijk denk ik aan 
mijn planten.

Thuisgekomen ga ik direct de thermo
meters inspecteren: -1.5 °C!

Ik bestudeer uitgebreid mijn planten. 
Het is intussen 6.30 uur en al goed licht.

Het is aan de planten duidelijk te zien 
dat het vriest. De kleinere agave's vertonen 
duidelijk bevriezingsverschijnselen, op 
sommige ligt zelfs ijs en ze voelen zeer 
koud aan, op de grotere zijn stippen van 
0,5 centimeter te zien. Het leed was toch 
al geschied, dus liet ik de planten voor wat 
ze waren en ging naar bed.

's Middags kom ik uit bed. Het zonnetje 
staat hoog aan de hemel en na een boter
ham te hebben genuttigd ga ik de planten 
bekijken. Tot mijn verbazing is er aan de 
planten niets meer te zien van het nachte
lijke avontuur; alleen de vetplanten lijken 
wat beschadigingen opgelopen te hebben. 
Uit deze ervaring blijkt dat de planten toch 
meer kunnen hebben dan ik vermoedde. Ik 
wil nog wel vermelden dat de planten op
gesteld staan in de schaduw, omdat de 
planten vanonder de tabletten in de plan
tenkas komen en eerst aan het zonlicht 
moeten wennen voordat ze in de volle zon 
geplaatst kunnen worden, anders verbran
den de planten. Misschien is dit ook een 
gunstige factor omdat de planten dan 's 
morgens langzaam opwarmen.

Dubbelberg 82, 4708 DK Roosendaal
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WAAR KOMEN DE GEKLEURDE JOVI- 
BARBA HEUFFELII VANDAAN?

Ben J.M. Zonneveld

Als men tegenwoordig een goede collec
tie van Jovibarba heuffelii bekijkt, reali
seert men zich niet dat de meeste van deze 
fraai gekleurde planten de afgelopen 25 
jaar ontstaan zijn.

Jovibarba heuffelii is een plant van de 
Balkan. Het is een fraaie plant voor de 
rotstuin die perfect winterhard is. Omdat 
de jonge planten in het hart van de moe
derplant ontstaan is alleen het hanteren 
van het mes een mogelijkheid om ze soort- 
echt te vermenigvuldigen. Dit is waar
schijnlijk de reden dat we ze nooit zien in 
tuincentra. Bijna alle wilde vormen van J. 
heuffelii zijn groen of grijs in allerlei nu
ances, met en zonder donkere bladpunt. 
Kruising met ander soorten heeft geen rol 
gespeeld bij het ontstaan van de gekleurde 
J. heuffelii. De enkele hybriden met de 
jovibarba-hirta-groep zijn steriel. De vraag 
is nu waar komen deze gekleurde vormen 
vandaan? Het makkelijkst zou zijn om te 
zeggen dat ze door een mutatie zijn ont

staan. Er is echter een betere verklaring. 
Briefwisseling met David Ford van Londen 
die vele mooie cultivars heeft gemaakt gaf 
de volgende informatie. Deze gegevens 
zijn door hem besproken met Alan C. 
Smith die een kwekerij van o.a. sempervi- 
vums heeft in Keston, zuid Engeland. Een 
zekere E. Fearnly heeft de eerste gekleurde 
cultivars gemaakt. Hij gaf ze aan A.C. 
Smith en deze gaf enkele ervan een naam 
zoals 'Tan', 'Beacon Hill' , 'Violet', en 
'Mary Ann'. 'Tan' kreeg een zilveren rozet 
van de toen nog bestaande Engelse sem
pervivum vereniging in 1975. Van zaad 
van 'Tan' en 'Violet' kweekte D. Ford zijn 
eerste gekleurde cultivars zoals 'Chocole- 
to' en 'Bronze Ingot'. Daarna zijn vele 
nieuwe cultivars gemaakt door o.a. E.
Skrocki en W. Nixon in de VS en onderge
tekende zodat er nu ongeveer een honderd 
in omloop zijn. E. Fearnl kweekte vele 
honderden zaailingen van zaad van door 
de bijen bevruchte bloemen. De vraag is

Jovibarba heuffelii van 
Jacupica op 20-8-78. 
Foto’s van de schrijver
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Jovibarba heuffelii, 
Guiseppi Spiny.
(20-6-78)

nu of er een plant in cultuur was die al een 
beetje kleur had. Zo'n plant bestaat inder
daad en is al meer dan 60 jaar in cultuur. 
Het echtpaar Guiseppi verzamelde een 
plant (in Joegoslavië?) die naar hen 'Gui
seppi Spiny' werd genoemd. Het is een 
kleine plant met een beetje oranje-rode 
kleur. Een tweede er op lijkende plant is 
van Jacupica, Joegoslavië. Naar mijn me
ning stammen alle gekleurde heuffelii van 
deze twee planten af. Het inbrengen van 
de kleurfactor in allerlei wilde J. heuffelii 
en selectie heeft tot het grote scala aan 
kleuren geleid dat we nu zien. Als we naar 
een van de eerste cultivars nl. 'Tan' kijken 
lijkt deze plant qua vorm en kleur inder
daad op een 'Guiseppi Spiny'. Bovendien 
overheerst kleur over groen dus het was 
niet zo moeilijk om gekleurde heuffelii's te 
selecteren. Een goed voorbeeld van wat 
het effect is van kleur in een andere ach
tergrond is de helderrode 'Torrid Zone'. 
Een van de ouders is de geelgroene 'Pa- 
lashi'. De kleurfactor samen met geelgroen 
heeft deze helderrode kleur opgeleverd. 
Afgezien van het verschil in groene kleur, 
zijn er in elke plant factoren die de kleur 
kunnen versterken of verzwakken. Een 
voorbeeld van het laatste is J. heuffelii 
'Typeplant'. Dit is een harige plant en 
daarom wilde ik hem gebruiken om harige

en tegelijkertijd gekleurde heuffelii's te 
kweken. Tot nu toe waren alle cultivars 
namelijk onbehaard.

De eerste generatie was echter onver
wachts nauwelijks gekleurd. Pas in latere 
generaties en door het gebruik van andere 
behaarde ouders lukte het me om ge
kleurde en harige cultivars te kweken.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat 
Praeger in zijn 'Account of the Sempervi
vum Group' van 1932 al gekleurde heuffe
lii's vermeldt zoals geheel roden en bruin
purperen. De planten van Praeger zijn via 
Miller bij A.C. Smith terecht gekomen en 
daarom hebben we nog veel van de oor
spronkelijke sempervivum species in cul
tuur. Het is echter het meest waarschijnlijk 
dat de gekleurde J. heuffelii's geen deel 
meer uitmaakten van deze collectie bij de 
overdracht aan A.C. Smith.

Schubertlaan 196, 2324 BC Leiden
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DE BOMBACACEAE EN
DIDIEREACEAE VAN MADAGASCAR.
EEN PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSREIS OP ZOEK NAAR DEZE WEINIG 
BESCHREVEN SUCCULENTE FAMILIES IN MADAGASCAR. (2)

Peter van Dongen

De Didiereaceae
Een andere endemische en zeer bijzon

dere succulentenfamilie zijn de Didie
reaceae.

In het uiterste zuiden van Madagascar 
bestaat de dorre wildernis, door sommigen 
ook wel de jungle van de doornen ge
noemd. Een gebied waar het soms 12 tot 
18 maanden niet regent, een onverwachte 
cycloon uitgezonderd. Het leek wel een 
buitenaardse wereld waar ik in terecht
kwam. Vreemdsoortige tentakels 10 tot 15 
meter de lucht in, behorend tot de familie 
Didiereaceae, licht zwaaiend op de zuid
oost passaat die altijd over dit land waait. 
In de verzengende hitte met als begelei
ding vogelzang, krekelgesjirp en andere 
exotische diergeluiden, keek ik mijn ogen 
uit. Ik besefte dat 95 % van de planten die 
hier gedijen nergens anders in de wereld 
voorkomen! Ook niet in andere delen van 
Madagascar. Ze lijken op het eerste ge
zicht op cactussen, maar ze zijn het echter 
niet. Door de extreme klimatologische om
standigheden heeft de totale vegetatie een 
sterk xerophytisch karakter. Dat geldt dus 
ook voor deze familie. Het is overigens 
een voorbeeld van de convergentie van de 
evolutie op Madagascar. Convergentie be
tekent dat planten die wat oorsprong be
treft verschillen er tenslotte hetzelfde kun
nen gaan uitzien of zich hetzelfde kunnen 
gaan gedragen als ze gedurende een zeer 
lange tijd met gelijksoortige omstandighe
den worden geconfronteerd. De uitzonder
lijke Didiereaceae-bossen worden helaas 
ook in grote gebieden weggekapt om 
plaats te maken voor uitgestrekte Agave 
sisalana-plantages. Ik ben dit o.a. tegenge
komen in de omgeving van Amboasary.

Een andere reden van gevaar voor vernie
tiging van deze endemische soorten is de 
gewoonte van de bevolking om hekken en 
heiningen te maken van bijvoorbeeld Al- 
luaudia procera.

De familie Didiereaceae bestaat uit 4 
geslachten en 11 soorten. Hun naam is 
ontleend aan de eerder vermelde onderzoe
ker A. Grandidier. Zijn veelomvattend 
boekwerk na jaren van exploreren is ‘La 
Bibliographie de Madagascar’. Voor een 
betrekkelijke buitenstaander is het onder
scheid in de diverse soorten niet direct 
waarneembaar. Dit wordt veroorzaakt door 
sterke onderlinge gelijkenis en de wisse
lende samenstelling van succulenten in de 
verschillende gebieden in het kurkdroge 
zuiden.

1. Allereerst het geslacht Alluaudia 
Drake dat uit zes soorten bestaat.-

-A. procera is te vinden in het Lake Tsi- 
mananpetsotsa reservaat, op de Mahafaly 
kustvlakte en het plateau ten zuiden van 
Toliara. A. procera kan een boom worden 
van 3-15 meter hoog. Er zitten overigens 
weinig takken aan die bezet zijn met ke
gelvormige doornen. De bladeren zijn ei
vormig tot 2.5 cm lang en 5-10 mm breed. 
De bloeiwijze kan 30 cm lengte bedragen 
en bevat kleine witachtige, groene of geel
achtige bloemen. Ik heb fantastische 
exemplaren gezien die in grote bossen 
hoog in de lucht zwaaiden op de lichte 
bries. Een bijzonder maar ook bizar ge
zicht. De mooiste herinnering bewaar ik 
aan een rit bij het vallen van de nacht en 
een stop midden in het doornenbos. Ik zag 
tientallen meters met fraaie silhouetten 
van A. procera’s aan de horizon met een
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Alluaudia procera

opkomende maan in een doodstille omge
ving. Deze ervaring heeft mij ertoe be
wogen om thuis direct een kweker op te 
zoeken voor de aanschaf van een exem
plaar. Maar die aanblik zoals in Ma- 
dagascar is hier natuurlijk niet te verwe
zenlijken. Het is het idee bij het verzor
gen van mijn Hollandse A. procera.

-A. dumosa komt voor in de omgeving 
van o.a. Ampanihy. In het jeugdstadium 
is sprake van een struik. Een volwassen 
plant kan tot 10 meter hoog worden met 
verscheidene opstijgende takken. Exem
plaren van deze soort hebben weinig

doornen. De bladeren zijn erg klein en 
vallen af. De bloem is wit van kleur. 
Deze soort lijkt van veraf op Euphorbia 
plagiantha. Een korte stam met een 
volle kroon aan zijtakken. A. dumosa 
groeit vaak samen met A. procera. Ik 
herinner mij nog de situatie waarbij ik 
zo gefascineerd was van A. procera en 
de dumosa’s straal voorbij liep.

-A. ascendens heeft dikke stammen 
met weinig takken. Het zijn als het ware 
lange staken die fier in de lucht wijzen. 
Deze soort wordt wel 15 meter hoog en 
groeit in een gebied aan weerszijden

Alluaudia ascendens
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van de Mandrare rivier tussen Tsihombe, 
Behara en Bevilany. De doornen zijn 15 
mm lang. De bladeren hebben een lengte 
van 13-25 mm en ze zijn 13 tot 22 mm 
breed. De bloemen zijn klein en de kleur is 
wit tot roodachtig met een 5-10 cm lange 
bloemsteel. De stam bestaat uit een hol 
centrum met om de paar centimeter hori
zontale secties. In doorsnede lijken het al
lemaal kleine blaasjes. Mijn ervaring en 
waarnemingen met A. procera gaan zeker 
ook op voor deze soort die er veel gelijke
nis mee vertoont.

-A. comosa is te vinden in Tanjona Vo- 
himena, Cap St Marie, de zuidelijkste

punt. In de jeugd wordt een stevige struik 
gevormd. In het volwassen stadium ont
staat een korte stam van hooguit 1 meter 
met takken in een V-vorm die uiteindelijk 
in een volle kroon eindigen. Een wonder
lijke boom die in totaal een lengte van 8 
meter kan bereiken en waar ik goed naar 
moest kijken om er een Alluaudia in te 
ontdekken. De vertakking is dus normaal 
en de doornen groeien in paren tot een 
lengte van 3.5 cm. De bladeren zijn 1.5 tot 
2 cm breed. De bloemen zijn klein en wit.

-A. humbertii Choux. Een alluaudia- 
soort die vernoemd is naar misschien wel 
de beroemdste flora ontdekker van Ma- 
dagascar H. Humbert. Hij maakte 10 expe
dities tussen 1912 en 1960. Zijn verzame

ling bestond uiteindelijk uit 22.000 
exemplaren! A. humbertii ziet eruit 
als een vertakte struik tot 7 meter 
hoog, met ovale bladeren van 7-15 
mm lang en 5-10 mm breed in paren 
onder de doornen. De bloeiwijze is 
10 cm lang en er is sprake van kleine 
bloemetjes waarvan de mannelijke 
groen zijn en de vrouwelijke wit. 
Deze soort groeit in het gebied van 
Tongobory tot de Mandrare vallei.

-A. montagnacii Rauh. De groei
wijze is zoals bij A. ascendens, maar 
de kleine witte bloemen verschijnen 
opzij van de takken. Het kan zijn dat 
het hier om een natuurlijke hybride 
gaat. Deze soort is alleen in een zeer 
klein gebied te vinden. Ze komen na
melijk voor op de zandige gronden in 
de omgeving van de zuidwestelijke 
kustplaats Itampolo. Doordat ik pas 
recent met deze soort geconfronteerd 
ben, heb ik zelf A. montagnacii tij
dens mijn reis niet gezien. De speci
fieke vindplaats bevond zich ook niet 
op mijn route.

Groeigebied Didierea en Aluaudia procera
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2.Alluaudiopsis Humbert is vervolgens 
binnen de familie van de Didiereaceae een 
geslacht dat uit 2 soorten bestaat.

-A. marnieriana. Deze soort is tijdens 
de 9 expedities door Werner Rauh ontdekt. 
Hij bezit prachtige helder rode bloemen en 
onderscheidt zich door smalle takken met 
paarsgewijze stekels die per twee versprin
gend op de stam zijn geplaatst. Deze soort 
kan goed geënt worden op Pereskia acu
leata. Het geeft ook aan dat er een relatie 
tussen de twee families Didiereaceae en 
Cactaceae lijkt te bestaan.

-A. fiherenensis H.Humb. en Choux. 
Deze soort die qua groeiwijze veelover- 
eenkomsten heeft met A. marnieriana, 
heeft tegenover elkaar geplaatste doornen 
en dan niet twee naast elkaar, maar een en
kele doorn verspringend op de stam. De 
bloemvorming is over de gehele stam en 
zeer uitbundig.

3. Het geslacht Decaryia Choux, kent 
één soort en wel

- D. madagascariensis. Het geslacht is 
genoemd naar R. Decary die in 1916 uit 
Frankrijk naar Madagascar vertrok. Hij 
verzamelde in totaal 19.700 plantensoor
ten. De Decaryia is waarschijnlijk de 
meest primitieve soort van de didie
reaceae. Deze soort komt o.a. voor in de 
streek Ampanihy in het zuidwesten van 
Madagascar. Er zijn in tegenstelling tot de 
andere soorten geen verschillen in de 
lengte van takken en stammen. Vergeleken 
met bijvoorbeeld Alluaudia procera zijn 
het zeer smalle takken die allen ‘gehoekt’ 
groeien. Nooit rechtop, maar altijd in dat 
bijzondere patroon van bochten van 45 tot 
90 graden. Exemplaren van 6 tot 8 meter 
zijn geen zeldzaamheid.

4. Didierea Baill. Het vierde en dus laat
ste geslacht kent twee soorten. Over dit 
geslacht is in 1896 voor het eerst in het 
Duits gepubliceerd door Engler en Prantl.

- D. trollii Capuron en Rauh. Jonge sten
gels groeien horizontaal en vormen een

struik van 50 cm hoog waaruit volwas
sen stengels zich tot stammen ontwikke
len. Het geheel krijgt een soort waaier
vorm en het lijkt wel of ze een bepaalde 
kant op willen wijzen. Ze worden door 
hun horizontale groeiwijze op de grond 
en met hun doorgeschoten verticale tak
ken die in de toppen weer horizontaal 
groeien ook wel de octopusbomen ge
noemd. De bladeren zijn 1-2 cm lang en 
tussen doornen gegroepeerd. De bloe
men bloeien groenachtig-geel.

- D. madagascariensis H. Baill. Deze 
soort is te vinden langs het zuidweste
lijke kustgebied van het Tsinanampetsa- 
meer tot vlak in de buurt van de plaats 
Monrodava, de omgeving van de 
Adansonia grandidieri. Het kenmer
kende van deze soort is dat ze meestal 
een korte stam hebben van hooguit 1.5 
meter die vervolgens uitmondt in een 
wijde vertakking tot ongeveer 8 meter 
hoog. De takken zijn bezet met doornen 
van 1-4 cm lang en met groepen blade
ren die 2 tot 3 cm lengte krijgen. Kleine 
onaanzienlijke bloemen bloeien in de 
top van deze soort. Het bijzondere van 
jonge zuilvormige exemplaren is dat ze 
sprekend lijken op een Cereus.

Tot zover mijn persoonlijke beleve
nissen en beschrijvingen van twee 
prachtige succulentenfamilies die alleen 
te vinden zijn op dat wonderlijke en 
boeiende eiland Madagascar in de Indi
sche oceaan.

Hartmanplein 13,2681 TJ Monster
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EEN MAATJE TE GROOT...?
17. FEROCACTUS EMORYI

Ton Pullen

Verschillende soorten uit het geslacht 

Ferocactus kunnen een aanzienlijke 

grootte bereiken. Groeien ze aanvankelijk 

als grote bolvormen, later kunnen zij uit

groeien tot grote tonvormige planten, 

soms meer dan 2 m hoog.

Dat is met de onderhavige soort ook het 

geval.

Ferocactus emoryi (Engelm.) 
Backbg. groeit solitair, bol- tot 
zuilvormig, en kan een hoogte 
van 2.50 m bereiken. Het aantal 
ribben bedraagt 22 - 32, bij jonge 
planten min of meer knobbelig. 
De areolen dragen 5-8 priemvor- 
mige randdorens van maximaal 5 
cm lengte en 1 rechte, gebogen 
of gehaakte middendoren, die tot 
8 cm lang kan worden. De kleur 
van de bedoorning varieert van 
rood tot grijswit. De bloemen 
zijn 6 cm lang, geel of geelrood 
gevlekt. De vruchten zijn onge
veer 5 cm lang.

F. emoryi is een zeer variabele 
soort. Volgens Backeberg [1977] 
en Haage [1982] is het niet zeker 
of alles, wat wij op dit moment 
tot F. emoryi rekenen ook werke

lijk een soort is. Misschien moeten 
we denken aan een zwerm van 
nauw verwante soorten-in- 
ontwikkeling, nog volop bezig in 
een evolutionair proces?

De planten, die wij vonden in 
Organ Pipe Cactus National Monu
ment, in het zuiden van de Ame
rikaanse staat Arizona, werden 
aanvankelijk gedetermineerd als 
Ferocactus covillei Br.& R. Deze 
plant werd door Britton & Rose in 
1920 als nieuwe soort beschreven. 
Zij refereren aan Engelmann's 
Echinocactus emoryi, die door 
hem bij F. covillei ondergebracht 
is. In de toentertijd blijkbaar grote 
verwarring rondom deze vormen 
speelt ook Ferocactus wislizenii 
een rol. Rauh ziet het weer anders. 
Hij ziet F. emoryi als synoniem 
van F. covillei. Hier volg ik de in
zichten van Hunt [1992], die aan 
de naam F. emoryi de voorkeur 
geeft. De soort is vernoemd naar 
W.H. Emory, een begeleider van 
Engelmann.

Deze soort heeft haar versprei
dingsgebied in het zuiden van Ari
zona en delen van Mexico 
(Sonora, Guaymas).

Ferocactussen zijn relatief een
voudig uit zaad op te kweken. De 
planten kunnen op den duur ook in 
cultuur behoorlijk uitgroeien, mits 
goed verzorgd. Regelmatig verpot
ten in een grotere pot en zorgen 
voor voldoende voeding is een 
vereiste. Het is meestal niet moei
lijk om een Ferocactus groot te 
krijgen, moeilijker is het een Fero
cactus mooi groot te krijgen,
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Ferocactus emoryi, in Organ Pipe Cactus National 
Monument, 16 april 1996.
Foto's van de schrijver

Ferocactus emoryi, met vruchten

zonder groeistoornissen en 
zonder beschadigingen. Zo 
groot als in de natuur zullen ze 
hier echter wel nooit worden, 
maar dat is geen ramp, want 
wie heeft er ruimte voor zo'n 
gevaarte?

Sommige soorten zijn ook 
in cultuur tot bloei te brengen.

Deze planten verlangen veel 
warmte en zon, bij een matige 
vochtigheid in de zomer.
’s Winters droog en niet te 
koud overwinteren.
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EUPHORBIA STELLAESPINA
Rikus van Veldhuisen

Euphorbia stellaespina Haworth komt men in 

een gemengde verzameling nog wel eens te

gen, hoewel een werkelijk mooi gekweekt 

exemplaar tot de zeldzaamheden behoort. Ik 

hoop U in dit artikel een paar tips voor de 

teelt van deze plant te kunnen geven. Ook 

over haar plaats binnen het geslacht Euphor

bia en haar lange geschiedenis zijn enkele 

wetenswaardigheden te vermelden.

Euphorbia stellaespina komt uit 
een groep verwante soorten, die 
door Jacobsen de Pedunculathae 
genoemd wordt. Deze groep wordt 
gekenmerkt door de omgevormde 
bloemsteel, die zich tot een doorn 
ontwikkeld heeft. Deze doorns 
groeien dus vanuit het oog, waar 
normaliter de bloemknop ver
schijnt. Het bekendste voorbeeld 
hiervan is de zwaarbedoornde Eu
phorbia horrida. Het alternatief 
binnen het geslacht Euphorbia is 
de steunbladdoorn, die meer voor
komt. Een bekend voorbeeld hier
van is E. canariensis, die aan de 
zijden van de minieme blaadjes tot 
doorns omgevormde steunbladeren 
heeft. Het bloemoog is slechts als 
een puntje herkenbaar.

De individuele soorten in de

groep Pedunculathae zijn nogal 
lastig te onderscheiden. Vooral 
een enkele cultuurplant is nauwe
lijks op naam te brengen. Boven
dien zijn er veel hybriden in om
loop, zodat er vaak niet uit te ko
men is. Specialisten richten zich 
vaak op planten met een bekende 
herkomst. Want het aantal ver
schillende vormen in omloop is 
schier eindeloos.

Een plant uit deze groep, de 
Pedunculathae, die zonder enige 
twijfel direkt te herkennen is, is 
E. stellaespina. Deze soort heeft 
namelijk een bloeiwijzedoorn die 
stervormig vertakt is, wat een 
uniek kenmerk is. Als de doorns 
nog jong zijn, zijn ze vaak helder 
rose-rood gekleurd. Als de plant 
goed aan de groei is, geeft dat 
een prachtig gezicht. Bij bloei 
staat het cyathium in het hartje 
van de ster. Echter lang niet alle 
gevormde doorns zijn fertiel, in 
cultuur is het eerder een uitzon
dering.

White, Dyer en Sloane spreken 
van het einde van een ontwikke
lingslijn, want hoewel de ver
takte bloeiwijzedoorn bij E. stel
laespina steeds slechts één 
cyathium geeft, zijn er uit deze 
groep 4 andere taxa bekend, die 
ook vertakte bloeiwijzedoorns 
hebben, maar wel meerdere 
cyathia per bloeiwijze voort kun
nen brengen. Maar zoals al eer
der gezegd, het probleem met 
deze groep planten is de variabi
liteit, ze doen dit soms, maar 
lang niet altijd. De factoren die 
dit bepalen zijn onduidelijk,
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vooral ook omdat soms aan een 
en dezelfde plant behoorlijke va
riatie voorkomt. E. stellaespina 
heeft echter altijd doorns die 
stervormig zijn.

De overige soorten met ver
takte bloeiwijzen zijn:

E. pentagona,
E. heptagona var. ramosa, 
E. inconstantia en 
E. pillansii.
Samen met E. pillansii heeft 

E. stellaespina gemeen, dat fer
tiele bloeiwijzen als doorns op 
de plant achterblijven. Hoewel 
deze groep planten wat uiterlijk 
betreft dus veel gelijkenis ver
toont met de cactussen is het 
‘bouwplan’ toch geheel verschil
lend.

In mijn verzameling staan 
meerdere E. stellaespina’s. Een 
van de planten bloeide met een 
mooie krans van kortgesteelde, 
enkele, groene cyathia. Geen 
spoor van de stervormige doorns 
en na de bloei verdroogden de 
cyathia en vielen van de plant. 
Echter over deze wijze van 
bloeien heb ik in de literatuur 
niets terug kunnen vinden. Deze 
bloeiwijze vindt u terug in on
derstaande afbeelding.

Ter vergelijking vindt u de 
normale wijze van bloeien in 
‘The Euphorbia Journal’, deel 1 
op bladzijde 113. Niets heb ik 
kunnen vinden over de bloem- 
kleur, echter bij beide afbeeldin
gen zijn de honingklieren groen.

Euphorbia stellaespina is al 
heel lang bekend, want al in 
1685, tijdens een expeditie onder 
leiding van ene Simon van der 
Stel, werd ze ontdekt. Een teke
ning, die wordt toegeschreven 
aan Hendrik Claudius, laat zien 
dat er niet getwijfeld hoeft te 
worden over het feit of het wel 
werkelijk E. stellaespina betreft. 
Merkwaardigerwijs is ze daarna 
in de vergetelheid geraakt. Nadat 
er bijna 150 jaar later levend ma
teriaal in Kew aankwam, kreeg 
ze weer aandacht. Haworth heeft 
ze toen in 1827 beschreven.

Euphorbia stellaespina komt 
voor in een enorm versprei- 
dings-gebied, maar nergens in 
dat gebied is hij erg algemeen. 
De typevindplaats is in Nama- 
qualand, nabij Springbok in het 
noord-westen van de Kaappro
vincie, maar het verspreidings
gebied strekt zich helemaal uit 
tot het zuid-oosten van de Kaap
provincie tot nabij Willowmore. 
Gevolg hiervan is dat ze nogal 
variabel is in haar verschijnings
vorm. Hierdoor vindt men bij 
verschillende auteurs uiteenlo
pende aanduidingen voor bijv, de 
dikte van de stammen, 5 a 7 cm. 
bij Jacobsen en tot 15 cm. bij 
Rauh. Erg aardig is dat White, 
Dyer and Sloane spreken over 
stammen van 3 tot 7,5 cm. dikte, 
maar op een afbeelding staat een 
jongetje naast een prachtige pol

E. stellaespina forma viridis, een manne
lijke plant met een ongebruikelijke bloei
wijze.

Rikus van Veldhui
sen is 38 jaar en 
werkzaam in de 
buitendienst van 
een veevoederfa- 
brikant. Rikus 
is vader van drie 
kinderen. Sinds 
zijn jongensjaren 
is hij al een lief
hebber van succu
lenten Dertien 
jaar geleden kreeg 
hij de beschikking 
over een kas. Zijn 
interesse gaat 
vooral uit naar eu- 
phorbia's en mexi- 
caanse cactussen, 
waarbij hij zaaien 
en stekken het 
boeiendst vindt 
Als deelnemer aan 
de werkgroep The- 
locactus partici
peert hij in de pu
blicatie van de ge
lijknamige se
rie.
Zelf schreef hij 
voor Succulenta 
een aantal artike
len over het ge
slacht Euphorbia. 
Overige hobby's 
zijn vissen, vooral 
snoeken met 
kunstaas, tennis
sen en darten.
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De algemeen in om
loop zijnde vorm van 
E. stellaespina met 
de rose-rode doorns. 
Foto's W. Schipper 
in de verzameling 
van de schrijver.

met koppen zo dik als het hoofd 
van het jongetje. Ook spreken ze 
van pollen met een hoogte tot 45 
cm., maar laten verderop een af
beelding zien van een volwassen 
man, staande naast een evengrote 
plant.

De variatie van deze plant 
heeft White, Dyer en Sloane er 
toe verleid te zeggen, dat er in de 
toekomst nog wel enkele va
riëteiten beschreven zullen wor
den. Zelf reduceerden ze Euphor
bia atrispina, die in 1915 door 
N. E. Brown beschreven was, tot 
een variëteit van E. stellaespina. 
Deze was slechts bekend van een

enkele plant, gevonden bij Beau
fort West. Het onderscheidende 
kenmerk zit in de zeer korte 
lengte van de steeltjes, waarop 
de stervormige doorns staan. 
Zelfs op de foto van de type- 
plant is te zien dat die steeltjes 
soms wel behoorlijk lang zijn. 
Maar naar de exacte lengte kan 
ik alleen maar gissen. Deze vorm 
is echter nooit weer terug gevon
den en omdat Beaufort West in 
het gewone verspreidingsgebied 
ligt van E. stellaespina mag er 
m.i. niet veel waarde aan deze 
variëteit toegekend worden en 
was het wellicht beter geweest er 
direkt een synoniem van te ma
ken.

In het handboek van Jacobsen 
komen we een forma viridis te
gen, die hij zelf ombenoemd 
heeft tot forma onder E. stellae
spina, nadat hij door White, Dyer 
en Sloane als varieteit beschre
ven was onder E. atrispina. In 
White, Dyer en Sloane kon ik 
hier niets van terugvinden en ook 
in andere literatuur wordt ze zo
ver ik terug kon vinden, doodge
zwegen.

Over de prachtige rose-rode 
kleur van de doorns heb ik al be
richt, maar er is een uitzon
dering. Groot was mijn verwon
dering toen ik de eerste keer 
planten tegenkwam met groene 
doorns in de nieuwgroei, de 
forma viridis. Erg algemeen is 
deze vorm niet in omloop. Alleen 
in Jacobsen kon ik een melding 
vinden van deze forma.

De laatste tijd komt men de 
naamsaanduiding E. stellispina 
steeds vaker tegen, maar of dit 
juist is, weet ik niet.

Tot slot wil ik nog wat melden 
over de cultuur van onze hoofd-
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rolspeelster. White, Dyer en 
Sloane spreken van een ‘vigorous 
grower’, een ‘krachtige groeier’. 
Echter in onze verzamelingen is 
het een uitgesproken trage 
‘grower’. Oude planten, zeg maar 
20 jaar, zijn zo'n 25 cm. hoog en 
zo'n 5 à 7 cm. doorsnee. Vaak 
verkurken ze aan de onderzijde, 
zoals een Wigginsia ook zo goed 
kan en zijn ze maar heel matig 
bedoornd. Dat ze maar matig 
groeien komt voort uit het feit 
dat zij een zwak wortelgestel 
hebben. Wat klei door de voe
dingsbodem gemengd doet het bij 
mij prima en dan komt het verlies 
van het wortelgestel niet zo snel 
voor. Het bewortelen van een 
oude plant is niet eenvoudig. Een 
goede bemesting is echt nodig 
om ze toch door te laten groeien 
en om het verkurken zoveel mo
gelijk te voorkomen. Dat verkur
ken wordt ook tegen gegaan door 
een zeer lichte standplaats, wat 
ook de vorming van doorns sti
muleert. In de winter, indien ze 
behoorlijk droog gehouden wor
den, kunnen ze een temperatuur 
van rond de 5° Celsius goed ver

E. stellaespina forma viridis

dragen, maar iets warmer is zeker 
niet slechter. Aan teveel water en 
zeker als ze blijvend nat staan, 
hebben ze een uitgesproken he
kel. Daarom kunt U beter de pot 
wat aan de kleine kant houden, 
want die droogt sneller op.

U kunt zich voorstellen dat 
een werkelijk fors uitgegroeid, 
zwaar bedoornd exemplaar een 
pronkstuk is in elke verzameling, 
die de eigenaar met trots mag to
nen aan iedere belangstellende.
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EEN ECHINOCEREUS HYBRIDE
J. van Alten

Dit verhaal begint in 1979. Toentertijd 
wist ik nog niet van het bestaan van Suc
culenta en was geabonneerd op het blaadje 
van the Exotic Collection in Engeland. 
Jaarlijks ontving ik een zaadlijstje en be
stelde gretig alle daarop voorkomende 
Echinocereus zaden. Het adres van the 
Exotic Collection had ik gevonden in een 
boekje van de Vader en Zoon Lamb, ge
kocht op de Vismarkt in Groningen. In 
winkels, tuincentra en markten kon ik geen 
enkele Echinocereus vinden, geen wonder 
want ik had er nog nooit een gezien en 
herken ze dan maar. Als ik er nog aan te
rug denk, wat was dat een stuntelig begin!

Voor iemand wonend in Bakel in de 
Brabantse Peel was het een heel gedoe in
formatie over een succulenten-vereniging 
te vinden. Succulenta mocht het (en mag 
het nog steeds) zich aantrekken. Ik ben 
niet de enige, die in Nederland geen suc
culentenvereniging kon vinden. Nog tot op 
vandaag vindt men Succulenta vaak alleen 
via een (veel te oud) adres uit een boek. 
Hoe ik dan toch (twee jaar later) bij Suc
culenta terechtgekomen ben? Een van mijn 
buren kende mevrouw van de Ven uit 
Oerle en die stuurde mij door naar de 
ledenadministrateur.

Mijn eerste Echinocereus
Tot mijn geluk verkocht het plaatselijke 

tuincentrum in 1979 een collectie van een 
liefhebber, die zijn hobby beëindigde en 
daardoor kon de eerste Echinocereus zijn 
intrede in mijn kas maken. Dat ik toen te
veel, soms niet al te beste, planten tegen te 
hoge prijzen heb aangeschaft, zal menig
een niet vreemd in de oren klinken.

Een goede plant, die ik toen kocht, had 
op het etiket Echinocereus hempelii staan 
en dat klopte. Sindsdien is ook deze naam 
volop in de discussie geweest en de plant 
heet nu officieel Echinocereus fendleri

var. kuenzleri (Castetter et al) L. Benson. 
In dit artikel gebruik ik verder E. hempelii 
Fobe, omdat die naam in 1979 algemeen 
werd gebruikt.

Een ongelukje in de kas
De plant heeft bij mij sinds de aanschaf 

elk jaar gebloeid en in 1984 kreeg hij een 
vrucht, waaruit zaad werd gewonnen. In 
het voorjaar van 1985 werd gezaaid en al 
spoedig had ik een potje vol jonge plant
jes, die goed aan de groei waren. In 1989 
bloeiden deze nieuwe kasbewoners voor 
het eerst.

Tot die tijd nam ik aan, dat E. hempelii 
zelffertiel was, wat zeggen wil, dat bestui
ving met vreemd stuifmeel niet per se no
dig was, al heb ik deze gedachte nooit ver
der onderzocht. Dat had ik natuurlijk wel 
moeten doen want de jonge planten, die 
gelijktijdig met de moederplant bloeiden, 
kregen afwijkende bloemen. Kennelijk was 
er in 1984 toch een ongelukje gebeurd. 
Toentertijd had ik nog geen bloemenzee in 
de kas en op een rustig moment heb ik 
mijn aantekeningen uit dat jaar geraad
pleegd. Er was maar één plant, die gelijk
tijdig bloeide, namelijk een E. adustus var. 
schwarzii (A.Lau) N.P. Taylor in 1980 ge
kocht bij Hovens in Lotturn onder de naam 
E. radians Engelm. Er vanuit gaande, dat 
de madeliefjes in de tuin buiten verden
king bleven, volgde de enig mogelijke 
conclusie: de jonge planten waren hybri
den en hun naam Echinocereus hempelii x 
radians. Waar (geldige) oude namen nog 
goed voor zijn! . Zo zie je maar weer, 
voordat je het weet heb je een hybride in 
huis. Vooral de bloemen toonden kenmer
ken van beide ouders.

Hybriden
Hybriden zijn een normaal verschijnsel, 

ook binnen de cactuswereld. Als in de na-
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Echinocereus hempelii. 
Foto’s van de schrijver

E. radians E. hempelii x radians
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tuur verschillende soorten bij elkaar 
groeien en gelijktijdig bloeien, dan is er 
altijd een kans van kruisingen. Vaak ver
dwijnen hybriden ook weer snel, want hy
briden groeien op natuurlijke groeiplaat
sen minder goed (zij zijn vaak minder fer
tiel tot steriel red.) dan hun ouders 
(Gibson en Nobel, 1986). Soms kunnen er 
ook hele hybriden-zwermen ontstaan, 
waarbij iedere plant het met iedereen doet! 
Dit onder voorwaarde, dat de F1 (le hy
bride generatie) voldoende fertiel is (red.).

De meeste echinocereï hybridiseren met 
verwante soorten of variëteiten. Zo zijn E. 
engelmannii, E. fasciculatus en E. fendleri 
samengesteld uit een netwerk van 15 va
riëteiten, die voorkomen vanaf Californië 
tot in Nieuw-Mexico. Iets soortgelijks valt 
waar te nemen bij E. triglochidiatus, waar
bij de acht variëteiten zelfs een nog groter 
gebied bestrijken (Benson, 1982).

Hoe normaal ook, Echinocereus hempe- 
lii x radians ontstond doordat beide soor
ten, onbedoeld weliswaar, door menselijke 
tussenkomst bij elkaar gebracht zijn. Uit 
het feit, dat de hybridisatie tot stand 
kwam, kan worden afgeleid, dat de soorten 
waarschijnlijk een gelijk aantal chromoso
men - en geen afweerreactie hebben tegen 
elkanders stuifmeel. (Martin, 1969) Een 
ongelijk chomosomental geeft bij de vol
gende (F2) generatie een grotere kans op 
problemen.

Waarom kruisingen?
Kruisingen zijn er in de eerste plaats, 

doordat in een verzameling kruisbestui
ving nauwelijks te voorkomen is. Spontaan 
ontkiemende plantjes in de kas vernietig ik 
als regel, tenzij de bron te achterhalen valt 
en dat is met Echinocereus hempelii x ra
dians het geval.

Kruisen kan ook met opzet en wel om 
de volgende redenen:

-Er iets van te leren. Kruisen kan ons 
inzicht in onderlinge verwantschappen 
vergroten en maakt ons voorzichtiger om 
planten, die van de ons bekende soorten 
afwijken, direct maar als nieuwe soort te

bestempelen, (van Keppel, 1964)
-Proberen om mooie nieuwe vormen te 

kweken. Vaak is dit een zaak van veel ge
duld en erg veel probeersels. Het is ver
standig, mislukkingen niet verder te kwe
ken en te vernietigen. (Sterk, 1987)

Gevaarlijk?
Er is wel eens de vraag gesteld: 

“Hebben wij werkelijk behoefte aan hybri
den van cactussen?” (Boom, 1954) On
danks het feit, dat er wel iets van te leren 
valt is deze schrijver van mening, dat hy
bridisatie kwekers en liefhebbers van de 
wal in de sloot helpt. Daartegen wordt 
aangevoerd, dat een goede beschrijving 
van een hybride vaak veel betrouwbaarder 
is dan menige nieuwbeschrijving.

Toch zijn veel verzamelaars van me
ning, dat de ‘echte’ soorten in stand ge
houden moeten worden en zij kijken neer 
op de ‘verachtelijke’ hybriden. Gelet op de 
niet aflatende stroom van nieuwbeschrij- 
vingen blijft er genoeg te doen.

Een andere mening is, dat de tijd snel 
nadert, dat de volledige cactusfamilie zal 
zijn verzameld en beschreven, zodat toe
komstige ontwikkeling ligt op het gebied 
van hybriden en cultuurplanten (Hawkes 
1982). Mag de waarheid in het midden lig
gen?

Hybriden zonder goede naam en even
eens zonder goede gegevens kunnen leiden 
tot soortvervalsing. Gaan sommige lief
hebbers er niet prat op, dat zij als enige 
nog een bepaalde soortechte plant bezit
ten? Afgezien van het feit, dat zulke op
merkingen een beginner niet stimuleren, 
geeft het aan dat de herkomst van vele 
planten niet meer (volledig) te achterhalen 
is. De hybriden zijn onder ons. Een dood
zonde is dit niet, maar wel een noodzaak 
om de planten goed te administreren.

Een doelbewuste kruising
In 1988 ben ik er klaar voor. Allereerst 

moeten de te gebruiken planten worden 
geselecteerd. Omdat het stuifmeel van cac
tussen minder goed kan worden bewaard
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(Martin, 1969), gaat mijn voorkeur uit 
naar gelijktijdig bloeiende planten. En na
tuurlijk probeer je dan tevens iets moois te 
creëren. De keus valt op een Echinocereus 
pectinatus var. wenegeri (in 1982 gekocht 
van kwekerij Lakerveld) en een Echino
cereus papillosus var. papillosus. (In 1982 
gezaaid, zaad van Köhres.) De habitus van 
deze planten is zo verschillend, dat later 
een aantal kenmerken van de ouders ge
makkelijk moet zijn terug te vinden. Van 
E. papillosus is het stuifmeel afkomstig en 
dus krijgt E. pectinatus de eer, de vrucht 
te mogen dragen. Van de laatste wordt na 
handmatige bestuiving de bloem afge
schermd om verdere bestuiving door insec
ten te voorkomen en na twee dagen de 
stamper afgeknipt, zodat de bescherming 
weg kan. Er komt een vrucht en in het na
jaar worden circa 400 zaden geoogst. In 
1989 wordt een gedeelte van het

verkregen zaad uitgezaaid en de plantjes 
ontwikkelen zich voorspoedig. Nu worden, 
en dat is natuurlijk niet echt goed, al mijn 
planten over één kam geschoren voor wat 
de verzorging betreft. Het gevolg is na
tuurlijk een enorme uitval onder mijn zaai
lingen. Persoonlijk lijd ik daar niet onder. 
Van het zaad is nog steeds de helft over. Is 
er iemand, die na tien jaar nog eens wil 
proberen, deze tot ontkieming te brengen, 
laat het maar weten. De prijs van het zaad 
is t.z.t. een verslag(je) in Succulenta!

De nieuwe Echinocereus pectinatus 
x papillosus

In 1996 ben ik tijdens de bloeiperiode 
eens niét met vakantie, zodat ik met de ca
mera in de aanslag de resultaten kan af
wachten en hier kan laten zien. De waar
nemingen geef ik in onderstaande tabel 
weer:

Tabel 1 E. pectinatus v. 
wenegeri

papillosus x wenegeri papillosus

Ribben: aantal 18 11 7

Ribben: vorm Laag Verdeeld in tuberkels Verdeeld in tuberkels

Areolen Wollig in nieuwgroei Kaal Wollig in nieuwgroei
Doornen centraal 1/3 1 zeer klein 1
Doornen rand 14-20 12 7
Doornen kleur Wit Wit wittig
Bloemblaadjes: voet Typisch voor de ‘erecti’ Typisch voor de ‘erecti’ Typisch voor de ‘erecti’
Bloemblaadjes: kleur Magenta met witte keel Magenta over wit met 

roodbruine keel
Lichtgeel met rode keel

Veel van de in de tabel getoonde punten 
resulteren voor de hybride in een gemid
delde. Alleen de bijdrage van E. papillosus 
aan de bloemkleur is beperkt. E. papil
losus x wenegeri is een mooie plant ge
worden en wijkt duidelijk af van de be
staande planten. Hierdoor is hij ook goed 
herkenbaar.

Hybriditeit
Naar aanleiding van een artikel in dit 

blad (Zonneveld 1993) heb ik getracht, de 
betrokken planten op fertiliteit te testen. 
Ergens heb ik nog een microscoop in de 
kast staan en met de benodigde kleurstof 
(cotton blue-lactofenol) kan ik aan de slag. 
De reuk van inkt, maar bovenal de blauwe 
vingers die het gevolg zijn, brengen de 
herinnering aan school weer helemaal bo
ven. Aan de hand van het al dan niet
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blauw worden van de stuifmeelkorrels valt 
een conclusie te trekken over de vrucht
baarheid van deze korrels. Ik ben maar een 
amateur en zeker niet behendig met een 
microscoop. De hierna gegeven resultaten 
hebben dan ook misschien een wat grotere 
foutenmarge.

TABEL 2

PLANT

% GE
KLEURDE 
KORRELS

FERTILITEIT

E. radians 100 GOED
E. hempelii 90 GOED
E. hempelii x radians 60 REDELIJK

E. papillosus ONBE
KEND

PLANT LEEFT NIET MEER

E. pectinatus var. wenegeri 60 REDELIJK
E. pectinatus x papillosus 40 MATIG

De kans om de E. hempelii x radians 
verder te kweken schijnt aanwezig. Voor 
de E. pectinatus x papillosus lijkt dit veel 
minder kans te hebben en dat is toch jam
mer voor zo’n mooie plant.

Tot slot
Hybridisatie vergt geduld. Het behoeft 

niet allemaal zo lang te duren als bij mij, 
maar het is altijd een kwestie van jaren. 
Leerzaam is het in ieder geval. Bedenk, 
dat een goede administratie hierbij onont
beerlijk is, want voor elk zaadje en elk 
plantje dient een goede verantwoording te 
kunnen worden afgelegd. Mocht U op een 
idee zijn gebracht, beperk U dan tot het
geen U aankunt.
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EXPEDITIE MET DR. ALFREDO B.LAU 
NAAR DE SIERRA HUICHOL.
VELDNOTITIES 1

Elias Jiménez Pérez en Charlie Glass.

Deelnemers: Dr. Alfredo B. Lau, zijn 
leerling Anastatio en zijn vroegere leerlin
gen: Martiniano, Carlos en Eduardo en de 
kandidaten: Isaias, Rogelio Arriago Reyes, 
Mario en Jesús en Hermano René. Cante 
deelnemers: Dr. Jonas Lüthy, Bill Weight- 
mann, Gwenda Kichener, Mario Mendoza, 
Charlie Glass en Elias Jiménez Perez.

De expeditie is gehouden van 14 tot 20 
april 1995.

Vrijdag:
Niet iedereen is in de gelegenheid ge

weest om ons te vergezellen. Zo kon Elena 
niet mee om medische redenen; Derek 
Bowdery moest naar de tandarts en ging 
terug naar San Louis Potosi en John Pil- 
beam had problemen met zijn maag. Ge
lukkig kwam Dr. Jonas Lüthy vroeg, om 
middernacht uit Mexicostad aan, doch 
kreeg helaas eerst problemen met een wiel 
van de combi. Na de ontmoeting met 
Gwenda en het zoeken van het huis van

Mendoza kwamen er grote problemen door 
de optocht en het verkeer op Goede Vrij
dag in San Miguel. Uiteindelijk vertrokken 
we om één uur van San Miguel, tezamen 
met Charlie, Bill, Jonas en Mario. Gekken
werk in de Heilige Week!

Vervolgens tankten we benzine en koch
ten ijs langs de weg naar Dolores Hidalgo 
en deden inkopen in Dolores. Verder 
langs San Filipe, Torres Mochas en Ojue- 
los, waar we tolgeld moesten betalen om 
vervolgens koers te zetten naar Aquasca- 
lientes, een route die niemand van ons 
kende. Halverwege Ojueda en Aquasca- 
lientes is er een klein dal met een hoge 
berg ervoor, die ons voor nader onderzoek, 
wel een dag had kunnen ophouden.

In Zacatecas hebben we gegeten bij 
‘Mariscos Flipper’ aan de hoofdweg, bijna 
in het centrum. Ook daar tankten we en 
trokken we voor Zacatecas voldoende tijd 
uit. Gaande in de richting van Huejuquilla 
in het zuidoosten van Fresnillo kwamen

Gwenda Kichener, Jonas 
Lüthy, Alfredo Lau en Ma
rio Mendoza bezig met het 
bekijken van een Cory- 
phantha tripugionacantha.
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we eerst voorbij Valparaiso en kochten 
hier frisdank. Om 10.30 uur kwamen we in 
Huejuquilla aan en zochten de tent van 
vrienden van Alfredo, maar die waren nog 
altijd niet aangekomen. Een gelegenheid 
om het avondeten te gebruiken was niet te 
vinden, maar wel bier en drie kamers; twee 
tweepersoons en een eenpersoons kamer in 
Hotel Jardin. Dit hotel met aan de voor
zijde tuinen ligt in het centrum van het 
dorp. De eigenaar van het hotel vertelt ons 
over een boom van gemiddelde grootte met 
gele bloemen, die je evenwel bijna niet 
meer in de omgeving tegenkomt.

Zaterdag:
Terwijl wij in een zaal van ‘Los Cuatro 

Caminos’ in dezelfde straat zaten te ont
bijten, kwam Alfredo Lau binnen en zegt 
tegen ons, dat hij, ongeveer tien kilometer 
buiten Huejuquilla, problemen heeft met 
zijn auto en hij waarschuwt ons dat hij een 
monteur gaat zoeken. Het probleem is niet 
ernstig maar moet worden gerepareerd. We 
kopen levensmiddelen en, nadat de mon
teur het probleem heeft verholpen, verla
ten wij Huejuquilla en gaan lopend rich
ting San Juan Capistrano. Alfredo laat ons 
een Mammillaria aff. 1) rhodantha bewon
deren, die lange doorns heeft met rode 
middendoorns. De plant werd gevonden 
vlakbij El Palito tussen Nochistlan en Jala- 
pan ten noorden van Guadelajara.

Even voorbij Huejuquilla komen wij een 
spectaculaire vallei binnen met hoogvlak
ten en rotsen, die lijken op die van Utah in 
de Verenigde Staten. In dit gebied komt 
Stenocereus montanus voor. Grote planten 
met veel vruchten, waarvan we er drie ver
zamelen. Wij stoppen nog een keer bij een 
rotswand voor ons en aan onze rechter
hand ziet Charlie in een spleet een 
mammillaria-soort, die Alfredo vergelijkt 
met een Mammillaria obscura. Er zijn ook 
interessante Bursera’s en een beetje meer 
naar achteren een Ceiba soort met katoen- 
vruchten. De laatste stopplaats is ver voor 
de T-kruising, die naar een heetwaterbron

1) aff. Affiniteit=verwantschap

Echinocereus pamanesiorum JIPE 290, een zuilvormig 
exemplaar met lange doornen

gaat en waarvoor wij een dag nodig zou
den hebben, die te bezoeken. Tussen deze 
wandeling en de volgende stoppen we nog 
eenmaal voor een vreemde en volop in 
bloei staande struik van een Callandria- 
soort met enkele vruchten. Verder lopend 
op de droge en dorre rivierbedding, wan
delen wij tot aan een brug en steken de ri
vier over om aan de rechterhand een aantal 
van Alfredo’s ontdekkingen te bekijken en 
wel: Echinocereus pamanesiorum, met en 
zonder grote centrale doorns, waarvan een 
plant in bloei! Bovendien Coryphantha 
tripugionacantha met vruchten. Veel plan
ten zijn door dieren uit de droge- en ste
nige grond getrokken. Ook zien wij meer 
exemplaren van Mammillaria cf2). ob
scura en Opuntia’s van het type microda- 
sys, maar dan boomvormig!
2) cf. Conform=overeenstemmend met
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Vóór de rivier is aan de linkerzijde een 
voetspoor, dat ongeveer een halve kilome
ter afdaalt naar Puente Tepetatita en aan 
de andere kant enkele schitterende en zeer 
hoge rotswanden, waarop de standplaats 
van verschillende planten, waaronder 
Echinocereus spinigemmatus. Er staan 
grote groepen oude planten, toenemend in 
de hoogte op met name de helling aan de 
linkerzijde. Wij namen een poosje de tijd 
om in een mooie poel van de rivier aan de 
voet van de wand, waar de echinocereus 
groeit, te baden.

Aan de andere kant van de rivier is er, 
na een beetje klimmen, een doorgang van
waar je nogmaals naar de rivier kan afda
len. Lopend tot aan de smalle doorgang 
met aan de rechterhand enkele holen, is 
het bijna een kilometer klimmen als Alf- 
redo zegt, dat hij een stenocactus-soort 
heeft gevonden bovenop een rots en een 
wand links, héél oostelijk voor deze soort! 
Naast de rivier groeide ook Coryphantha 
tripugionacantha, maar nu niet meer om
dat deze kant grotendeels al is geculti
veerd. De stenocactus komt ook voor langs 
de weg naar Las Tablas.

Veertien kilometer na de afslag naar de 
heetwaterbron is er de afslag naar San

Senecio tiliaris, close-up van de bloemen

Juan Capistrano. Bij de aankomst in San 
Juan hebben we wat geld aan frisdrank uit
gegeven, gegeten en de nacht doorgebracht 
in het huis van de Flores, een vriend van 
Alfredo. Mario, Charlie, Chuco (Jesüs) en 
Rogelio verblijven in een kamp onder een 
boom vol hanen en kippen! A propos, Ro
gelio is de neef van Antonio, Sergio en 
Miguel Reyes, bekend door Echinocereus 
knippelianus var. reyesii, die werd gevon
den door Sergio en de turbinicarpus, die 
hier ergens in de buurt werd gevonden 
door Antonio Reyes en door Swoboda is 
toegeëigend.

Zondag:
Wij worden gewekt door een klapband 

van de Combi en hebben die moeten ach
terlaten in het centrum, waar we ondertus
sen ontbijten en hem daarna weer ophalen. 
Nogmaals een vertrek uit San Juan Ca
pistrano. Wij volgen dezelfde weg in de 
richting van de Sierra Tepehuana. Bijna 
één kilometer (0,8 km) na de afslag San 
Juan is de afslag naar Tablas. Vijf kilome
ter verder is er een V-splitsing en wij ne
men de linker tak, omhoog de bergen in. 
Links naast de weg staat een grote plant, 
een senecio-soort met grote bloemen.

Na de laatste V-splitsing en even voor
bij de vorige plant op een rotswand naast 
de weg groeien exemplaren van Ficus cf. 
petiolaris, Senecio filiaris, die ook bloeit, 
Plumeria en een tweetal soorten Til- 
landsia. Ongeveer twee kilometer verder 
op hellingen rechts, half bedekt door 
grind, groeit een Agave van gemiddelde 
grootte, waar we een foto van nemen.

Wij pauzeren even hogerop waar een ze
kere heer Leichner uit Oostenrijk met zijn 
twee kinderen ons zeer verbaasd passeert 
en Dr. Lau groet zonder te stoppen. Lau 
vraagt of ze cactussen aan het verzamelen 
zijn maar zij antwoorden niet, doch aan de 
andere zijde van de bocht stoppen ze. 
Merkwaardig dat ze Don Alfredo herken-
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L. Bercht. Veerweg 18. 4024 BP Eek en Wiel.
R. Bregman. Hector Petersenstr. 7. 1112LJ.Diemen
J.J. de Morree. Kon. Emmalaan 23
2264 SH Leidschendam.
A.B. Pullen. Rinkslag 19. 7711 MX Nieuwleusen.
B. Zonneveld. Schubertlaan 196. 2324 BC Leiden.

Lay-out: (J.v.Alten wrn)

Secretariaat:Mevr. J.M. Smit-Reesink.
Prins Willem Alexanderlaan 104. 6721 AE
Bennekom tel:0318-430099. fax:0318-430102
E-mail: <snutnre'flworldonlme:nl>

ADVERTENTIETARIEVEN
1/16 pag. f30.-
1/8 pag. f 55.—
1/4 pag. f85.-
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.
VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
Mevr. E. van Die-van Wijnen. Molenweg 56. 

6741 KM Lunteren. tel. 0318-483579.
BOEKENVERKOOP EN BOEKENBEURS
W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 3

3417 TT Montfoort. tel. 0348-471083
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Bestuurs mededelingen

ZEER DRINGENDE OPROEP 
LEDENADMINISTRATEUR

De heer Piet v d. Laken is vanaf oktober niet meer beschikbaar als ledenadministrateur. 
Het Bestuur doet een dringende oproep aan de leden om zich met spoed te melden voor 
deze, binnen onze vereniging, essentiele funktie.
I .v.m de geautomatiseerde administratie moeten kandidaten met een PC kunnen omgaan.

Aanmeldingen en inlichtingen bij:

Karei Zaunbrecher, tel. 072-5746961 of Kees Grimmelikhuisen, tel. 075-6212073.

Een snelle reactie is niet alleen welkom of gewenst, maar zelfs noodzakelijk !
Anders stagneert niet alleen de inschrijving van nieuwe leden maar zal bovendien de 
verzending van de eerstvolgende SUCCULENTA onherroepelijk een aanzienlijke 
vertraging oplopen.

! HET IS DUS ECHT URGENT !

GROTE GROEN EN SFEERMARKT AALSMEER
zondag 9 november 1997 van 09.00 -17.00 in de Bloemenveiling

Deze Groenmarkt vindt plaats op de laatste dag van de 35e Internationale Bloemenvaktentoonstelling. 
Op deze publieksdag zijn vele Groen Verenigingen aanwezig die waardevolle informatie over allerlei 
typen planten kunnen geven. Er kunnen volop contacten met andere groenliefhebbers worden gelegd om 
ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om artikelen te kopen zoals bloemen, 
planten, bloembollen, en allerlei accessoires en boeken voor de groenliefhebber. Het belooft een interes
sante dag te worden. Ook SUCCULENTA zal met een promotiestand vertegenwoordigd zijn!
De toegangsprijs is ƒ 12.50. kinderen (tot 12 j). groepen (vanaf 20 pers.) en 65-plussers betalen ƒ10.- 
De bloemenveiling is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Diverse bussen stoppen op het terrein.

Dank "Gouda en Omstreken"!

De landelijke voorjaarsvergadering werd ditmaal georganiseerd door de 
afdeling Gouda en Omstreken in " De Brug" in Reeuwijk.
Alle aanwezigen hebben genoten van de door de afdeling georganiseerde 
presentatie, de excursies naar de schitterende verzameling van Edelman 
en de hartverwarmende Oudheidskamer Reeuwijk
Het was ook een plezier weer "met z'n allen" aan tafel te kunnen zitten.

We danken de voorzitter Herman Busser en zijn voltallig bestuur en mede
werkers en in het bijzonder Nico Uittenbroek voor zijn prachtige en originele 
presentatie.

Het Bestuur Succulenta.
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AFDELINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek
9 okt. Gastspreker.

13 nov. Ruilavond en dia's.
11 dec. Spelavond.
E.N.O. gebouw, Woerdseweg, Groenio, 20 uur

Brabant-België.
26 sept. Albert Goossens over Chilli en Bolivia.
31 okt. Paul Neut : Kris-kras door allerlei verz.
28 nov. Frank Hoste over Costa Rica.
19 dec. Gevarieerde avond met dia's, uitsl. etc. 
Tuinbouwschool, Hoger Rijksinst. voor Tuin
bouw, de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde, 20 uur

Delfzijl e.o.
3 okt. Gezamelijke avond met de afd. Groningen 

en Drenthe dialezing door P.v.d. Puijl.
6 nov. De planten van de maand.
4 dec. Dia's van de diatheek en plant v.d.maand
Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam, 19.30 uur.

Dordrecht e.o,
11 sept. Onderlinge ruilbeurs en bespreking van 

de zaaitest.
9 okt. Frans Noltee over Sansevieria.s
13 nov. Astrophytum door Ada Schoonderwoerd 

en Henny Roubos.
11 dec. Nepal door Hans v.d. Kerkhof en jaaraf- 

sluiting.
Rode Kruisgebouw, Dubbelsteynlaan west 43, 
Dordrecht, 19.30 uur.

Drenthe
3 sept. Op kas bezoek bij Piet Ende
3 okt. Gezamenlijke bijeenkomst in Beilen met 

een lezing van Peter v.d. Puijl over zijn 
reizen in Zuid Afrika

5 nov. Plant v/d maand door Arend Schans en 
Jaarvergadering met uitslag van de zaai- 
wedstrijd .

3 dec. Plant v/d maand door Frits Timmer en 
Sjef Pistoor met dia's van zijn vakantie in 
Zuid Afrika.

Hotel Koopman/Muller, Paltz 7, Beilen 20 uur

Flevozoom,
15 sept. Eigen avond.
20-27 okt. ??
17 nov. Spreker.
15 dec. Jaarvergadering met gezellig programma. 
Groen v. Prinstererschool, Verkeersweg 51, 
Harderwijk, 19.30 uur

Gouda e.o.
18 sept. Henk Krijnen over Echinocereus.
16 okt. Robert Maijer over: Moeilijke soorten ?
20 nov. Bertus Spee: over andere succulenten en 

rotsplanten.
10 dec. Eindejaarsavond
“t Brandpunt’, Turfmarkt 58, Gouda, 20 uur

Gooi en Eemland,
9 sept dialezing: reis naar Kazachstan
14 okt. C.Jamin over Tenerife
11 nov. Paul Laney: reis naar Argentinië
9 dec. Henk Krijnen. de eerste bloei 
Wijkcentrum Noord, Lopes Diaslaan 85, 
Hilversum, 20.00 uur.

Groningen,
18 sept. Linssen over ' Juwelen in onze ver 

zameling'
3 okt. Gezamelijke avond in Beilen door Peter 

v.d Puyl
16 okt. Onderlinge plantenkeuring.
20 nov. Coby en Anjo Keizer over 'reis door de 

USA’.
18 dec. Jaarvergadering
Zaal buurt- en speeltuinvereniging SELWERD, 
Elzenlaan 72, Groningen, 19.30 uur.

Hoekse Waard
11 sept. Foto's/ dia's van eigen leden en ruilbeurs
9 oct. Mexico door C.Jamin.

13 nov. Quiz en dia's door Jan Magnin
11 dec. Avond verzorgd door Natuur Educatief 

Centrum.
Natuurbezoekers centrum Hoekse Waard, aan 
de Rijkshaven, Numansdorp, 20.00 uur.

Nijmegen.
6 sept. Markt.
7 okt. Feestelijke avond.
4 nov. Themaavond "Caudexplanten"
2 dec. Wim Alsemgeest over moeilijke cactussen 
Opleidingscentrum ‘t Vanck, Energieweg 19, 
Nijmegen, 19.30 uur.

Tilburg.
8 sept Themaavond

13 okt. Erik Piens Epiphylium ( phyllocactussen ) 
soorten en hun verzorging

10 nov. Walter Daams: Cactusreis door voormalig 
Oost-Duitsland.
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AFDELINGSACTIVITEITEN

West Friesland
19 sept. Bijpraatavond bij Joke Kraakman.
24 okt. Rotsplanten door.........
21 nov. Lezing door Henk Verkouw over 

Arizona/Califomia.
Wijkcentrum Risdam, Scheerder 1, Hoorn, 
20.00 uur.

Zaanstreek
5 sept. Plantenveiling
3 okt. Ben Zonneveld: Bloemkleur-vererving
7 nov. W Alsemgeest: Texas en New Mexico
12dec. Verrassing
2 jan. L. Bercht: Zuid Afrika (vetplanten)
6 feb. Jaarvergadering.
De Springplank, Saenredamstraat 34,
Assendelft, 20.00 uur

Zuid Limburg
2 sept. Praatavond.
7 oct. Ben Zonneveld : Winterharde succlenten.
4 nov. Albert Goossens : Zuid-Amerika . 

speciaal Chili en Bolivia.
Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert, 
19.30 uur.

Fryslan
9 sept. Start in de cactuskas in het bos van Ypeij 

te Tietjerk.
14 okt. Verkenningen in de Frans/Oostenrijkse 

alpen door L. Vermeer.
11 nov. Cactussen en vetplanten door W. Bosma.
9 dec. Jaarvergadering.

Zalen centrum 'Tivoli', Huizemerlaan 
Leeuwarden, 19.30 uur.

Voorne-Putten en Rozenburg
9 okt. Praat avond o.l.v. Cock Grootscholten. 
llnov. Peter v.d. Weerd een praatje en plaatje 
Snackbar Petit Restaurant " 't Centrum" 
Stationsweg 14, Oostvoorne.

Maas en Peel
24 okt. dhr.v. Heek over Mexico en Ariocarpus
28 nov. Praatavond over planten.
19 dec. Dia's van eigen leden.
Zaal van C.M.C. Tyterwaert, Venrayseweg 65, 
Venlo, 19.30 uur.

NIEUWS VAN ONZE BELGISCHE ZUSTER-VERENIGINGEN.

Leuchtenbergia v.z.w.
19 sept. Aeonium - Natuurlijke bestrijdingsmidde

len door Addy Mesdagh.
28 sept. Internationale Succulentenbeurs.
17 okt. Cuba door Walter Daams.
19 dec. Mengelmoes door Fernand Gruwez
Dienstencentrum, Schoolstraat 44,
2970 Schilde, 20.00 uur.

Grusoni
12 sept. Echeverias. Epithelanthas en Astrophy- 

tums door F Vergauwen en F. Vermeer
20 sept. Groentjes bij Bernard Werbrouck. Vieux 

Chemin de Willems 13, 7500 Doornik
18 okt. Groentjes bij Edmond Crombez.

Kouterstraat 41. 8650 Merkem.
14 nov. Trip in de succulentemvereld door Louis 

Van de Meuter.(z.V)
22 nov. Familiedag.
12 dec. Van Anza Borrego tot Canyonlands (II) 

door Freddy Lampo.(z.dB)
(z.V) = Zaal ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat, Tielt,
(z.dB)= Zaal Don Bosco, Pastoriestraat, 

Torhout, beide lokaties om 20.00 uur

“Cactusweelde” afd. Turnhout,
4 sept. Dia-voordracht over 6 geslachten door 

Alfons Beukelaers.
2 okt. Dia-voordracht RINABO door Leo Van 

den Wijngaert.
6 nov. 3e deel van zijn Mexico trip door Louis 

Van Tuiden.
4 dec. Zaaiwedstrijd en diawedstrijd.
Café “De Koekoek” Stwg. Op Merksplas 48, 
2300 Turnhout, 20.00 uur.

Cactussen en vetplanten v.z.w.
20 sept. Mexico deel 2 door E. v. Hoofdstad
18 nov. 'Anza Borrego tot Canyonlands' deel 3 

door Freddy Lampo
13 dec. De kleine geslachten door F.Beuckelaers 
Zaal Don Bosco, St. Cordulaplein,
Schoten-Centrum, 14.00 uur.

Cactusvrienden MOL
7 okt. 'Kleine geslachten' door F. Beuckelaers
4 nov. 'Belevenissen op Tenerife’ door leden
2 dec. Bloemschikken 'Kestmis' Gaby Smeyers
13dec. Gezellig samen zijn.
Lokaal "Volkshuis " Rozenberg 115, 2400 Mol
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UITNODIGING
Voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering 

van SUCCULENTA op 18 oktober 1997 
in de kas van de botanische tuin van de UITHOF te Utrecht

AGENDA:
1. Opening om 13.00 uur.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag vorige vergadering.
4. Bestuursmededelingen.
5. Bestuurs vekiezing. ( voorzitter, penningmeester, bestuurslid.)
6. Plaatsingsbeleid artikelen in Succulenta.
7. Uitreiking "GOUDEN PEN".

PAUZE
8. Begroting 1998.
9. Succulenta 2000 ( struktuurverandering van de vereniging)

10. Uitslag plantenkeuring.
11. Rondvraag.
12. Sluiting 16.00 uur.

Programma

De UITHOF is om 9.30 uur open

9.3 0 tot 11.00 uur inbrengen van planten voor de keuring
11.30 tot 12.30 uur lunch.
13. 00 tot 16.00 uur algemene ledenvergadering 

(alleen toegankelijk voor leden van Succulenta)
16. 00 tot 16.30 uur ophalen van de planten.

Gedurende de gehele dag kan men in de tuin en de kassen rondkijken 
en de beurs bezoeken.
De toegang tot de UITHOF is voor leden van Succulenta gratis op vertoon 
van de op bladzijde 69 van dit verenigingsnieuws afgedrukte bon.
Waneer u evenwel uw Museumjaarkaart of Rabopas laat zien steunt u hier
mee de Uithof.
Voor het inbrengen van de planten voor de beurs of de keuring zal u worden 
verwezen naar een andere ingang waardoor u dichter bij de kassen komt.
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Begroting 1998

(in guldens)

Begroting Prognose Begroting Werkelijk
1998 uitkomst 1997 1996

1997

Inkomsten

Contributies 95.500 96.000 99.000 100.792
Clichéfonds 5.000 5.000 5.000 5.654
Verenigingsartikelen 500 500 500 293
Boekenmarkt 1.000 1.000 750 741
Rente 4.000 4.500 4.500 5.553

106.000 107.000 109.750 113.033

Uitgaven

Tijdschrift 82.000 82.000 82.000 80.547
Ledenadministratie 4.000 4.000 4.000 2.371
Bibliotheek/Diatheek 2.500 2.000 2.500 1.370
Algemene ledenvergaderingen 3.000 3.000 3.000 2.958
Propaganda 4.000 4.000 4.000 3.803
Bestuurskosten:
- Reizen en vergaderen 4.000 4.000 5.000 3.910
- Porti en telefoon 3.000 3.000 4.000 2.197
- Bank-incassoprovisie 1.000 1.000 1.500 946
- Kantoorbenodigheden etc. 1.000 1.000 1.000 162
- Afschrijving inventaris 2.500 2.500 2.500 2.521
- Diversen 1.500 1.500 1.500 1.349

108.500 108.000 111.000 102.134

VoordeligZ-nadelig saldo -2.500 -1.000 -1.250 10.899

Toelichting

De contributies zijn begroot op ca. 2.300 leden. Met de gevolgen van de eventuele nieuwe 
structuur van de vereniging is geen rekening gehouden.
De rente is begroot op ca. 4 % over een gemiddeld belegd vermogen van f 100.000.
De uitgaven zijn nagenoeg begroot op het niveau van de geprognosticeerde uitkomst van
1997, waarbij eveneens geen rekening is gehouden met kostenverhogingen (o.a. tijdschrift) 
voortkomende uit de nieuwe structuur.

63



CACTUS EN VETPLANTEN KEURING 1997

Bij de vorige keuring (1996) zijn we eenvoudig begonnen met 6 zeer algemene klassen. 
Tijdens de Britse landelijke keuring (1996) werden meer dan 60 klassen gekeurd. Zover 
willen we hier voorlopig nog lang niet gaan. Deze keer zal de keuring worden uitgebreid 
tot 10 klassen, eerlijk verdeeld tussen cactussen en vetplanten als volgt:

*) Bij vierkante potten geldt de maat tussen de overstaande zijden

Categorie Omschrijving Potmaat *)

A 1 cactus Minimaal 20 cm.

B 4 planten uit de Mammillaria 
groep

Minimaal 12 cm

C 4 cactussen Maximaal 10 cm.

D 2 Zuid Amerikaanse cactussen Maximaal 25 cm.

E 2 Cactussen uit Strombocactus 
en/of Ariocarpus groep

Vrij

F 1 Vetplant Minimaal 20 cm.

G 1 Euphorbia Maximaal 20 cm.

H 2 planten uit Haworthia groep Maximaal 12 cm.

I 4 Vetplanten Maximaal 12 cm.

J 1 schaal met selectie Mesems 
(mesembryanthemaceae)

Minimaal 25 cm.

Bij ronde potten de maat binnen de rand.

Mammillaria groep
Mammillaria, Bartschella, Cochemiea, Dolichothele, Krainzia, Leptocladodia, 
Mammillopsis, Mammilloydia, Oehmea, Phellosperma, Porfiria, Pseudomammillaria 
en Solisia.

Strombocactus groep
Strombocactus, Aztekium, Encephalocarpus, Epithelantha, Normanbokea, Obregonia, 
Pelecyphora en Turbinicarpus.

Ariocarpus groep
Ariocarpus, Neogomesia en Roseocactus.

Haworthia groep
Haworthia, Astroloba, Chortolirion en Poellnitzia.
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Hoe het systeem verder werkt staat in het verenigingsnieuws van SUCCULENTA van 
juni 1997. Voor de duidelijkheid nog een paar opmerkingen.

■ Met uitzondering van het Mesenijuintje is slechts 1 plant per pot toegestaan.
■ Aan de grootte van de pot (gemeten binnenrand bovenzijde) zal strikt de hand 

worden gehouden.
■ Plant en pot moeten qua grootte bij elkaar passen.
■ Mooie volwassen planten brengen de meeste punten op: voor de 4 Mammillarias (D) 

kan men dus i.v.m. de potgrootte (max. 12 cm) het beste relatief klein blijvende 
soorten nemen. Hetzelfde geldt voor b.v. Klasse C en I.

■ Een grote zodevormende Mammillaria in een 60 cm schaal past prima in Klasse A.
■ Verpak en steun de planten zodat ze tijdens het vervoer (elkaar) niet kunnen 

beschadigen!

Per Klasse kan men slechts 1 keer meedoen !
Om niet al te ver met de planten te hoeven sjouwen zal het mogelijk zijn om via de 
achteringang de UITHOF binnen te rijden. Bij de hoofdingang zal iemand aanwezig 
zijn om zo nodig de juiste weg aan te wijzen.
Eventuele verdere inlichtingen bij Kees Grimmelikhuisen, 075-6212073.

DE AGAVE SPECIALIST
biedt de volgende soorten aan:

AGAVE: Albescens, americana, ook variegata en mediopicta, attenuata, 
bovicornuta, 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, scabra, schottii, sisallana, striata, titanota, 
toumeyana, ook Bella, univittata "coerulescens, utahiensis, 
ook Kaibabensis, Nevadensis, DJF1521, Victoria Regina.

* (wijzigingen wegens verkoop en nieuwe voorraad voorbehouden )
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 274a, 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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Nieuwe publicatie

LIJST VAN SUCCULENTE PLANTEN UIT ZUIDELIJK AFRIKA
Deze complete lijst van Zuidelijk Afrikaanse Succulente Planten Namen, de eerste in zijn soort, is 
gezamenlijk geproduceerd door het National Botanical Institute en de Succulent Society of South Africa en 
werd gepubliceerd door Umdaus Press. De lijst bevat de laatst gepubliceerde namen voor 4674 taxa van 
350 genera en 58 plantenfamilies. Voor elke familie waarbij succulentie voorkomt wordt een introductie en 
een bibliografie gegeven, verder bevat het boek een plattegrond van de verspreidingsgebieden van de 
familie in Zuidelijk Afrika en de lijst van alfabetisch gerangschikte taxa voor de relevante genera. 
Minstens één lijntekening per familie door een bekend botanisch artiest is inbegrepen.

Om verschillende vormen van succulentie te illustreren bevat het boek acht kleuren platen, eveneens door 
welbekende botanische kunstenaars. Een negende botanische illustratie door Gillian Condy staat op de 
omslag van het boek.

Specificaties:
Formaat 255 x 190 mm. inhoud ongeveer 210 pag.
Prijzen (incl. porto en verpakking) slappe kaft US S 29.-. harde kaft US S 32.50. Het boek kan alleen 
besteld worden bij Umdaus Press. P.O.Box 11059.0028 Hatfield. Zuid Afrika, fax no. 27-12-991-2988.
E-mail kambrooScis.co.za
Betaling kan door cheque of bankoverschrijving. of credit card. In geval van credit card bestelling, s vp. 
vermelden: card- type, naam card-houder. card-nummer en vervaldatum.

BERCHT ZAADLIJST 1998
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 Eek en Wiel.
Tel.: 0344-693321, Fax 0344-693744.
Hebt U vorig jaar besteld, dan ontvangt U de lijst automatisch rond eind november.
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AFDELINGSSECRETARISSEN

Achterhoek
A.Heynen Kuipersweg 9 7107BC Winterswijk-kotten tel. 0543-564314

Amstedam
E.Th. Verveen Westlandgracht 87 1058TR Amsterdam tel:020-6158133

Arnhem
E.v.Die Molenweg 56 6741KM Lunteren tel:0318-483579

Brabant-Belgie
W.B.Folkertsma Hoevelaan 12 B-1560 Hoeilaart tel:02-6573253

Delfzijl
H.ThWolven Ds.Sprengerweg 8 99O2RJ Appingedam tel:0596-626504

Dordrecht
P.Kaptein Kerkstraat 53 2971AK Bleskensgraaf tel:0184-691940

Drenthe
S.Pistoor Hoofdstraat 32 7981 AA Diever tel:0521-592637

Eindhoven
H.Spitters De Wever 94 5506AX Veldhoven tel:040-2537632

Flevozoom
J.J.Twuijver Kronunekamp 49 3848CB Harderwijk tel:0341-418227

Fryslan
A. Veenstra Bernhardlaan 48a 9291HP Kollum tel:05114-51966

Gooi en Eemland
H.G. Krijnen Prof.Stiykenlaan 14 3741EZ Baarn tel:035-5418724

Gorinchem/den Bosch
A.v.Zuylen Hoefstraat 9 5345AM Oss tel:0412-630733

Gouda
J.Schouten v.Heuven Goerdhardstr. 36.2 811B Reeuwijk tel:0182-393029

s.Gravenhage
H.v.Hamel Laan v.Meerdevoort 1116 2564AZ Den Haag tel:

Groningen
W. ten Hoeve Vreebergen 2 94O3ES Assen tel:0592-341660

Haarlem
G.Koerhuis Weteringstraat 34 2023Rv Haarlem tel:023-526264

Den Helder
P P. v.d. Puyl Ada v. Hollandstraat 3 1791 DG Den Burg tel:0222-314083

Hoekse Waard
J.Hoogvliet-Blok Boezemsingel 42 3261BD Oost Beierland tel:0186-617925

Kennemerland
W.J.v.d. Plas Vredenburg 37 2036HC Haarlem tel:O23-535853O

Leiden
Th.Q Hoekstra

Maas en Peel
J.H.H.Raemakers Pater Blyslaan 4 6045BM Roermond tel:0475-315934

Nijmegen
R.Maessen Wezenhof 12-32 6536EZ Nijmegen tel:024-3440425

Rotterdam
B.G.v.d. Eist Bonnefanten 13 2907NA Capelle a/d IJssel tel:010-4513176

Tilburg
A.Vervest Boxmeersingel 19 5043ZK Tilburg tel:013-5700470

Utrecht
C.v.d. Vlier Lijsterstraat 69 3514TB Utrecht tel:

Voorne/Putten en Rozenburg
LJ. Stolk Binnenweg 12 3248AG Melissant tel:0181-601059
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Vraag en Aanbod
Opgaven voor het decembernummer voor 15 
oktober zenden aan: Mevr. J.M. Smit-Reesink. 
Prins Willem Alexanderlaan 104 6721 AE 
Bennekom Alleen advertenties betreffende de 
hobby worden opgenomen.

TE KOOP: diverse soorten boomvarens. Blech- 
nums en Polystychum-planten. grote en kleine 
kuipplanten. waaronder Draco-Draco's. Aloe.s. 
Agaven etc. Te bevragen bij Louis Drent.
Zahnstraat 28. 6687 AP Angeren tel.026-3255240

BIBLIOTHEEK
Hier slaagt men er in 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 
tientallen tijdschriften, waarvan een enkele al van 
af 1901
Ook is een aantal wetenschappelijke boeken 
aanwezig. Aarzel dus niet om regelmatig een 
nieuwe katalogus aan te vragen. De lijst is zowel 
in gedrukte vorm als op floppy verkrijgbaar. 
Katalogus f. l,5O/Bfr.3O. voor floppydisk 
overleggen met dhr. Bervoets.

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

BOEKENBEURS

Aangeboden 
Overcomplete jaargangen Succulenta
Backnumbers of Succulenta
1995
1994

f. 15.— (zonder ver. nieuws)
f. 25,-

1993 f. 25,—
1992 f. 20.-
1991 f. 15,-
1990 t/m 1983 f. 15.- (per jaargang)
1982 f. 10,-
1981 f. 15,-
1980 f. 20,—
1979 f. 10,-
1978 f. 10,-
1977 t/m 1962 f. 20,- (per jaargang)

Een aantal jaargangen is ingebonden, soms per 2 
jaargangen, de prijs blijft gelijk aan de onge
bonden jaargangen.
Op aanvraag zijn er soms ook oudere jaargangen 
verkrijgbaar.

Verder nog voorradig:
Kakteen und andere Sukkulenten. jaargangen 
1981 t/m 1988 a.f. 25,- per jaargang 
alles exl. verzendkosten

Op de najaarsvergadering zijn er weer 
veel interssante boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten 
te koop.

BEZOEK ADRESSEN
U kan zich nog steeds opgeven als bezoekadres 
voor afdelingsreisjes.
Een eventueele combinatie met ander liefhebbers- 
bij u in de buurt is ook zeer welkom.
Gaarne bij opgave soort verzameling en mogelijk 
bezoekers aantal vermelden. Alle bezoeken zijn 
uiteraard na tel. afspraak.
Deze adressen worden afgedrukt in de nieuwe 
infomap die aan iedere afdeling wordt uitgereikt 
op de najaarsvergadering.

ZORG DAT U ER OOK IN STAAT

TE KOOP GEVRAAGD
Tweedehands boeken en tijdschriften over 
succulenten. De eerste keus is voor de landelijke 
bibliotheek, de rest wordt op de jaarvergaderingen 
aangeboden.

VOOR KOOP EN VERKOOP
W. Alsemgeest 

Stadhouderslaan 3 
3417 TT Montfoort 

tel:0348-471083.
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Toegangsbewijzen aan de ingang van 
de Uithof afgeven.

Succulenta
Bewijs van toegang tot de botanische tuin van 

de Uithof te Utrecht op 18 oktober 1997

Succulenta
Bewijs van toegang tot de botanische tuin van 

de Uithof te Utrecht op 18 oktober 1997

Deze kortingsbon kan bij iedere boekhandel 
worden aangebodenals u het boek bestelt.

Reductiebon

Succulenta
Uitgeverij Helmond
Alpine Planten - Clive Innes

isbn 90.252.9542.8 normale prijs/69,90bonnenprijs ƒ55,90
Aktienummer 233.030 aktieperiode: maanden oktober en november
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Propagandamateriaal, 
Boekverkoop en verenigingsartikelen

Propagandamateriaal kan tegen portover- 
goeding, bij Mevr. v. Die aangevraagd 
worden
Er is op dit moment verkrijgbaar:
Wat betekent die naam" een verklarend 
woordenboek van botanische namen van 
succulenten en aanverwante prijs f. 13.20 
incl. porto
Gids voor het verzorgen van cactussen 
en andere succulenten

prijs f. 10,—/Bfr. 300
Discoboek Buining ( Duitse en Engelse 
uitgave) prijs f. 13.20 incl. porto 
De bewaarband voor het tijdschrift 
f. 16,—/Bfr 320 per stuk hierbij, opgeven 
of het voor Succulenta's van voor 1997 of 
na 1997 i.v.m de nieuwe afmeting van het 
blad.
Corespondentie kaarten (aanbieding) 
f.2,50/Bfr.50.

Bestellingen uitsluitend door 
overschrijving van de juiste bedragen en 
vermelding van het artikel op 
giro nr.3 742400
t.n.v. Succulenta te Lunteren.

PLANTENCENTRALE
Het doel van deze instelling is het helpen 
van de beginnende cactus en vetplanten- 
liefhebber met een beginnerspakketje 
Deze leden kunnen een pakketje toege
zonden krijgen met circa 12 soorten 
plantjes ( 1 pakje per jaar, max 3 jaar)

Deze beginnerspakketjes zijn aan te 
vragen door overmaken van F. 7,50 op 
gironr: 3960475 t.n.v. Succulenta planten 
centrale te Lunteren onder vermelding 
van beginner 1997.

Gevraagd:
Aan liefhebbers die veel zaaien en zo
doende veel planten over hebben, hier 
van wat ter beschikking te stellen voor 
de beginnerspakketjes.
Plantjes gaarne (zonder pot of aarde) 
opsturen aan onderstaand adres, 
portokosten worden vergoed.
Wel giro nr. opgeven .

Mw. E.van Die-van Wijnen 
Molenweg 56 
6741 KM Lunteren.

West Brabant

VERVOLG AFDELINGS SECRETARISSEN

H.Schippers Zandstraat 227 46I4CE Bergen op Zoom tel:016-257905
West Friesland

P.Zachte Volder 90 1625TG Hoorn tel:0229-231133
IJsselstreek

A.J.D. Melcherts Molenstraat48 7581BP Losser tel.053-5384695
Zaanstreek

G.v.Santbrink Lindenlaan 83 1901SJ Castricum tel:0251-672130
Zeeland

G. Spee Diepeneestr. 4 4454BJ Borssele tel:0113-3
52595
Zuid Limburg

A.E.M. Vlodrop Koempel 91 6372NG Landgraaf tel:045-5316586
Zwolle
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Te koop gevraagd
bent u genoodzaakt, om welke reden dan ook 
uw cactusverzameling van de hand te doen 

neem dan contact op met:
Gerrit Melissen Korenmolen 9

3738 WL Maartensdijk tel: 0346-213366

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

Cono's Paradise 
Uwe Beyer

Dorfstrasse 10, 56729 Nettehoefe
Duitsland tel: 02655-3614

Iedereen is van harte welkom bij de vierde
Internationale Mesem-ontmoeting 

op 11 en 12 oktober 1997
U kunt kiezen uit een grote sortering 

Conophytums. Lithops. en andere Mesems

U kunt Nettehoefe bereiken door de autosnelweg 
A61 te volgen Keulen richting Koblenz. u neemt 
de afslag Weibern Hier gaat u links af richting 
Mayen en na enige tijd rechts naar Nettenhoefe

pedios,sderosjiavoioa4oumeya, Brandnieuw lijst 12 1997 

planten, boeken, tijdschriften, floppy-discs, cd-rom 
astrophytum, aztekium-hintonii, echinocactus, echino
cereus, echinomastus, escobaria, geohintonia-mexicana, 
lophophora, mammillaria, turbinicarpus, agave, yucca, 
lewisia, wilde bloemen met opgave van standplaatsen. 
Boeken: The genera Pediocactus, Navajoa, Toumeya 
cactaceae revised dm 84,50. An den Standorten von 
Pedio/Sclerocactus deutsch dm 59,-. The genus Sclero- 
cactus revised dm 79,-. To the habitats of Pedio /Sciero 
cactus dm 69,-. Verzendkosten: dm 6,50 extra.
(bij aanvragen lijst Int.antw.cpn. bijsluiten)
lijst Internet http://www.demon.co.ukAnaceZnavajo.html 

p.o. box 510 201, d-68242 Mannheim Germany

logo Hochstatter
tel. 49-621-794675 

fax. 49-621-79 00332 
email', thnavajo@aol.com

meer dan 200 geslachten, meer dan 2000 soorten 
zeldzame planten en zaden

* verzending over de gehele wereld

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

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst met 
succulente literatuur aan.

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

British 
Cactus & 

Succulent
Society

Het Journaal van de BCSS verschijnt eenmaal 
fier 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............  
Buiten de E.E.G..... 
Excl. Bradleya resp

........£ 22.00

........£ 24.00
£ 12 en £ 13

Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
nummers verkrijgbaar.

bezoekers en groepen zijn van harte welkom

onze planten- en zaadlijst ontvangt U op aanvraag 
tegen een internationale antwoord- coupon

Verdere informatie bij: 
Hon. Membership Secretary 

Mr P. Lewis, 1 Springwoods, Courtmoor, 
Pleet, Hants GU 13 9 SU Engeland.
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Mammillaria antesbergeri- 
ana in bloei

nen, maar niet willen stoppen om te groe
ten. Als ze stoppen en Charlie en Mario 
een praatje met hen maken, komen zij uit 
hun voertuig om hen te groeten, net alsof 
zij niet willen dat ze dichterbij hun voer
tuig komen. Zij zeggen, dat zij Dr. Lau 
niet herkenden, maar veronderstellen dat 
hij het is met de inheemse jongelui en zijn 
vragen over cactussen, succulenten en or
chideeën. Het antwoord is eenvoudig, zij 
hebben interesse in de hele natuur. Zij ko
men niet van zover weg alleen voor cac
tussen. Dan zeker wèl voor de ceremo
nieën van de Huicholes met de Peyote!

Na de wand met de senecio vinden wij 
wat verderop Echinocereus polyacanthus, 
Mammillaria cf. jaliscana en een comme- 
linaceae. Enkele kilometers verder stop
pen we voor nog een Mammillaria cf. ja
liscana, die een beetje verschilt van de vo
rige, groeiend tussen stenen op de met ei
kenhout begroeide hellingen.

Hierna stoppen we bij een rotswand bo
ven de weg, gaan een stenige helling naar 
beneden, waar wij zaad verzamelen van 
composieten. Wij zien een Mammillaria 
senilis in bloei, een Echeveria agavoides, 
ook in bloei met bijna rijpe vruchten , een 
Agave cf. filifera en Mammillaria antes- 
bergeriana. Bijna nog een kilometer ver
der stoppen we nog een keer en zien een

boom met buitengewone bloemen, orchi
deeën, Mammillaria densispina, een zijtak 
van een pijnboom met vrouwelijke- en 
mannelijke kegels, een Villadia-soort (ook 
is er een Mamillopsis in bloei) en orchi
deeën.

Na nog een aantal kilometers komen we 
in Las Canoas aan, drinken frisdrank en 
zoeken Carmelo. We zoeken hem aan de 
kant, waar vroeger basketbal gespeeld 
werd. Zijn oom ging hem voor ons zoe
ken, maar keerde niet terug. Misschien 
vond hij hem niet of wilde hij ons niet 
groeten, of wilde zijn familie dat niet. De 
Tehepuanen zijn blijkbaar niet erg open
hartig, noch vriendschappelijk tegen bui
tenlanders.

Voor Canoas, na het verzamelen van de 
Villadia, was een andere stop met een 
flinke wandeling om een Mamillopsis in 
bloei te zien, zonder succes. Verderop za
gen wij op hellingen met pijnbomen, waar 
wij al eerder stopten, bovenop rotsen vol 
mos een Echeveria cf. glauca en een 
beetje verder, iets meer in de schaduw tus
sen de rotsen een Heliocereus speciosus 
(var. ?). Wij bereiken de weg weer een 
beetje voorbij een open plek en enkelen 
van ons gaan terug om de voertuigen te ha
len. Bill, die komt terug uit de andere rich
ting.
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Wij rijden ongeveer 30 km verder tot 
aan een afslag links en even voorbij deze 
afslag vinden we een Euphorbia spectacu
lair met een mooi rood cyathophyllum 
(bloemblaadjes) en knolvormige wortels 
zoals bij E. radians, op een helling van 
vaste aarde en eikenhout. (Cházaro: E. 
strigosa (hook &Arn.) Arthur). Verder een 
Laelia-orchidee, Tillandsia macdougallii 
en een andere tillandsia -soort.

Eerder zagen wij vele malen Tillandsia 
macdougallii in bloei en veel planten van 
Citrina. Op 18.2 km van de afslag komen 
wij aan bij een bron met goed water, met 
heilige offers van de Huicholes teneinde 
hen te verzekeren, dat het water zal blijven 
stromen. Op de berg daar tegenover, aan 
de rechterhand, is een altaar van de Hui
choles met peyotes. Het is ons niet toege
staan dichterbij te komen, noch het aan te 
raken. Daarom beklimmen wij de helling 
links van ons, een helling voldoende voor 
een pauze, met eikenhout, grote stenen in 
de beek en daarboven rotsen.

Wij vinden: Mammillaria berkiana, een 
Echinocereus scheeri, die in bloei is, 
Mammillaria senilis ‘Diguetii’, een vorm 
die nogal klein blijft met erg gele doorns, 
een orchideeënsoort, Leguminósea, mooie

planten met gele bloemen en grote gezwol
len wortels; een Agave cf. filifera en een 
Pitcairnia-soort.

Teruggekomen op de afslag eten we in 
het huis van andere vrienden van Don Alf
redo. Het zijn Tepehuanen, die ons een 
huis om te slapen willen aanbieden, maar 
alleen ik neem dat buitenkansje aan. De 
anderen slapen in de buitenlucht, de auto 
of in een tent. Wij moeten in kleine groep
jes eten, twee na twee, omdat de keuken zo 
klein is en omdat het dorp nog geen elek
trisch licht heeft. Martiniano kookt bij het 
schijnsel van de haard. Het is die nacht 
vreselijk koud, wat vooral erg is voor de 
kinderen van Tierras Calientes de Oaxaca, 
die geen warme kleding of dekens hebben.

Wordt vervolgd.

Vertaling Joop van Alten.

CANTE A.C. Mesones 71 Centro
37700 San Miguel de Allende, Gto, Mexico

Een groep Echeveria agavoi- 
des
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BOEKBESPREKING
REBUTIA, door John Pilbeam. Uitge

geven als The Cactus File Handbook 2 bij 
Cirio Publishing Services Ltd., 5 Chevron 
Business Park, Lime Kiln Lane, Holbury, 
Southampton SO45 2QL, UK. [1997], 160 
p., 165 x 235 mm, met 140 kleurenfoto's 
en 126 verspreidingskaartjes. ISBN 0 
9528302 2 1. Prijs paperback 31 pond, ge
bonden 36,50 pond. Te bestellen bij de 
uitgevers.

Vorig jaar verscheen als nummer 1 in 
deze serie het Thelocactusboek van de
zelfde auteur. Nu dus dit boek over Rebu- 
tia. Informatie over dit populaire geslacht 
is voor de liefhebbers maar mondjesmaat 
beschikbaar. Het laatste boekje dat ik ken, 
'The genus rebutia' van Fearn & Pearcy, 
dateert al uit 1981. Verder hadden we de 
artikelen van Donald in Ashingtonia, maar 
dat is ook al lang geleden. In algemene 
cactusboeken en in tijdschriften komen in
cidenteel wel soorten aan bod, maar een 
totaal en globaal overzicht, bedoeld voor 
de liefhebber, ontbreekt ons. In deze 
leemte is dus nu voorzien met het verschij
nen van Pilbeams Rebutia-boek. Het boek 
is goed uitgevoerd en ziet er aantrekkelijk 
uit. Het is bovendien overduidelijk voor de 
hobbyist geschreven, vandaar dat ingewik
kelde taxonomische kwesties buiten be
schouwing gelaten zijn. Toch refereert de 
schrijver regelmatig aan de gangbare ont
wikkelingen op het gebied van de naamge
ving. Zo komt steeds weer aan de orde 
welke plaats een bepaald taxon toegewe
zen krijgt in de Cactaceae Checklist van 
Hunt. Wat niet aan bod komt is een discus
sie over de voorgestelde samenvoeging 
van Rebutia met Sulcorebutia en Weingar- 
tia. Jammer, want juist iemand als Pil
beam, met een boek over beide laatstge
noemde genera op zijn naam, zou hier zin
nige dingen over hebben kunnen zeggen.

Na een korte inleiding volgen hoofd
stukken over geografie en taxonomie, ver

spreiding, cultuur en classificatie. Grof
weg hanteert Pilbeam een indeling van Re- 
butia in de drie subgenera Rebutia, Aylos- 
tera en Mediolobivia.

Het grootste deel van het boek wordt in
genomen door de bespreking van de afzon
derlijke soorten. Van de soorten worden 
literatuurreferenties gegeven, vervolgens 
een korte beschrijving, iets over de ver
spreiding, eventuele veldnummers en waar 
nodig een korte discussie. Van elke soort 
is een-meestal goede- kleurenfoto afge
drukt, benevens een verspreidingskaartje. 
Na de bespreking van de door Pilbeam als 
goede soorten beschouwde planten komen 
in een apart hoofdstuk de overtollige en 
dubieuze namen alsmede de hybriden aan 
de orde. Van alle niet erkende namen 
wordt zo mogelijk aangegeven waar ze 
thuis horen. Een nuttig hoofdstuk! Het 
boek eindigt met veldnummerlijsten van 
Rausch [WR], Ritter [FR], Lau, Winberg 
[MN], Knize [KK] en ISI. Helaas ont
breekt een algemene literatuurlijst.

Natuurlijk kan men ook wel kritische 
puntjes bedenken. Enig zoekwerk leidt bij
voorbeeld tot de constatering dat de on
langs beschreven geelbloeiende vorm van 
Rebutia xanthocarpa ontbreekt. Dergelijke 
dingen zijn bijna niet te voorkomen, hoe 
zorgvuldig men ook te werk gaat.

Hoewel dit boek niet het laatste woord 
zal hebben op het gebied van de taxonomie 
van deze planten -daarvoor is het ook niet 
bedoeld- ben ik er zelf erg blij mee. Ein
delijk (weer) een handboek in de kast, 
waarin men snel en gemakkelijk gegevens 
over planten en hun namen kan opzoeken.

Met dit boek in de hand keek ik vanmid
dag weer met andere ogen naar die 120 
planten in mijn kas, die tot deze mooie en 
interessante groep behoren.

Voor alle cactusliefhebbers van harte 
aanbevolen!

Ton Pullen
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HET GESLACHT THELOCACTUS
15. THELOCACTUS LAUSSERI EN THELOCACTUS MACDOWELLII.

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

A. Thelocactus lausseri Riha & Bu- 
sek.

Deze soort hebben we bij de bicolor- 
groep ingedeeld omdat de zaden grote 
overeenkomst vertonen met die van T. bi- 
color. Ze zijn langwerpig met gebobbelde 
testacellen. De micropyle bevindt zich 
juist binnen het hilum. Deze kenmerken 
vinden we bij alle bicolor-vormen terug.

Niet alleen de zaden maar ook de habi
tus van T. lausseri wijst duidelijk op ver
wantschap met T. bicolor. De bloemen 
daarentegen zien er anders uit en doen

Fraaie bloei van T. lausseri 
foto’s Wim Alsemgeest

denken aan T. conothelos, zelfs aan een 
echinofossulocactus. Ook is opmerkelijk 
dat in tegenstelling tot T. bicolor er bij 
deze soort in het voorjaar veel bloemen 
tegelijk in bloei komen (soms wel 8). Vaak 
volgt er nog een tweede of zelfs derde 
bloeiperiode. De bloem van T. lausseri is 
voor een thelocactus klein, roze met een 
donkere middenstreep op de bloemblaad
jes. Deze middenstreep blijkt echter niet 
altijd aanwezig te zijn. De Heer Willy Pi- 
hay in België bezit een plant met bloemen 
zonder zulke middenstrepen. Een zo dui
delijke middenstreep als op de foto bij de 
nieuwbeschrijving van Riha en Busek in 
de KuaS hebben wij in cultuur nog niet ge
zien. Het blijft echter een opvallend an
dere thelocactus, die wij zien als een tus
senvorm van T. conothelos en T. bicolor.

We hebben deze soort al eerder voorge
steld (Succulenta april 1991). Om niet in 
herhaling te vervallen, verwijzen we U 
graag naar dat artikel. Ter aanvulling 
daarop kunnen we nu wat meer vertellen 
over de kiemkracht van het zaad.

Vers zaad dat direct werd gezaaid 
kiemde niet. De grootste kiemkracht 
(kiemingspercentage 95 %) werd bereikt 
met zaden die pas een jaar na de oogst 
werden gezaaid. Van zaad dat langer dan 
een jaar bewaard werd, bleek de kiem
kracht slechts langzaam af te nemen. Zaad 
van het oogstjaar 1990 bleek na 4 jaar nog 
voor 75 % kiemkrachtig te zijn. Van we
zenlijk belang hierbij is een droge bewaar
plaats.

Van deze soort zijn ons geen veldnum- 
mers bekend.
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SEMopnamen van het zaad van T. Lausseri (W. Alsemgeest 1987) 
links: zaad in zijaanzicht, vergroting 25x.
rechts: detail van het zaadoppervlak, vergroting 185x.

SEM opnamen van het zaad van T macdowellii (W. Alsemgeest 1986) 
links: zaad in zijaanzicht, vergroting 25x.
rechts: detail van het zaadoppervlak, vergroting 260x.
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T. macdowellii Vrucht van T. macdowellii

B. Thelocactus macdowellii (Reb.) 
C. Glass

Blijkbaar heeft deze soort de systema
tici voor nogal wat problemen geplaatst 
want sinds de nieuwbeschrijving in 1894 
heeft hij 4 geslachten ‘versleten’. Na in 
1894 door Rebut als Echinocactus macdo
wellii te zijn beschreven, werd de plant 
door Britton en Rose overgeplaatst naar 
Echinomastus. Onder deze geslachtsnaam 
is hij misschien wel het meest verpreid on
der liefhebbers. In 1969 werd het Thelo
cactus macdowellii en in 1975 kwam de 
soort in het geslacht Neolloydia terecht. 
Vervolgens werd hij in 1975 weer naar 
Thelocactus teruggebracht, nu als variëteit 
van T. conothelos. In 1986 maakte Ander-

son, ons inziens terecht, de plant weer los 
van T. conothelos en sindsdien gaat hij 
weer als aparte soort, Thelocactus macdo
wellii, door het leven.

We hebben hier weer zo'n voorbeeld 
van een plant die ten gevolge van de ex
treme klimatologische omstandigheden een 
dichte witte bedoorning heeft ontwikkeld, 
waardoor al snel een verwantschap met an
dere dicht-bedoornde soorten uit hetzelfde 
gebied wordt gesuggereerd die er bij nader 
inzien niet blijkt te zijn. Een geval van 
convergente ontwikkeling dus. Had men 
naar de vruchten en de zaden gekeken, dan 
had men ook zonder elektronenmicroscoop 
kunnen zien dat deze plant een echte The
locactus is. Hieruit blijkt verder dat T. 
macdowellii in de bicolor-groep thuishoort
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en niet in de groep van T. conothelos. 
Voor een beschrijving van de zaden 
verwijzen we naar deel 9. De hierbij afge
drukte zaadfoto's tonen duidelijk de voor 
de bicolor-groep zo kenmerkende geknob
belde zaden.

T. macdowellii wordt vaak verward met 
T. conothelos var. argenteus. Dit is gezien 
de dichte witte bedoorning niet zo vreemd. 
Een belangrijk verschil tussen deze twee 
soorten is het aantal en de kleur van de 
doorns. T. macdowellii heeft meer doorns 
per areool; er zijn 15-25 randdoorns aan
wezig die 20 mm lang kunnen worden, en 
2-4 tot 50 mm lange middendoorns. Daar
naast is de bedoorning van T. macdowellii 
wit tot grijswit, hierdoor hebben de plan
ten een uitgesproken wit uiterlijk. Bij T. 
conothelos var. argenteus is de bedoorning 
glasachtig zilverkleurig en hebben de mid
dendoorns een zwarte punt.

T. macdowellii groeit in de staat Nuevo 
León in het grensgebied met de staat 
Coahuila op ongeveer 1500 m hoogte.
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HET GESLACHT DISCOCACTUS (VI)
4. HET DISCOCACTUS HEPTACANTHUS-VERWANTSCHAPSCOMPLEX.

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

Naar onze opvattingen (Braun & Este
ves, 1993/1995) bestaat het heptacanthus- 
verwantschapscomplex uit drie soorten: D. 
heptacanthus (Buining, 1980), D. subter- 
raneo-proliferans (Diers & Esteves, 1980; 
Braun & Esteves, 1989) en D. squamibac- 
catus (Theunissen, 1977; Buining, 1980). 
De verbindingslijn tot het boliviensis- 
complex wordt gevormd door D. silvati
cus. Geografisch gezien gaat het hepta- 
canthus-complex naar het oosten toe over 
in het cephaliaciculosus-complex, het 
catingicola-complex en het estevesii- 
complex (Braun & Esteves, 1996a, p.
119). Een grafische voorstelling van het 
heptacanthus-complex en een versprei- 
dingskaart zullen bij de volgende afleve
ring worden gepubliceerd.

D. heptacanthus (Barb. Rodrigues) 
Britton & Rose 1920

Syn.: Malacocarpus heptacanthus Barb. 
Rodrigues, Plantae Matogrosso 29, 
1898.

Discocactus flavispinus Buining 
& Brederoo (in Theunissen, 1977; Bui
ning, 1980; holotype Horst & Uebelmann 
326A, U).

Deze soort behoort tot de langst be
kende discocactussen. Reeds meer dan 100 
jaar geleden beschreef in Brazilië Rodri
gues de soort als Malacocarpus hepta
canthus. Zowel Britton & Rose (1920, fig. 
232, p. 218) alsook Backeberg (1960, afb. 
2497, p. 2621) publiceerden een kopie van 
de originele afbeelding van Rodrigues. 
Naar onze mening is de afbeelding 2498 
(Backeberg 1960, p. 2622), een door Voll 
gefotografeerde bloeiende plant, geen D. 
heptacanthus; de bedoorning en de slanke 
bloem doen vermoeden, dat het hier een 
exemplaar van D. ferricola uit Corumba 
betreft. Dergelijke verwisselingen herhaal
den zich in de jaren zeventig toen Lau en 
Knize planten in Mato Grosso verzamel
den. Op p. 2623 drukt Backeberg (1960) 
de dubbelplaat 2500 af. Volgens Backe-

Discocactus heptacanthus 
(Braun 260) op de 
typevindplaats, nabij 
Cuiaba. Mato Grosso. 
Foto's van P Braun

220 SUCCULENTA jaargang 76 (5) 1997



berg staan op beide afbeeldingen D. alteo- 
lens, maar de bloemen van beide planten 
duiden al op twee verschillende soorten. 
De linkse plant behoort gezien de habitus 
en de zeer typische bloem met de zeer 
brede perianthbladeren zonder twijfel tot 
D. heptacanthus. Hetzelfde geldt voor de 
dubbelafbeelding 2502 op p. 2625.

Tot op heden is de kennis over deze 
soort bescheiden gebleven. Niet in de laat
ste plaats komt dat door het in Brazilië 
zeer westelijk gelegen verspreidingsge
bied. Rodrigues beschreef de planten zeer 
uitvoerig (vertaling van de oorspronkelijke 
beschrijving vindt men in Buining, 1980), 
maar ondanks vele inspanningen kon hij 
geen bloemen waarnemen.

In 1972 en 1974 bezochten Buining en 
Horst de habitat bij Cuiaba, de hoofdstad 
van de West-Braziliaanse bondsstaat Mato 
Grosso. In zijn monografie over het ge
slacht Discocactus gaf Buining (1980, p. 
162-169) een zeer uitvoerige beschrijving 
van de plant, de bloemen, de vruchten en 
het zaad.

In de jaren zeventig werden in Europa 
en de USA planten verspreid onder de 
naam D. heptacanthus, die blijkbaar waren 
verzameld door Alfred Lau. Deze planten 
behoren echter tot D. ferricola Buining & 
Brederoo (Braun & Esteves, 1997). Lau 
heeft nooit D. heptacanthus bij Cuiaba 
verzameld.

Taylor (1981) publiceert in zijn bewer
king van het geslacht een concept, waarbij 
onder de naam D. heptacanthus de in tabel 
1 ten dele zeer afwijkende soorten worden 
gerangschikt. Deze zeer radicale, naar 
onze mening onacceptabele rangschikking 
schijnt in de laatste jaren wat te zijn afge- 
zwakt, daar Hunt (1997) nog maar een be
perkt aantal namen tot D. heptacanthus re
kent.

Discocactus heptacanthus (HU 326) in bloei, met de 
typische brede perianthbladeren

Discocactus heptacanthus (flavispinus, HU 326a) met 
bloemen
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Tabel 1
Vergelijkingsoverzicht: D. heptacanthus volgens Taylor, volgens Taylor & Zappi en 
volgens Braun en Esteves.

heptacanthus volgens Taylor 
1981; de met een * gemar
keerde namen volgens Taylor 
& Zappi, in Hunt 1997

Verwantschaps-complex vol
gens Braun & Esteves

Geaccepteerde namen door 
Braun & Esteves (1996b)

cangaensis * 
catingicola * 
cephaliaciculosus 
diersianus * 
estevesii * 
ferricola 
flavispinus 
goianus * 
griseus * 
lindanus * 
melanochlorus

nigrisaetosus 
pachythele 
prominentigibbus * 
rapirhizus * 
semicampaniflorus

silicicola 
silvaticus 
spinosior 
subterraneo-proliferans 
squamibaccatus

estevesii 
catingicola 
cephaliaciculosus 
cephaliaciculosus 
estevesii 
boliviensis 
heptacanthus 
cephaliaciculosus 
catingicola 
cephaliaciculosus 
heptacanthus

catingicola 
boliviensis 
cephaliaciculosus 
catingicola 
heptacanthus

boliviensis 
boliviensis 
catingicola 
heptacanthus 
heptacanthus

cangaensis
catingicola 
cephaliaciculosus
diersianus
estevesii
ferricola
heptacanthus
diersianus ssp. goianus 
catingicola ssp. griseus 
lindanus
heptacanthus ssp. melano
chlorus
catingicola var. nigrisaetosus
pachythele
prominentigibbus
catingicola ssp. rapirhizus
heptacanthus var. semicampa
niflorus
silicicola
silvaticus
catingicola
subterraneo-proliferans
squamibaccatus

Zappi en Taylor (in Hunt & Taylor, 
1991) hebben D magnimammus formeel 
herbenoemd tot ondersoort van D. hepta
canthus. Zoals reeds eerder uiteengezet 
vertonen habitus en bloemen kenmerken 
die een plaats als ondersoort van D. hart- 
mannii rechtvaardigen (Braun, 1985; 
Braun & Esteves, 1993/1995, 1996c,d). In 
Hunt (1997) benoemen Taylor en Zappi 
ook D. catingicola tot ondersoort van D. 
heptacanthus. Ook deze indeling kunnen 
wij niet onderschrijven; naar onze mening 
vormt D. catingicola een eigen soorten
complex in centraal Brazilië (Braun & Es

teves, 1993/1995).

Het verspreidingsgebied van D. hepta
canthus is het grootste van alle soorten 
binnen het verwantschapscomplex. In het 
zuiden begint het heptacanthus-complex 
ongeveer op de grens van de staten Mato 
Grosso en Mato Grosso do Sul en sluit aan 
op het verspreidingsgebied van D. silvati
cus. Deze laatste soort wordt tot het 
boliviensis-complex gerekend (Braun, 
1984a; Braun & Esteves, 1997), maar 
vormt min of meer een overgang tussen de 
beide verwantschapsgroepen. D. silvaticus
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vertoont in habitus en in de bloem duide
lijke trekken van D. heptacanthus-, als 
enige soort binnen het boliviensis-complex 
groeit ze, net zoals D. heptacanthus in de 
Campo Cerrado op Pedra Canga. Niet al te 
ver van D. silvaticus verwijderd groeit bij 
Coxim D. heptacanthus var. semicampa- 
niflorus. In 't algemeen groeit D 
heptacanthus in goed drainerende gebie
den van de Campo Cerrado in de Serra's 
van de Planalto de Mato Grosso. Deels, en 
vooral in de noordelijke gebieden van 
Mato Grosso, in Rondonia en Zuid-Para, 
vindt men de soort ook nog sporadisch in 
kleine "eilandjes" in het dichtere 
Cerradao-vegetatietype (Eiten, 1975). 
Bijna altijd groeien de planten in Pedra

Canga, soms op zandsteenrotsen.
Het verspreidingsgebied omvat bijna ge

heel Mato Grosso. Over de Serra do Pare- 
cis heen vormt het gebied uitlopers tot aan 
Rondonia. Over de Serra do Roncador 
(Eiten, 1975, p. 117, fig. 17) in het noord
oosten van Mato Grosso treft men popula
ties aan tot aan Para. Ook vindt men nog 
enkele populaties in het westelijke deel 
van Goias aan de overzijde van de Rio 
Araguaia, de grensrivier tussen Mato 
Grosso en Goias. Verwante soorten 
groeien in westelijk Goias en westelijk To- 
cantins. Naar het zuidwesten vormt het 
moerasgebied van de Pantanal een natuur
lijke grens; uiterste populaties zijn nog ge
vonden bij Caceres en Pocone.

Discocactus heptacanthus 
(Braun 255) (van typevind- 
plaats D. flavispinus), Ja- 
ciara. Mato Grosso

ssp. heptacanthus
Het type onderscheidt zich door meestal 

enkelvoudig groeiende, ongeveer vuist
grote planten met 3 tot 5 knobbels per rib. 
Op de areolen staan 5-7 krachtige, hoorn
achtige dorens. De planten spruiten slechts 
bij uitzondering of soms op hoge leeftijd. 
Ook in de cultuur en zelfs in geënte toe
stand met veel voeding hebben de planten 
geen neiging tot spruiten.

De bloemknoppen zijn niet spoelvormig 
of spits zoals bijvoorbeeld bij het boli-

viensis- en het cephaliaciculosus-complex. 
Zij komen als dikbolvormige, bruin tot 
roodachtig bruine knoppen uit het cepha- 
lium. De perianthbladeren zijn breed li
neair of spatelvormig, aan de punt meestal 
afgerond, licht getand of bewimperd. Het 
receptaculum is breder dan bij het 
hartmannii-, boliviensis-, estevesii- of 
cephaliaciculosus-complex. De bovenste 
meeldraden en vaak ook de zeer krachtige 
stamper steken bij volle anthese 
(bloeimoment, waarop bestuiving mogelijk
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is red.) ver uit de bloembuis.
Oorspronkelijk werd het type direct bij 

Cuiaba gevonden. Ook Buining, Horst en 
Uebelmann konden daar in de jaren zestig 
nog planten vinden. Vandaag de dag zijn 
de meeste groeiplaatsen door de urbane 
uitbreiding en verstedelijking van de ver
dere directe omgeving bijna allemaal ver
dwenen. Cuiaba, hoofdstad van Mato 
Grosso, staat thans in het lijstje van mil
joenensteden in Zuid-Amerika; in de jaren 
zestig was de stad nog een verloren bui
tenpost in het wilde westen van Brazilië. 
Soms kon men in die tijd in de straten van 
Cuiaba nog Indianen in originele kleding 
aantreffen; voor hen was de stad de poort 
naar de westelijke beschaving. Alhoewel 
er nog steeds weinig bekende Indianen
stammen in Mato Grosso leven, is het ge
bied rond de hoofdstad met een straal van 
honderden kilometers omgevormd tot wei
deland. Pas in de jaren zeventig werd de 
weg tussen Cuiaba en Campo Grande geas
falteerd. Daarmee werd een verkeersader 
van Sao Paulo naar West-Brazilië geëffec
tueerd. Thans is Cuiaba niet meer het eind
punt, maar een knooppunt van wegen in 
alle richtingen. Van hieruit leiden wegen 
naar Rondonia in het noordwesten, naar 
het noorden tot aan Santarem en naar Bra
silia in het oosten. Ook in de nabije omge
ving is een dicht verkeersnet ontstaan. De 
meeste van deze straten kruisen de water
scheidingen, de koppen van de Serra's. Zo 
gaan deze nieuwe straten vaak door be
grensde groeiplaatsen, waarmee de daar 
groeiende populatie ten dode is opgeschre
ven.

Voor de nieuwe projecten en voor de 
stratenbouw wordt vaak de Pedra Canga 
gebruikt. Ook op deze wijze verdwijnen 
vele groeiplaatsen. Daar waar weides zijn 
aangelegd, en dat is bijna overal, woeden 
een of twee maal per jaar branden, zodat 
zaailingen en jonge planten geen schijn 
van kans hebben te overleven.

Enkele jaren geleden (Braun, 1985a) 
verscheen in dit tijdschrift al een bijdrage 
over de groeiplaats van D. flavispinus Bui

ning & Brederoo (Buining, 1980). In 1983 
bezochten Braun en Horst (Braun, 1984c) 
de typevindplaats bij Jaciara; in de wijde 
omgeving zijn thans enorme suikerriet- 
plantages aangelegd. De typevindplaats 
bestaat niet meer, maar in een nabijgele
gen rivierdal kon nog een redelijk grote 
populatie gevonden worden. De planten 
groeiden in alluviaal zand, deels ook tus
sen rotsblokken. De bedoorning is extreem 
variabel. Men vindt alle kleuren van geel, 
bruin, rood, grijs en zwart, zodat de toen
malige naamgeving niet begrepen wordt. 
In elk geval zijn de verschillen met D. 
heptacanthus zo minimaal, dat D. flavispi
nus als synoniem moet worden opgevat. 
Echter, met D. flavispinus is wel iets spe
ciaals verbonden. Op deze groeiplaats ont
dekten Braun en Horst de nieuwe Bromelia 
horstii Rauh (1985).

var. semicampanif/orus (Buining & 
Brederoo) P.J. Braun & Esteves 
1993

Syn.'.Discocactus semicampaniflorus 
Buining & Brederoo Cact. Succ. J. 
(US) 1975,47,p.122-125 (holotype 
Horst & Uebelmann 198a, U) 
Discocactus matoanus n.p. (HU 
199)

Deze meest zuidelijke populatie van 
D. heptacanthus werd door Buining (1980) 
als een eigen soort gezien. Nadat de au
teurs de populaties bij Coxim in een tijd
bestek van 15 jaar verschillende keren 
hebben opgezocht en de planten bestu
deerd, zijn ze van mening, dat de naam op 
zijn minst de rang van variëteit toekomt 
(Braun & Esteves, 1993, p. 103). De plan
ten onderscheiden zich door de sterk in 
knobbels verdeelde ribben en de iets klok- 
vormige bloemen.

De door Backeberg (1960; dubbelaf- 
beelding 2502, p. 2625) onder de naam 
D. alteolens afgebeelde planten vertonen 
een sterke overeenkomst met var. semi
campaniflorus. We nemen dan ook aan dat 
de afgebeelde planten de hier besproken
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Discocactus heptacanthus 
var. semicampaniflorus 
(Braun 246) op de typevind- 
plaats bij Coxim, Mato 
Grosso

variëteit betreft. Dit is ook plausibel, om
dat de oude zandweg die al in de jaren 
dertig bestond, vrijwel door de typevind- 
plaats ging. De huidige asfaltweg werd iets 
meer naar het oosten verlegd. Over de 
sterke groeiplaatsvernietiging berichtte 
Braun (1984b) al in dit tijdschrift.

Geografisch gezien groeien in de nabije 
omgeving D. pachythele (Braun, 1989; 
Braun & Esteves, 1997) en D. silvaticus 
(Braun, 1984a; Braun & Esteves, 1997). 
Overlapping van de verspreidingsgebieden 
of intermediaire populaties konden tot op 
heden niet worden vastgesteld.

ssp. melanochlorus (Buining & Bre- 
deroo) P.J. Braun & Esteves 1993

Syn.: Discocactus melanochlorus Bui
ning & Brederoo (in Theunissen, Succu
lenta 1977,56(11),261; Buining, 1980; ho- 
lotype Horst & Uebelmann 453, U)

In Succulenta (Braun, 1985b) verscheen 
al eens een artikel over een bezoek aan de 
groeiplaats. De planten werden in 1974 
door Buining en Horst gevonden en van
wege de kleinblijvende vorm alsmede de 
donker-olijfgroene epidermis als eigen 
soort beschreven. Al bij een diameter van

Typische bloei van D. heptacanthus var. semicampa- 
niflorus (HU 198a) met ver uitstekende meeldraden
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Discocactus heptacanthus 
ssp. melanochlorus (Braun 
290) op de typevindplaats. 
Chapada dos Guimaraes, 
Mato Grosso

3-5 cm vormt ssp. melanochlorus al een 
cephalium, ook in de cultuur. Uiteindelijk 
is geconstateerd dat de verwantschap met 
D. heptacanthus zo nauw is dat een her- 
rangschikking tot ondersoort gerechtvaar
digd is. Het voorkomen op grotere hoogte 
(meer dan 1000 m boven zeeniveau) is de 
reden dat de planten wat minder kouge- 
voelig zijn dan die van het type. Terwijl 
op de groeiplaatsen van ssp. heptacanthus 
jaarrond tropische temperaturen voorko
men, kunnen op de groeiplaats van ssp. 
melanochlorus op sommige dagen tempe

raturen van hooguit 5°C gemeten worden. 
Ter illustratie, toen Leopoldo Horst en 
Braun de planten in 1983 opzochten lag de 
temperatuur bij het vriespunt in een dichte 
nevel, dus ook nog eens met een hoge 
luchtvochtigheid.

De groeiplaatsen van de ondersoort zo
wel als van het type zijn door wegenaanleg 
sterk bedreigd en dikwijls al volledig ver
dwenen.

(wordt vervolgd)

Vert.: Ludwig Bercht

In het midden Discocactus 
heptacanthus ssp. 
heptacanthus (HU 326); links 
en rechts ssp. melanochlorus 
(HU 453), oude plant met 
groot cephalium en jonge 
plant met eerste tekenen van 
een cephalium. Zelfs oude 
planten van ssp. melano
chlorus blijven duidelijk klei
ner dan ssp. heptacanthus
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Correctie
In Succulenta 76(2), p. 70 zijn in tabel 

1 de gegevens van D. pachythele en D. 
silvaticus in de kolom "bodem" met el
kaar verwisseld.
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CACTUSSEN VAN DE CITES-LIJST IN 
RUSSISCHE COLLECTIES
GESCHIEDENIS EN DE HUIDIGE SITUATIE

Georg Wolsky

Opgedragen aan de vriendschap 

tussen Russen en Nederlanders in 

het herdenkingsjaar van het uitge

breide bezoek van het gezantschap 

van Peter de Grote aan de Neder

landen (1697).

De eerste cactussen verschenen in Rus
land aan het begin van de achttiende eeuw, 
ten tijde van tsaar Peter de Eerste. Onge
veer twintig soorten cactussen en andere 
succulenten: cereus, opuntia, agave en 
aloë, worden genoemd als planten die ge
kweekt worden in 1714 ( Het fort en de 
stad Sint Petersburg zijn gesticht in 1703). 
Ze waren aanwezig in de kassen van de zo- 
mertuinen van Sint Petersburg en later 
ook in de zogenaamde medicinale tuinen, 
de kruidentuinen, voorlopers van de hui
dige botanische tuinen van de wetenschap
pelijke academie.

De eerste vermelding van een liefheb- 
bersverzameling bij Moskou; die van Prins 
Golitzin, stamt uit 1737. In de negentiende 
eeuw is in de kassen van de Botanische 
tuin van St. Petersburg een aanzienlijke 
toename te zien tot honderden soorten. Die 
tuin wordt eerst geleid door F.Fischer en 
daarna door E. Regel. Vanaf de eerste helft 
van de negentiende eeuw worden er in St. 
Petersburg, de toenmalige hoofdstad van 
Rusland, vele nationale en internationale 
tentoonstellingen georganiseerd. Veel cac

tusliefhebbers en professionele kwekers 
uit binnen- en buitenland toonden daar 
hun cactussen.

In de eerste dertig jaren van deze eeuw 
betrok de botanische tuin van St Peters
burg veel zaden van Kurt Backeberg en 
Friedrich Adolf Haage en het aantal taxa 
breidde zich uit tot 1000. In deze tijd 
werden ook vele gespecialiseerde collec
ties in Leningrad (nu weer Petersburg) be
kend. In deze verzamelingen werden al 
Leuchtenbergia principis, meerdere 
astrophytum-, melocactus-, en ariocarpus- 
soorten aangetroffen.

Tijdens de tweede wereldoorlog gingen 
vooral de particuliere verzamelingen ver
loren. Ongeveer 600 soorten uit de verza
meling van de botanische tuin werden van 
de bevriezingsdood gered tijdens de zware 
winters van 1941 tm. 1944. De planten 
werden uit de zwaarbeschadigde kassen 
ondergebracht in de onverwarmde flat van 
de medewerker N.Kurnakov.

Pas in het begin van de vijftiger jaren 
leeft de belangstelling voor cactussen weer 
op. In 1953 wordt de eerste cactusvereni
ging in Rusland in Moskou opgericht en in 
1959 volgt de tweede in het toenmalige 
Leningrad.

De sterke groei van het cactusverzame- 
len valt in de jaren 1970-1980. In onge
veer 200 grotere en kleinere steden in de 
toenmalige USSR (Red.: Sovjet Unie ) 
werden verenigingen opgericht. Het aantal 
cactusliefhebbers steeg tot 10.000. Cactus
clubs ontstonden vervolgens ook in Sibe
rië, het oosten van Rusland, maar ook bij 
de poolcirkel en in de Kaukasus, Centraal 
Azië, in de Oekraïne en natuurlijk ook in 
de baltische staten. In feite in de meest 
uiteenlopende klimatologische omstandig-
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heden.
De beste verzamelingen bevatten 600- 

1000 soorten cactussen en andere succu
lenten. Veel zeldzame en bedreigde soor
ten werden verkregen door ruilen en kopen 
van zaailingen en geënte planten. De moe
derplanten kwamen vooral uit Oost Duits
land, Tsjechoslowakije, Polen en Honga
rije, voornamelijk door persoonlijke con
tacten. Veel privécollecties bevatten nu 
zeldzame planten zoals Aztekium, Ariocar- 
pus, Strombocactus, Obregonia, Leuchten- 
bergia, Encephalocarpus alsook Pediocac- 
tus, Sclerocactus, Turbinicarpus, Pelecyp- 
hora, Uebelmannia, Discocactus en zelfs 
Aztekium hintonii en Geohintonia mexi- 
cana van Köhres-zaden.

In 1988 besloten alle cactusclubs van 
de voormalige Sovjet Unie om zich te ver
enigen in de "All Union Association of the 
Cactusclubs” en uw nederige schrijver 
werd gekozen als eerste president. We 
hielden drie congressen met tentoonstellin
gen, waarvan een in St. Petersburg en ga
ven twee nummers uit van ons bescheiden 
tijdschrift. Helaas bestonden we maar 3 
jaar tot de val van de Sovjet Unie in 1991. 
Op dit moment bestaat er nog geen nieuw 
russisch cactus- en succulententijdschrift, 
ook niet in een van de nieuwe andere repu
blieken.

Terugkomend op de zeldzame en be
dreigde soorten in russische verzamelin
gen, wil ik een interressant aspect noemen 
van twee planten van de CITES-lijst, ap
pendix I, die ongetwijfeld zeldzaam en be
dreigd zijn. Ariocarpus kotschoubeyanus 
en Astrophytum asterias kwamen voor het 
eerst in Europa voor in Rusland. Wilhelm 
von Karwinsky ontdekte ze op zijn tocht 
door Mexico in 1840, een tocht die ge
sponsord werd door tsaar Alexander I en 
prins en graaf Victor Kotschoubey (dit is 
een Oekraïnse familienaam). Kotschoubey 
was een groot beschermheer van de tuin- 
kunde en kan al cactusliefhebber genoemd 
worden (1768-1834). Een paar planten 
werden door Karwinsky naar de botani
sche tuinen van St Petersburg gestuurd.

Pelecyphora (Encephalocarpus) aselliformis, geënte 
plant
Foto’s van de auteur van planten uit zijn collectie

De eerste drie planten van de soort die 
naar Kotschoubey vernoemd zijn, versche
nen in Kotschoubeys paleis in het centrum 
van St. Petersburg en werden later overge
bracht naar zijn zomerpaleis in Pushkin ( 
bij St Petersburg). De beide paleizen kun
nen nu bezichtigd worden evenals zijn graf 
in het Alexander Nevsky klooster in St Pe
tersburg.

De eerste A. asterias werden via Ger- 
hard Zucharini uit München gestuurd naar 
de botanische tuin van St. Petersburg. He
laas zijn de latere wederwaardigheden van 
deze eerste planten verloren gegaan, zodat 
Ferdinand Haage, de vader van Walther 
Haage, die St. Petersburg in 1899 voor 
een Internationale tuinbouwtentoonstelling 
bezocht , geen enkele A. asterias meer in 
de botanische tuinen van de tsaar kon vin-
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den.
De laatste vijftien jaar zijn er voor rus- 

sische liefhebbers en de paar professionele 
kwekers steeds meer mogelijkheden ont
staan om zaden en origineel voortgekweekt 
materiaal uit West Europa te betrekken. 
Veel kwam van Uhlig, Köhres, Haage en 
soms van A. Lau en K. Knize en van Mesa 
Gardens in de Verenigde Staten.

Op dit moment worden vrijwel alle CI
TES appendix I-planten gekweekt in 
liefhebbers- en professionele verzamelin
gen. De meeste zowel op eigen wortel als 
geënt. De vermeerdering meestal via en
ten en stekken, maar meer en meer wordt 
er gezaaid. Veel van de appendix I-planten 
bloeien en geven kiemkrachtig zaad, en 
zodoende is het geen probleem om zaden 
van Leuchtenbergia, Strombocactus en Az- 
tekium te oogsten, zelfs op 60° noorder
breedte in St. Petersburg. Het klimaat is 
een zeeklimaat, zoals in Nederland, met 
een gemiddelde jaartemparatuur van 5 °C 
met 200 neerslagdagen en 160 dagen met 
een sneeuwdek en slechts 35 dagen stra
lende zon. In deze prachtige stad, met vele 
monumenten, paleizen en kathedralen, 
waar de herfst prachtige gouden verge
zichten schildert in de parken en in de 
idyllische dorpjes rondom, kweken we 
onze cactussen.

Zelfgekweekte melocactussen en disco- 
cactussen met een cephalium zijn geen 
zeldzaamheid. Zaailingen van turbinicar- 
pus, epithelantha, ariocarpus, pelecyp- 
hora,’s, Pediocactus knowltonii, en de an
dere soorten van dit geslacht, en zelfs Ue- 
belmannia pectinifera en Sclerocactus to- 
buschii, opgekweekt uit eigen zaden wor
den hier geruild en verkocht.

Een typische eigenschap van de russi- 
sche cactusliefhebbers is de intensieve 
ruilhandel tussen amateurs en botanische 
tuinen, maar meestal is het ook een een
zijdige stroom van amateurs naar profes
sionals. Het kweken en bestuderen is een 
soort tweede beroep voor russische cac
tusliefhebbers, zoals ook ik, die dat al 40

jaar doe.
Russische kwekers kweken en conserve

ren in een hard klimaat. Niet alleen het 
weer en de moeite om aan zaden te komen 
zijn van invloed. Vrijwel geen liefhebber 
bezit een glazen kas zoals veel westerse 
verzamelaars. De meesten hebben alleen 
maar een vensterbank of een rand op het 
balkon of soms een koude bak. De cactus
sen verblijven ‘s winters binnenshuis in 
een kweekkasje in de woonkamer.

De meeste liefhebbers maken hun cac- 
tusgrondmengsels zelf. Ze zoeken en ver
slepen emmers turf, klei, zand en steen
slag, kalk en stenen overal vandaan zonder 
dat ze kunnen beschikken over een een ei
gen auto.

Alvorens het artikel te besluiten, wil ik 
de aandacht nog even vestigen op onze ac
tiviteiten om informatie te verspreiden 
over bedreigde cactussoorten en de be
scherming van hun voortbestaan. De acti
viteiten van het IOS in deze richting zijn 
goed bekend bij kwekers, botanici, en lief
hebbers in Rusland door de lezingen die in 
vele cactusclubs worden verzorgd en door 
publicaties in het russische tijdschrift 
“Horticulture”.

Turbinicarpus polaskii (macrochele), op eigen wortels 
uit zaad.
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De laatste 15 jaar heb ik in Rusland en 
de omringende republieken niet minder 
dan 15 lezingen gehouden met de titel 
“Zeldzame cactussen en de problemen 
rond hun bescherming’’.

Op de cactustentoonstellingen die elke 
drie tot vijf jaar worden gehouden is een 
speciale stand met Appendix I-planten. De 
rode etiketten geven het hoe en waarom 
van de noodzaak van beschermende maat
regelen weer. Een speciale commissie van 
de cactusclub van St. Petersburg heeft een 
lijst samengesteld van alle Appendix I- 
planten in de verzamelingen van haar le
den. Daarin worden vermeld, de eigenaar, 
de oorsprong en de leeftijd van de plant, 
de grootte en bloeibaarheid en eventuele 
zaadvorming.

Giften van liefhebbers aan de botani
sche tuinen van St. Petersburg; de botani
sche tuin van de universiteit en die van de

Strombocactus disciformis, 12 jaar oude zaailing op ei
gen wortel.

academie van wetenschappen, zijn heel 
normaal, wat bijdraagt aan het voortbe
staan en de vermeerdering van de zeld
zame planten hier. De botanische tuinen 
hebben hier namenlijk grote financiële 
problemen

Russische verzamelaars weten dat ze

(IUCN), op een goede uitwisseling van in
formatie en samenwerking tussen neder- 
landse en russische cactusliefhebbers en 
cactusdeskundigen.

Vertaling: JanJaap de Morree

veelal maar kleine verzamelingen hebben, 
maar dat het toch belangrijke plaatsen 
kunnen zijn voor het overleven van zeld
zame soorten. Van
deze eerbare natuurbe- 
schermingstaak kun
nen de liefhebbers op
recht genieten.

Ik hoop, als lid van 
het IOS en van de 
Cactus and Succulent 
Specialist Group 
(CSSG) van de Spe
cies Survival Group 
(SSG) van de Interna
tional Union for Con- 
servation of Nature

Coryphantha minima 
(=Escobaria neeliae) op ei
gen wortel

Babuschkina Str. 96 - 55 193012 St Petersburg Rus
land
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BOEKBESPREKING
Alpiene planten, geheel geïllustreerde 

encyclopedie, door Clive Innes. Uitgeve
rij Helmond BV te Helmond. Uit het en
gels vertaald door M. de Jong. ISBN 90 
252 9542 8. 192 pagina's, plusminus 1000 
foto's. 1997. Prijs F 69,90.

Deze uitgave past in de reeks, die eerder 
soortgelijke werken op het gebied van cac
tussen en vetplanten voortbracht. De bena
ming encyclopedie veronderstelt enige 
compleetheid, deze is er echter niet.

Na een korte inleiding volgt een alfabe
tische bespreking van een groot aantal 
planten, elk voorzien van een foto. De 
keuze van de planten is het engelse sorti
ment. Ik vermoed, dat een Nederlands 
boek op dit gebied toch een ander sorti
ment zou kiezen.

Er worden erg veel planten besproken, 
waarvan vermeld wordt dat ze geschikt 
zijn voor de alpiene kas. Als daaronder 
verstaan wordt een onverwarmde kas, zal 
een behoorlijk deel van de genoemde plan
ten onze Nederlandse winters niet overle
ven. Nogal wat soorten, die genoemd wor
den uit de Asclepiadaceae, Crassulaceae, 
Aizoaceae etc. verlangen toch enige 
warmte in het koudste deel van het jaar. 
Wat betreft de naamgeving komt men ook 
nogal wat inconsequenties tegen. Zo wordt 
Agapanthus tot de Alliaceae gerekend ter
wijl het genus Allium [nog] tot de Li
liaceae gerekend wordt.

Wat vooral opvalt in de tekst is dat de 
bewerker, die kennelijk weinig ervaring 
heeft met tuinbouwkundige en botanische 
termen, de engelse tekst vrij letterlijk 
volgt, hetgeen tot allerlei komisch aan
doende vertaalfouten leidt. In plaats van 
de ons vertrouwde term 'winterhard' komt 
men termen als 'tamelijk gehard', die geen 
enkele Nederlandse tuinier zou gebruiken, 
tegen. En wat verstaan moet worden onder 
‘verrijkte grond’ is mij ook nog steeds niet 
duidelijk. Van dit soort onduidelijkheden

wemelt het boek. Het moge duidelijk zijn, 
dat ik over de tekst niet erg te spreken 
ben. Met een goede eindredactie, liefst 
door iemand met tuinbouwervaring, zou 
dit werk zeer gediend zijn geweest. Daar 
komt nog bij, dat de foto's van zeer wisse
lende kwaliteit zijn. Gelukkig zijn er vele 
foto's, die een duidelijk beeld geven van 
een bepaalde soort, sommige foto's ver
schaffen echter geen enkele informatie.

Duidelijk is dat ik dit boek niet echt kan 
aanbevelen. Slechts diegenen, die willen 
beschikken over een groot aantal planten- 
foto's en de matige tekst voor lief nemen 
kunnen zich dit werk aanschaffen.

Het zal binnenkort mogelijk zijn voor 
leden dit boek met korting te kopen. De 
prijs wordt dan F. 55,90.

Ton Pullen

Levensprocessen van planten door 
Arthur W. Galston in een Nederlandse ver
taling van Conny Sykora. 246 pagina’s met 
ruim 175 illustraties. Uitgever: Natuur en 
Techniek fl. 76,50 ISBN 90 73035 81 3.

Galston onderzoekt het dynamische be
staan van planten op alle niveaus - van het 
organisme als geheel tot en met de interac
tie van weefsels, cellen en moleculen. Le
zers zullen gefascineerd raken door de me
chanismen waarmee planten energie uit 
zonlicht vastleggen, door de inwendige 
klok die ze vertelt hoe laat het is en door 
de ‘chemische wapens’ die ze inzetten te
gen belagers en concurrenten en door hor
monale en elektro-chemische communica- 
tiewerken die voor informatieoverdracht 
binnen de plant zorgen. Ook wordt behan
deld het indrukwekkende regeneratiever- 
mogen van planten , waarbij vrijwel elke 
cel als uitgangspunt kan dienen voor een 
volledig nieuwe plant.
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Het is een boek geworden in voor leken 
begrijpelijke taal en een absoluut minimum 
aan gebruikte formules. Veel duidelijke, 
fraai gekleurde tekeningen maken het ge
schrevene duidelijk.

Levensprocessen van planten is een 
boek om deze winter eens lekker te bestu
deren. Het is een steun om de toch iets 
meer wetenschappelijk geschreven eigen 
vakliteratuur, zoals bijvoorbeeld cactuspri
mer van Gibson en Nobel, makkerlijker te 
kunnen volgen.

Het boek is voorzien van een uitge
breide literatuurvermelding en een index.

Voor leden, die graag het naadje van de 
kous willen weten een aanbevolen boek. U 
kunt dit boek bestellen door te schrijven of 
te bellen naar Natuur en Techniek, Postbus 
75, 6190 AB Beek. Tel.:046-43 89444.

Joop van Alten.

DE REDACTIE VRAAGT HULP

Allereerst hebben we een vacature en wel voor het opmaken van dit blad. André van 
Zuijlen, die dit werk drie aar lang met veel toewijding heeft verricht , is gestopt. De

    redactie is hem dankbaar voor zijn inbreng gedurende die tijd. Voor de continuïteit van 
ons blad is het noodzakelijk, dat de hoofdredacteur assistentie krijgt voor de opmaak. 
Hiervoor zoeken wij een lid (M/V), dat goed met een computer om kan gaan en kan 
werken onder de druk van lay-out en deadlines en die bij voorkeur het opmaakwerk 
t.z.t. overneemt.

Voor de verdere ontwikkeling van Succulenta zoeken wij één of enkele leden, die 
tijd beschikbaar hebben (en uiteraard voldoende kennis) voor vertalingen Nederlands/ 
Engels. De opzet is het blad beter toegankelijk te maken voor onze buitenlandse leden 
d.m.v. uittreksels en vertalingen. Plannen hiertoe zijn in een vergevorderd stadium en 
zijn hopelijk ten tijde van het verschijnen van dit nummer afgerond.

Een eerder verzoek tot hulp bij vertalingen Spaans heeft het gewenste resultaat ge
had.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met onze hoofdredacteur, Joop van 
Alten, Simon van Collemstraat 142, 1325 RL Almere. Tel. 036-5376970.

E-mail: vanalten@nedernet.nl
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CONTACTADRESSEN
1 ALGEMENE VERENIGINGEN

samengesteld door Joop van Alten

LAND VERENIGING SECRETARIS TIJDSCHRIFT REDACTEUR
AUSTRALIË Cactus and Succu

lent Society of 
Queensland

Memberships offi- 
cer: P O.Box 65, 
Fortitude Valley 

QLD 4006

Dinteranthus. Tseen Ling Khoo 
<en106955@studen 
t.uq.edu.au>Editor - 
CSSQ, Australia c/- 
115 Broomfield St, 
Taringa QLD 4068

BELGIË Tijdschrift voor lief
hebbers van cactus
sen, vetplanten. Ka

merplanten,

Freddy Lampo, Gid- 
senlaan 76, 9990 

Maldegem.

BRAZILIË Sociedade Brasi- 
leira de Cactos e 
Suculentas

Francisco Carrera, 
Rua Mexico 
n. 119/705-706, 
Centro Rio de 
Janeiro-RJ, Brasil

CARAÏBISCH GE
BIED

DUITSLAND

Sociedad Latino- 
Americana y del Ca- 
raibe de Cactaceas 

y Succulentas 
Deutsche Kakteen 

Geselschaft,

Lic. Alicia Roderi- 
gez Fuentes

Jürgen Röthe,, 
Betzenriedweg 44, 
72800 Emingen un- 

ter Achalm

Kakteen und andere 
Sukkulenten,

Dr Ulrich Meve, 
Pantaleonstr. 6 b, 
D48161, Münster, 

Duitsland
ENGELAND British Cactus & 

Succulent Society
P. Lewis, ‘Firgrove’, 

1 Springwoods, 
Courtmoor, Fleet 
Hants GU13 9SU, 

England

British Cactus and 
Succulent Journal

C.E. Cheetham, 9 
Witham Ave, Ooak- 

ham, Leics. LE15 
6SW..

FRANKRIJK

INDIA m.n. Cac
tussen

Arides

The National Cactus 
and Succulent So

ciety of India

Dr. J.S. Sarkaria, 
Dector 16-A, 

Chandgarh 1'60016, 
India

International Cactus 
Adventures

geen

Joel Lodé, BP 429, 
Los Christianos. Te- 

nerife, Spanje

INDIA m.n. an
dere succulenten

ITALIË

JAPAN

KENYA

Indian Society of 
Cacti and Succu

lents 
Associazione Ita- 

liana Amatori delle 
Piante Succulente 

(AIAS), 
The Succulent So

ciety of Japan

B-314 New Friends 
Colony, New delhi 

110065,India 
Mariangela 

Costanzo, Via Piave 
68, 1-20060 Pes- 

sano (mi) 
19-16, 2-nancho, 

Kurakuen Nishino- 
miya 662, Japan

Subscripsion p/a 
EANHS, P.O. Box 
44486, Nairobi, 

Kenya

Naam niet bekend

Piante Grasse

Balleya; Bulletin of 
Succulenta 
East Africa

Giancarlo Sleiter, 
Via Monte Tomatico 

16J-00141 Roma

Hiroshi 
Kobayashi,5-15-5, 

Kamiuma.Setagaya- 
ku, Tokyo154 

Prof. Len E. Newton

MALTA Cactus and Succu
lent Society of Malta

John
Gauci<jgauci@malt 

anet.omnes.net>
MEXICO Sociedad Mexicana 

de Cactologia,
Christian Brachet, 

Apart. Post. 60-784. 
San Pedro de los

Pinos, 03801 
Mexico D.F.

Cactaceas y Sucu
lentas Mexicanas

Dr Jorge Meyran, 2a 
Juarez 42, Col San 

Alvaro, 02090 
México
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LAND VERENIGING SECRETARIS TIJDSCHRIFT REDACTEUR

NIEUW ZEELAND Cactus and Succu
lent Society of New 

Zealand

Greame Fieldes, 
20A Tawera Road. 
Greenland, Aukland

New Zealand Cac
tus and Succulent 

Journal.

Frans Verrity, 65 
Harbourview Road, 

Wellington 6003

OOSTENRIJK

PERU

SCANDINAVIË

SPANJE

TSJECHIË

Gesellschaft Öster- 
reichische Kakteen- 

freunde.

Peruvian Cactus 
and Succulent So

ciety 
Nordisk Kakktus- 
selskab (N.K.S.)

Asociación de Ami- 
gos de los Cactus y 
demas Suculentas 

(A.C.Y.S)
Society of Czech 
and Slovak Cacti 
and Succulent Gro- 
wers 
(Spolecnost Ces- 
kych a Slovenskych 
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1998
Van diegenen, die ik zo langzamerhand heb leren kennen in de vereniging, kan niet gezegd worden 
dat ze bang zijn iets te leren. Of bang zijn dat iets mislukt. Dat klinkt ijdel, is het ook wel. Het is nog 
waar ook.
Als ze zeggen niets te leren en wel bang te zijn dat hun kweek mislukt, zaaien ze toch maar. Om de 
moed erin te houden houden we zaaiwedstrijden. Ach, en hoe terneergeslagen....pardon blij kun je 
dan zijn.
Steeds weer iets nieuws, steeds weer iets ouds opnieuw. Met de wat oudere planten als achtergrond. 
Plantenkweken is blijkbaar een optimistische bezigheid. En mensen zijn daar voor te porren.

Dit stukje gaat dus over optimisme en wat je er mee kunt.

Ik heb afgelopen september voor de eerste keer de ELK bezocht. Dat is me uitstekend bevallen. De 
3LK is, heb ik kunnen zien, uitgegroeid tot een volwassen evenement Fransen en Engelsen, komen 
er graag. Voor de Fransen geldt daarbij dat ze hier hun onderlinge contacten leggen en verstevigen. 
Een (Noord)Europees evenement op een goede plaats. Terzijde vertel ik er even bij dat ik door de 
organisatoren - het ELK comitee - was uitgenodigd. Ook op deze plaats bedank ik de heer Cools en 
de anderen voor de uitnodiging en ontvangst.
Terug naar het evenement zelf. Wat me getroffen heeft is het enthousiasme en de vasthoudendheid in 
de jaren tussen 3LK en ELK van de organisatoren.
Daar moet een groot optimisme achter steken.
Zie je wel, dacht ik, plantenkwekers.

Een goed 1998.

Karel Zaunbrecher
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BUNNY, WHY?

Het is moeilijk te geloven dat ook 

maar iets met een schattige naam 

als ‘konijnen-oortjes’ zo'n stroom 

van ellende kan veroorzaken, maar 

het gebeurde.

Vanwege ‘Bunny Ears’ verloor ik mijn 
vriendin, ben ik een sociale paria gewor
den en, het ergste van alles, moest ik een 
absoluut goed T-shirt met de slagzin: 
“Cactophiles do it in the desert” weg
gooien.

Het begon allemaal op de dag dat ik be
sloot een twintig kilo zwaar exemplaar van 
Opuntia microdasys te verplaatsen. Nou 
weet ik van glochiden, dus ik was zo voor
zichtig door de plant op armlengte van mij 
af te houden - maar dat hielp niet. Op een 
of andere manier, misschien door het zacht 
bewegen van een briesje of eenvoudig de 
beweging van het lopen werden de glochi
den van de ‘konijnen-oortjes’ overge
bracht op het T-shirt dat ik droeg.

Tegen het avondeten was mijn voorzijde 
bedekt met een licht rode uitslag. Na het 
eten probeerde ik de praktisch onzichtbare 
pestdingetjes kwijt te raken. Eerst pro
beerde ik een pincet, maar gaf dat op na 
drie haren en een sproet uitgetrokken te

Ron Burnight

hebben. Daarna probeerde ik plakband. Ik 
had wat industrietape, en terwijl ik het van 
de rol aftrok, plakte ik het op mijn buik. Ik 
ben geen erg harig persoon, maar toen ik 
probeerde het plakband eraf te trekken 
ontdekte ik, dat ik hariger was dan ik had 
gedacht. Na twee gigantische rukken ge
volgd door twee bloedstollende kreten, be
sloot ik het er in de badkuip af te weken.

Dat was het tijdstip waarop ik besloot 
de glochiden eraf te scheren want ik had 
ook gehoord dat scheren helpt. Dus 
kleedde ik mij uit tot op mijn blote bast en 
wreef mijn buik in met scheerzeep. Ik 
reikte juist naar mijn scheermes toen mijn 
vriendin, ‘Zij Die Nooit Klopt’, naar bin
nen stormde. Ze overzag de situatie met 
één blik en stortte zich met een meisjes
achtige kreet op me terwijl ze onmiddellijk 
de zeep begon op te slurpen. Ze stopte 
even snel als ze was begonnen, staarde me 
recht in de ogen en spuwde de zeep in 
mijn gezicht. Daarna verdween ze in de 
badkamer om haar mond te spoelen. Ze 
kwam met een handdoek in haar hand te
rug. “Dat was geen slagroom” zei ze. 
“Juist op het moment dat ik denk, dat je 
eindelijk iets romantisch doet wordt het 
weer dat akelige gevoel voor humor van 
jou. Wat was dat spul?”

“Ik was me aan het klaarmaken om mijn 
buik te scheren”.

Haar ogen kregen die tedere, vochtige 
glans weer terug. “Voor mij?”

“Nee. Ik heb die glochiden, en ik...” 
“Je hebt wat?!!!”
“Glochiden. Ik was...”
Met één zwiep van de handdoek veegde 

ze de rest van de zeep van mijn buik. Het 
plakband ziende, vroeg ze, “Wat is dit?” 
Ze gaf er een enorme ruk aan. Er is geen 
manier waarop ik de pijn kan beschrijven. 
Alles wat ik kan zeggen is dat het mijn na
vel verplaatste van binnen naar -buiten.
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Toen kreeg ze de uitslag in de gaten. “Jij 
beest!” schreeuwde ze. “Je bent weer met 
die Anderson-griet ...”

“Het is niet wat je denkt,” zei ik. “Het is 
alleen een simpel...”

“Oh ja! De laatste keer dat ik iemand 
met een dergelijke uitslag zag, werd hij 
zes weken op penicilline gezet. Je zei zelf 
dat het een dosis glochiden was.”

“Precies! Glochiden! En ik kreeg ze niet 
van Gloria. Ik kreeg ze van die Bunny
Ears...”

Met een zwiep, die in een major league 
de pitcher tot eer zou strekken, mepte ze 
me op mijn kaken. “Je noemt haar ook nog 
konijntje!”

“Lief konijntje” zei ik, mijn neus op 
onze eigen manier optrekkend, “vertrouw 
me, er is niemand anders dan jij”.

“Trek je neus niet naar me op, jij 
beest!” Ze sloeg me weer om de oren en 
verdween stampvoetend uit m'n leven.

Wel, ik mag dan mijn vriendin verloren 
hebben, de glochiden waren er nog. Door 
het scheren verdwenen de meeste van mijn

buik, ofschoon er af en toe nog een plotse
linge scheut was.

Het T-shirt was een ander geval. Na het 
drie keer gewassen te hebben gooide ik het 
weg. Daarbij kwam, dat het beschamend 
was naar de wasserette te gaan waar ik 
mijn Honey Bunny voor het eerst had ont
moet. Ze had klaarblijkelijk iedereen in
gelicht over mijn ‘dosis glochiden’. Toen 
ik wisselgeld terug kreeg liet de caissière 
de munten in m'n hand vallen, zodat ze me 
niet hoefde aan te raken. Terwijl ik rond
liep door de wasserette gaven de aanwe
zige dames elkaar die ‘dat is 'm’ blik, en 
toen ik voorbij was kon ik ze horen zeggen 
“een dosis glochiden.”

Ik denk, dat ik maar beter een andere 
wasserette kan gaan zoeken. Ik wou alleen 
dat vrouwen zo standvastig waren als glo
chiden.

Vertaling uit het Amerikaanse blad 'Espinas y Flores' 
van de cactusclub uit San Diego door Mevr. Joop Smit- 
Reesink.

Opuntia microdasys, lokaal ook bekend onder de naam konijnenoortjes 
(Bunny Ears). Foto genomen op 13 mei 1993 op de kruising van de wegen 
Mexico 57 en Mexico 58. in Nuevo Leon.
Foto: Joop van Alten.
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MELOCACTUS SPECIES HU 132
Geert Eerkens

In de oude plantenlijst van Uebelmann van 

1969/1970 komen we dit veldnummer reeds

tegen met als toevoeging M. disciformis.

In mijn verzameling heb ik al 
jarenlang deze platronde melo- 
cactus uit zaden opgekweekt. Het 
is een nakomeling van originele 
exemplaren van wijlen de heer 
Buining.

Deze soort heeft een doorsnee 
van ca. 20 cm bij een hoogte van 
ca. 9 cm. De naam Melocactus 
disciformis is dus zeer wel van 
toepassing. De kleur van de plant 
is dof-donkergroen. Aantal rib
ben 12, welke 5 cm van elkaar 
staan. Hoogte van deze ribben is 
ca. 3,5 cm. De areolen staan op 
ca. 3 cm afstand van elkaar. Aan
tal randdoorns 8, ca. 2 cm lang, 
de onderste randdoorns 3 cm 
lang. Deze randdoorns zijn iets 
naar de plant toegebogen. De 
enige middendoorn is recht en 
2,5 cm lang. Alle doorns verto

nen een verdikte voet. De be- 
doorning is stevig en hard. De 
kleur van de doorns is donker 
ivoorkleurig tot lichtbruin.

Het cephalium is 9 cm in door
snee en dicht doorgroeid met 
korte zachte roodbruine borstels. 
Het midden van het cephalium is 
iets verdiept en met korte witte 
wol begroeid. Iets oudere wol is 
isabelkleurig. Over een breedte 
van ca. 5 cm lijkt het wel of het 
cephalium in cellen is verdeeld. 
Naar beneden toe verdwijnt dit 
weer.

Het bloemetje is klein en 
slechts 20 mm lang en blijft in 
het cephalium steken. Door de 
druk van de wol gaat de bloem 
niet goed open. Echter indien 
men de wol met een pincet wat 
opzij duwt, dan springt het bloe
metje goed open en is de door
snee 10 mm, de kleur is helder
rood. De bloembuis is ook geheel 
rood, naar beneden toe iets lich
ter van kleur. Het vruchtbeginsel 
is 3 mm lang en 3 mm dik, ook 
rood gekleurd. De nectarkamer is 
iets dikker en wel 5 mm, over
gaand in de bloembuis van even
eens 5 mm doorsnee. Lengte 
bloembuis ca. 12 mm en kaal. 
Bloemblaadjes 1 mm breed en 
stomp eindigend.

Dit geheel rode bloemetje is 
zeer typisch voor deze soort, 
want bij alle andere melocactus- 
sen is het onderste deel van de 
bloembuis en het vruchtbeginsel 
wit.

De vrucht is 20 mm lang en 8 
mm dik, glad en glanzend, kaal, 
langgerekt kegelvormig, zacht
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Melocactus 
HU 132
Foto van de 
schrijver

karmijnrood van kleur. Alleen 
het uiterste puntje, waarmee het 
vruchtje aan de plant verbonden 
was, is wit. Het vruchtvlees 
kleurloos en sappig. De zaden 
zijn dofzwart, 1 mm en practisch 
rond. Per vrucht zo'n 25 à 40 za
den. Deze soort is zelffertiel en 
niet variabel. Habitat: Seabra- 
Bahia. Brasil.

Het is jammer, dat deze soort 
tot op heden niet wetenschappe
lijk is beschreven. Door het van 
top tot teen rode bloemetje is 
verwisseling met een andere 
Melocactussoort uitgesloten. De 
naam M. disciformis is ook 
"dwalende", want dezelfde naam 
wordt ook gebruikt voor een 
kortdoornige vorm van Melocac
tus conoideus Buin. & Bred.

Deze bovenstaande eenvou
dige beschrijving kan men wel 
aanduiden als een werkbeschrij
ving. Liefhebbers kunnen met 
een dergelijke beschrijving uit de 
voeten en weten hiermee nu hoe

Melocactus HU 132 er behoort 
uit te zien. Aangezien deze soort 
dus feitelijk geen naam heeft, 
blijft er niets anders over dan het 
veldnummer HU 132 maar als 
soortnaam te gebruiken: Melo
cactus "ha-uu-honderdtwee-en- 
dertig".

In Europa lijkt kuituur in lava, 
bimskies e.d. goed te lukken. Een 
lagere temperatuur dan 15° C 
moet men wel vermijden en een 
warm voetje stelt een Melocactus 
ook zeker op prijs.

Tamanredjo KM 17,5 Commewijne 
Suriname.

SUCCULENTA jaargang 76 (6) 1997 243

uitgesloten.De


EEN NIEUWE KAS

Een mens, dus ook een cactusliefheber, 
is van nature ondernemend en voortdurend 
bezig zijn grenzen te verleggen. Een 
vensterbank is al gauw te klein en een kas 
ook. Hoe lang die vensterbank en hoe 
groot die kas is doet niet terzake, er komt 
zeer snel een moment dat de beschikbare 
ruimte niet meer toereikend is.

Je zaait wat, je stekt wat en al dat aan
bod op beurzen, het is om kierewiet van te 
worden. Uitbreiden lijkt een oplossing. 
Echter een oplossing voor de korte ter
mijn; elke ruimte wordt toch weer benut 
en net als met een groter huis, vol is vol. 
Dit is geen pleidooi om maar niet uit te 
breiden maar wel iets om vooraf te 
overdenken. Meer cactussen op een rijtje 
is natuurlijk geweldig, edoch, meer plan
ten betekent meer werk en dat heeft, net 
als met de aanschaf van een huisdier, zijn 
consequenties. Welnu, van iemand die het 
bovenstaande heeft geschreven mag ver
wacht worden dat die consequenties gron
dig zijn overdacht en dat de beslissing om 
een grotere kas neer te zetten weloverwo
gen is geweest.

G. Boudewijns

Na uitvoerig bekeken te hebben hoe 
groot hij moest worden, werd de keus 
uiteindelijk bepaald op 3 x 6 m. De eerste 
hindernis moet genomen worden: de bouw
vergunning. Altijd aanvragen, nooit de gok 
nemen, want al is het beleid van de ge
meenten aanzienlijk versoepeld, afbreken 
wat met veel moeite is opgebouwd is wel 
erg zuur. In mijn situatie volstond te vol
doen aan de meldingsplicht. Al heeft dit 
niet veel om het lijf, toch is het verstandig 
om volgens de regels een tekening in te 
dienen en netjes 5 weken te wachten. En 
als grondoppervlak, inhoud en ligging van 
de kas de goedkeuring van de betreffende 
gemeenteambtenaar kunnen wegdragen, 
kan er echt begonnen worden.

Ik heb er, na veel denkwerk, voor geko
zen de kas te zetten op een betonnen vloer 
voorzien van een opstaande rand. Ik was 
wijs geworden door ervaringen met het 
eerste bouwwerk, dat op losse tegels 
rustte, waarbij binnenkomend water verge
zeld van kruipgoed zoals pissebedden vrij 
spel hadden. Voor het storten van zo'n 
vloertje zal menigeen de schouders niet

De vloer was haaks en wa
terpas, zodat niet alleen het 
frame recht kwam te staan, 
maar ook de ruiten er later 
nog in zouden passen. 
Foto’s van de schrijver.
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Ik kijk in ieder geval met een 
tevreden gevoel terug op de 
afgelopen zomer

ophalen. Maar het 
graafwerk, de bekis
ting maken en uitein
delijk na een goed ge
sprek met de gehuurde 
betonmolen het vol
gieten van de vloer 
vond ik toch wel iets 
anders dan zandkaste
len bouwen in de 
zandbak, waar ik 
veertig jaar geleden 
nogal goed in was.

Het duurde mis
schien wat langer dan nodig, maar het 
belangrijkste doel werd toch bereikt: de 
vloer was haaks en waterpas zodat niet 
alleen het frame recht kwam te staan 
maar ook de ruiten er later nog in zou
den passen. Denk niet dat alles zonder 
slag of stoot (lees: zucht of verwensing) 
is verlopen. Mijn vrouw heeft mij menig
maal tactvol opgevangen en tijdig de 
brandstoftank met koffie bijgevuld. Een 
niet te onderschatten operatie is het 
plaatsen van de ruiten. Iets dergelijks is 
zonder hulp van bijvoorbeeld vrouw en/ 
of schoonvader en zonder de juiste 
hulpmiddelen niet aan te bevelen. Het is 
ook niet verstandig met een ruit van 190 
bij 60 cm door de tuin te gaan wandelen 
als het waait. Uiteindelijk is alles zonder 
scherven gelukt en kon ik trots zijn op 
het resultaat.

Een gelukkige bijkomstigheid voor 
mij was, dat ik de nieuwe kas naast de 
oude kas kon neerzetten, zodat ik in alle 
rust de planten kon verhuizen van het 
oude naar het nieuwe onderkomen (wat 
zullen de plantjes tevreden om zich heen 
gekeken hebben bij zoveel ruimte). Dat 
in alle rust verhuizen was nog enigszins 
betrekkelijk. Een medelid van de vereni
ging, nog in de enthousiaste beginfase 
van onze hobby verkerend, was het ter

ore gekomen dat er in Harderwijk een 
kasje zomaar stond overbodig te wezen. 
Toen ik het laatste plantje naar de nieuwe 
kas overbracht, werd achter mijn rug de 
oude al deels afgebroken en in gereedheid 
gebracht om naar Amersfoort verhuisd te 
worden, waar hij intussen alweer een mooi 
plaatsje heeft gevonden.

Ik heb dit verhaal niet opgeluisterd met 
technische uiteenzettingen over bij
voorbeeld: hoe maak je nu zo'n bekisting, 
hoe gaat het nu precies met dat beton en 
wat komt er bij kijken op het gebied van 
de verwarming en overig elektriek voor 
een kas. In menige doe-het-zelf winkel 
komt u van alles aan de weet. Maar een ie
der die er behoefte aan heeft en met gelijk
soortige woeste plannen rondloopt kan bij 
mij terecht voor technische adviezen of 
geestelijke steun. Ik kijk in ieder geval 
met een tevreden gevoel terug op de afge
lopen zomer en ben blij dat ik niet ge
wacht heb met het in vervulling laten gaan 
van deze grote wens tot het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Bedenk 
tenslotte dit: stel niet uit tot morgen wat u 
vandaag kunt doen, de planten zullen u er 
dankbaar voor zijn.

J.P. Heyelaan 26, 3842 CK Harderwijk
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HILDEWINTERA-HYBRIDEN
Ben J.M. Zonneveld

Borzicactus aureispinus ( Hildewintera) is 

een van mijn favoriete cactussen . Het is 

een plant met een aparte hangende groei

wijze. Hij is fraai goudgeel bedoornd.

Ik heb hem ongeveer 10 jaar 
geleden van zaad gekweekt en 
sinds hij volwassen is bloeit hij 
minstens 4 à 5 keer per jaar, of
tewel er zitten bijna altijd bloe
men op. Dat de plant volwassen 
is laat hij zien door spaarzaam 
enkele twee keer zo lange dorens 
te maken. Voor die tijd hoef je 
niet op bloemen te rekenen. De 
bloemen zijn fraai oranje, maar 
niet zo erg groot, ongeveer 4 cm 
in diameter. Ruimte dus voor 
verbetering. Ik heb al vele bloe
men bevrucht met of Lobivia of

Hildewintera x Lobivia winteriana.
Foto's van de schrijver.

Hildewintera x Echinopsis FR 1383
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Echinopsis. Meestal wordt er 
geen zaad gezet en als dat toch 
gebeurt zijn het zelfbevruchters.

Dit is des te vervelender om
dat deze zaailingen de eerste ja
ren niet van hybriden zijn te on
derscheiden. Toch is het me ge
lukt om twee hybriden te maken. 
Een is met Lobivia winteriana 
met paarse bloemen. In de 
hybride-plant is er niet veel van 
terug te vinden. De plant groeit 
rechtop met lange staarten, maar 
deze verschillen nauwelijks van 
Hildewintera. Het hart van de 
bloem is echter duidelijk paarser 
en de bloem is iets groter. Na 4 
jaar wachten bloeide er begin 
september een tweede kruising, 
dit keer met een grootbloemige 
rosewitte Echinopsis eyriesii. De 
bloem is nu inderdaad bijna twee 
maal zo groot maar minder groot 
dan ik had gehoopt. De binnenste 
bloemblaadjes zijn nu wit gewor
den en ook is de bloem iets ble
ker. In dit geval is de plant aan 
de top duidelijk iets dikker. Het 
was een eerste bloem. Ik hoop 
dat hij net zo rijkbloeiend blijkt 
te zijn als Hildewintera en de 
kruising met L. winteriana.

Opvallend is hoe sterk in beide 
gevallen Hildewintera zowel in 
bloem als plantenvorm en 
bedoorning overheerst. Ook 
merkwaardig is dat in beide ge
vallen slechts een enkele plant 
van de drie zaailingen die ik in 
totaal van een zaadbes had , hy
bride blijkt te zijn.

Tegen beter weten in heb ik 
beide hybriden bevrucht. Ze heb
ben in ieder geval, tot mijn 
verrassing, zaad gezet, maar ik 
betwijfel of er iets van zal kie
men of eventueel overleven.

In de literatuur worden ook

enkele van deze kruisingen 
beschreven. Bij Tony Mace in 
Engeland zag ik een plant met 
iets donkerder bloem en dit was 
een kruising met Loxanthocereus 
sextonianus. Ook ben ik via in
ternet te weten gekomen dat er 
nog kruisingen bekend zijn met 
Matucana madisoniorum, die 
zelfs blauw aangelopen zijn en 
met Lobivia en Chamaecereus. 
Van C. Grootscholten hoorde ik 
dat hij kruisingen had met Aker- 
sia roseiflora en met Seticereus 
icosagonus. De Akersia-hybride 
had gewoon rose bloemen, dus ik 
ben bang dat het geen kruising is. 
Er moeten vast nog wel meer hy
briden zijn met Hildewintera. 
Overigens heb ik steeds Hilde
wintera als moeder of zaadplant 
gebruikt. Dit met als argument 
dat het stuifmeel van Hildewin
tera waarschijnlijk niet de lengte 
van een Echinopsis- stijl kan 
overbruggen. Ik heb ook een 
Borzicactus samaipatanus 
(mooie bloemvorm) en een Aker- 
sia roseiflora (rose bloemen) om 
zelf mee te kruisen. Beiden heb
ben ongeveer dezelfde groei
vorm, maar tot nu toe hebben 
deze niet gebloeid. Gelukkig 
hebben de meeste plantenliefheb
bers veel geduld.

Schubertlaan 196, 2324 BC Leiden

Ben Zonneveld 
studeerde Biologie 
in de jaren 1962 - 
1968. In 1974 pro
moveerde hij over: 
'Fruitbody forma- 
tion in Aspergil- 
lus.’
Ben is 57 jaar, ge
trouwd en heeft 
drie kinderen.
Na een éénjarig 
verblijf in Enge
land is hij nu werk
zaam bij de Uni- 
versiteit van Lei
den op het insti
tuut voor molecu
laire plantkunde op 
de groep Gistge- 
netica.
Zijn interesse gaat 
speciaal uit naar 
de vererving van 
allerlei eigen
schappen van 
planten en het ef
fect hiervan op de 
species status. 
Tevens is hij geïn
teresseerd in 
'veredeling'. Hier
bij hebben Sem
pervivum, Echeve- 
ria, Gasteria, Aloë, 
cactussen, alpine 
planten en Hosta's 
zijn specifieke be
langstelling. Over 
de resultaten be
richt hij regelmatig 
in de bladen van 
een tiental plan- 
tenverenigingen, 
waarvan hij lid is. 
Ben is lid van de 
redactie van Suc
culenta sinds de 
opheffing van de 
redactieraad, 
waarvan hij eerder 
deel uitmaakte.
Ook geeft hij lezin
gen en beweegt 
zich regelmatig op 
het internet.
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PEPEROMIA,
SUCCULENT OF MET EEN KNOL

Robert Maijer

Liefhebbers onder ons die geïnte

resseerd zijn in andere succulenten 

hebben ongetwijfeld gehoord van 

het geslacht Peperomia. Het be

hoort evenals de peper (Piper 

nigrum) tot de familie der Piper- 

aceae.

Het merendeel van de peperomia's is 
niet of nauwelijks succulent. Veelal gaat 
het om xerofytisch, soms epifytisch groei
ende soorten. De blaadjes van de succulen
te soorten zijn vaak voorzien van een 
zogenoemd venster. Peperomia's met 
ondergrondse of gedeeltelijk ondergrondse 
stengelknollen vormen een aparte groep, 
die eerder als caudiciforme planten be
schouwd moeten worden.

Peperomia's danken hun sierwaarde 
vooral aan het blad. De groene of witte 
eindstandige, aarvormige bloeiwijzen ste
ken boven het blad uit of groeien eind- 
standig aan de stammetjes. De bloemen, 
die met honderden in spiralen op de 
bloeias zijn gerangschikt, zijn minuscuul 
klein en onopvallend. Ze lijken met het 
blote oog vooral te bestaan uit een stam
per, soms zien we wat stuifmeel. Kelk- en 
kroonblaadjes zijn niet aanwezig. De 
schubvormige schutblaadjes die onder elke 
bloem zitten springen meer in het oog; de 
aar krijgt hierdoor een ruw voorkomen. De 
bloemen worden in kuituur bestoven door 
er met een vinger of penseel langs te strij
ken, zo nu en dan zorgen ook sciara-Verschillende Peperomia-soorten bij elkaar. 

Foto's van de schrijver.
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vliegjes (varenrouwmug) voor bestuiving. 
Na een geslaagde bevruchting, hiervoor is 
kruisbestuiving meestal noodzakelijk, wor
den al snel groene bolvormige vruchtjes 
gevormd. Wanneer de vruchtjes rijpen 
kleuren ze licht- tot donkerbruin of zwart.

De bekendste succulente peperomia is 
ongetwijfeld P. columella, een leuk plantje 
met korte, gedrongen stengels, die dicht 
bezet zijn met hoogsucculente blaadjes. 
Vooral de donkergroene bladvensters val
len op. De planten vertakken na de eind- 
standige bloei en vormen zo leuke groep
jes. Andere succulente peperomia's, die zo 
nu en dan in verzamelingen of bij kwekers 
te vinden zijn, zijn P. asperula (grijs), P 
dolabriformis (lichtgroen), P. graveolens 
(rood) en P. nivalis (donkergroen).

P. wolfgang-krahnii is een opvallende 
soort, met grijze wrattige blaadjes, die 
langs de rand van het gladde, donker
groene venster, gegolfd zijn. Helaas zien 
we deze opvallende, in 1986 beschreven 
soort (zie KuaS, jaargang 37, vol. 7, blz 
136-140) niet zo vaak in collecties.

Bovengenoemde soorten hebben de 
goede eigenschap dat ze eenvoudig door 
stekken zijn te vermeerderen. Sommige 
soorten vormen ondergrondse uitlopers die 
met wortel en al gestekt kunnen worden. 
Opvallend in mijn collectie is een Pepero
mia sp. met veldnummer WK 2029 1, deze 
vormt aan de uiteinden van de bloeiwijzen 
zo nu en dan uitlopers, die ook gestekt 
kunnen worden. Dit alles geldt echter niet 
voor de groep die ik nu wil bespreken, de 
geofyten, allen planten met een stengel- 
knol. Deze zijn, voor zover ik weet, 
slechts door zaaien te vermeerderen.

De knolpeperomia's, zoals ik de geofy- 
tisch groeiende soorten voor het gemak zal 
noemen, hebben al geruime tijd mijn aan
dacht. Het is echter typisch zo'n groep 
waar je, u kent het wel, interessante artike
len over leest, maar waar je nooit verte
genwoordigers van in kuituur aantreft. Een

goed voorbeeld hiervan is de ontdekking 
in noord-Peru van P. dolabella,

(beschreven in 1987 in Kuas, jaargang 
38, vol. 3, blz. 63-65), een soort met een 
knol én succulente blaadjes, zoals we die 
vinden bij P. columella.

Na een poosje raakt je interesse in zulke 
planten toch weer een beetje op de ach
tergrond. Het is immers véél leuker om je 
bezig te houden met planten waar wel aan 
te komen is, hetzij door middel van zaaien, 
stekken of door de aanschaf van planten.

Helaas staat Peru, het land waar deze 
planten toch in hoofdzaak vandaan schij
nen te komen, voorlopig niet op mijn reis
programma!

In 1994 had ik de gelegenheid om sa
men met Dave Ferguson 2 twee weken door 
Mexico te reizen. Tijdens deze reis lag het 
accent op het geslacht Talinum. Talinum 
(en Phemeranthus) behoort tot de familie 
der Portulacaceae. Het zoeken gebeurde 
aan de hand van oude (originele) beschrij
vingen. Sommige van deze beschrijvingen 
dateren uit de vorige eeuw. Dit maakte het 
vinden van de aangegeven plaatsen niet al
leen moeilijk, zo niet onmogelijk, maar 
vooral ook spannend!

We reisden van Chihuahua door Du- 
rango, Coahuila, Matehuala, San Louis 
Potosi, Hidalgo, Michoacan, Jalisco, Sina- 
loa en Sonora, waarna we via de grensstad 
Nogales (Mexico/Arizona) de V.S. betra
den. Zesduizend kilometer in 12 dagen, 
elke dag op pad van zonsopgang tot laat in 
de avond om maar zoveel mogelijk plaat
sen te bereiken.

Tijdens zo'n reis kom je natuurlijk van 
alles tegen, verwachte en ook onverwachte 
zaken. Vooral die laatste maken zo'n reis

1WK = veldnummer van Wolfgang Krahn
2 David Ferguson werkte tot en met 1995 bij Steven 

Brack (Mesa Garden), hij heeft sinds 1996 de leiding 
over de 'Desert collection' van het Albuquerque Biologi- 
cal Park (N.M.). Bij velen zijn de DJF-veldnummers be
kend.

SUCCULENTA jaargang 76 (6) 1997 249



Ipomoea sp. RM29 in berm 
nabij Santa Eulalia, Chi- 
huahua.

spannend en interessant van begin tot eind. 
Behalve cactussen vind je op veel plaatsen 
vertegenwoordigers van de geslachten 
Ipomoea, Asclepias, Cynanchum, Jatropha 
en Tradescantia. Allemaal planten waar je 
niet meteen aan denkt wanneer Mexico het 
reisdoel is. Zo ook het geslacht Peperomia 
(u weet wel, vooral uit Peru), volgens 
Dave ging het hier op het eerste gezicht 
om Peperomia macrorhiza.

Knolpeperomia's komen uit gebieden, 
die een regenseizoen kennen, gevolgd door 
een droge tijd waarin de planten meestal 
geheel bladloos in rust zijn. In het droge 
seizoen zijn de planten zeer moeilijk te 
vinden doordat de knollen bijna of volle
dig ondergronds (geofytisch!) groeien. 
Volgens professor Werner Rauh hebben 
deze planten een relatief klein versprei
dingsgebied in het noorden van Zuid- 
Amerika, Centraal-Amerika en Mexico. Ze 
komen daar voor van 300 m boven zeeni
veau in Peru tot 5200 m in het noorden 
van Argentinië.

Gedurende onze reis door Mexico heb
ben we deze knolpeperomia's op vier 
plaatsen gevonden. Peperomia 'macrorhi
za' is niet zoals de naam doet vermoeden

een soort met grote wortels. Het gaat in 
werkelijkheid om een verdikking van de 
stengel, de werkelijke wortels zijn dun en 
draderig. Grote knollen zijn het meestal 
ook niet, ze meten veelal één tot twee cen
timeter. Elk knolletje draagt een tiental 
twee tot drie centimeter grote blaadjes. De 
ronde bladschijf is in het midden bevestigd 
op een fragiel stengeltje. Ze doen denken 
aan het parasolvormige blad van Umbili
cus, het in Europa inheemse navelblad. De 
knolletjes doen meteen denken aan die van 
Cyclamen. De wortels groeien afwisselend 
onderaan, aan de zijkant of zelfs aan de 
bovenzijde van de knol.

De namen die ik momenteel bij deze 
plantjes gevonden heb, zijn mogelijk niet 
de juiste, er is zeer weinig literatuur over 
deze groep planten te vinden, waardoor de 
determinatie niet meevalt. Correspondentie 
met Prof. Dr. W. Rauh heeft mij ook niet 
verder geholpen, daar hij vooral planten in 
Peru en Ecuador heeft bestudeerd.

De plantjes zijn in het algemeen niet 
makkelijk te vinden, daar ze goed verbor
gen groeien in de schaduw van rotsen tus
sen gras en dergelijke.
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Dit was vooral het geval in de buurt van 
het plaatsje Lourdes in de staat San Louis 
Potosi. Hier groeien de planten tussen 
grote rotsblokken, waar ze voor het gra
zende vee niet en voor mij moeilijk te 
bereiken waren.

De knollen variëren van één tot ruim 
drie centimeter in doorsnede. De grootste 
knollen zijn ovaal en meten 3,5 bij 2,5 
centimeter. Op de ovale basis groeit bo
vengronds veelal een maximaal 2,5 centi
meter lang stammetje met daarop de blaad
jes. Deze 'tak' doet een hoge leeftijd 
vermoeden. Bij één jaar oude knollen is al
leen een verdikking in het midden van de, 
zeven à acht millimeter grote, platte knol 
te zien.

De glimmende, grijsgroene bladschijf 
heeft een rode rand en is 1,5 - 2 cm in 
doorsnede, deze staat op een roodge- 
vlamde bladsteel van zo'n 5 cm lengte.

Grote knollen vormen tientallen blaad
jes en bloeiwijzen. De bloeiwijze wordt 
ongeveer 10 cm lang, de 6 cm lange witte 
aar steekt daardoor boven het blad uit. De 
stengel van de bloeiwijze is meestal net als 
de bladsteel rood gevlamd.

Andere aanwezige succulenten waren 
Bursera fagaroides, Talinopsis sp. nova 
met een gele bloem, Coryphantha clava en 
Echinocactus grandis.

De enige plaats waar we peperomia's in 
groten getale vonden was in Mineral del 
Chico in Hidalgo op ongeveer 3000 m 
hoogte. De bergtop die we hier hebben be
klommen was volledig omgeven door bos
sen. Op de top zelf groeien slechts mossen, 
grassen en struiken, althans zo leek het. 
We waren aan de hand van een oude be
schrijving op zoek naar Talinum parvulum. 
Door z'n kleine gelebloemen werd deze al 
snel gevonden, samen met een Oxalis sp. 
Tussen het gras groeiden hier eveneens 
peperomia's, in korte tijd ontdekte ik hon
derden van deze plantjes.

In dit kleine gebied groeiden ook nog 
verschillende sedums, Mammillaria gum- 
mifera, een mooie blauwe echeveria, een 
geel bloeiende dahlia en een Solanum sp. 
met kleine knolletjes.

De kleine knollen van deze vorm dragen 
kortgesteelde, dofgroene blaadjes. De 
bloeiwijzen zijn eveneens geheel dof
groen. De peperomia die hier groeit past 
vermoedelijk binnen de verwantschap van

In het voorjaar komen eind maart de
eerste blaadjes te voor
schijn. Opvallend is dat 
bij sommige zaailingen 
meteen na het eerste blad 
een bloeiwijze wordt ge
vormd!

De peperomia's uit dit 
gebied wijken sterk af 
van de andere peper
omia's die we hebben ge
vonden.

Peperomia sp. RM61 bij 
Pino, Hidalgo.
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Peperomia sp. RM130.

P. mexicana, P. campylotricha en P. umbi
licata.

Ten oosten van het plaatsje Villa Victo
ria, eveneens in Hidalgo, vonden we pe- 
peromia's, die mogelijk ook binnen de ge
noemde verwantschap thuis horen. De pe- 
peromia's vallen hier echter op door de 
donkergroene blaadjes, de bladstelen zijn 
evenals de bloeiwijzen rood gevlamd.

Peperomia sp. RM138.

De plantjes groeiden hier in gezelschap 
van een opvallende, kleine Dioscorea sp. 
met platte knolletjes van zo'n drie centi
meter in doorsnede en een halve centime
ter dik. Tussen het gras in de vochtige 
grond vonden we ook een Ornithogalum 
sp.

RM130 en RM138 3 lijken aan elkaar 
verwant. Ze vormen kleine knollen met 
kortgesteelde blaadjes. Opvallend is verder 
dat de jonge knolletjes op hun zijkant lij
ken te groeien, het groeipunt zit niet aan 
de bovenzijde maar opzij. Het blad wordt 
pas eind april aangelegd, RM109 staat dan 
reeds in bloei!

Van de eerste peperomia die we hebben 
gevonden in de buurt van het plaatsje Pino 
in Durango heb ik helaas geen zaden kun
nen verzamelen. De peperomia's groeiden 
hier in gezelschap van een Ipomoea met 
een stevige knol en grote purperen bloe
men.

3 De nummers, voorafgegaan door de letters RM, zijn 
verzamelnummers van de auteur.
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Cultuur:
Uiteraard heb ik meteen geprobeerd de 

plantjes door zaaien te vermeerderen. Al 
snel bleek dat het geen lichtkiemers zijn. 
Pas nadat ik de bovenlaag van de zaai- 
grond had omgewoeld en de zaden wat 
dieper kwamen te liggen begonnen ze te 
kiemen. De zaailingen zijn erg klein en 
teer, de eerste weken is er van worteltjes 
niets te zien. De plantjes bestaan uit een 
verdikking (1-2 mm) die al aan een knol
letje doet denken met daarop een dun blad- 
steeltje en een klein blaadje (1-2 mm). In 
dit stadium is goed te zien dat het knolle
tje een verdikking van de stengelbasis 
(hypocotyl) is.

Pas als de plantjes een tweede of derde 
blaadje vormen, meestal aan de zijkant van 
deze verdikking, wordt wortelgroei zicht
baar. Het is zaak de zaailingen in ieder ge
val de eerste maanden in de schaduw te 
houden. Volle zon stellen ze ook als vol
wassen plant niet op prijs!

De plantjes groeien betrekkelijk snel, 
aan het eind van de zomer zijn de meeste 
knolletjes ongeveer een halve centimeter 
in doorsnede, er staan dan vijf tot tien 
blaadjes op. Bij zaailingen van net drie 
maanden oud werden ook al de eerste 
bloeiwijzen gevormd. In het najaar bloeide 
10 procent van de zaailingen en rijpten de 
eerste zaden! Een deel van de plantjes 
blijkt overigens zelfbestuivend.

De bloeiwijzen dragen na bestuiving 
van de bloemen de vruchtjes, elk vruchtje 
bevat één zaadje. De bruine vruchtjes zijn 
bij RM130 en RM138 kleiner dan 1 mm en 
rond van vorm. Bij RM109 zijn niet alleen 
de knollen groter maar ook de vruchten, ze 
meten 2 x 1,3 mm, de kleur is zwart.

In het najaar verliezen de planten hun 
blad, in korte tijd wordt het geel en slijme
rig, daarna verdroogt het snel. De vrucht
jes zitten dan vaak nog aan de verdroogde 
bloeiwijzen! De knollen overwinteren half

Peperomia sp.RM109 bij Lourdes SLP, bloeiwijze en 
vrucht.

of volledig ondergronds. Ik heb de erva
ring dat een koele overwintering (1-5 °C) 
een vereiste is. De knolletjes lijken bij ho
gere temperaturen volledig te kunnen ver
drogen.

Ik ben er van overtuigd dat het bij de 
gevonden peperomia's om verschillende 
soorten gaat, RM109 wijkt in ieder geval 
sterk af van RM130 en RM138. Het is 
mijn bedoeling deze plantjes zo snel mo
gelijk in kuituur te verspreiden, geduld is 
echter nog wel even geboden!

Literatuur:
Werner Rauh [1986], KuaS 37 - 7, p. 136-140.
Werner Rauh & Myron Kimnach [1987], KuaS 38 - 

3, p. 63-65 .

Van Beuningenlaan 33, 3953 BP Maarsbergen
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CAJAMARCA OPNIEUW BEZOCHT

In juli 1981, een zee van tijd geleden, 
maakten we een reis door enkele gebieden 
van Noord-Peru waaronder de stad Caja- 
marca en omgeving. Noord-Peru is, wat 
natuurlijke landschappen betreft, zeer 
boeiend vanwege de grote verscheidenheid 
aan biotopen die men er aantreft. Op rela
tief korte afstand van elkaar vindt men er 
landschappen zoals grote aaneengesloten 
bosgebieden, hoogvlakten, besneeuwde 
bergketens, diepe, vaak sterk geïsoleerde 
valleien, hooggelegen nevelbossen, dorre 
woestijnen en een groots aandoende 
kustzone. Al deze gebieden, telkens met 
hun eigen specifiek klimaat, contrasteren 
zeer sterk en samen met allerlei over
gangszones, bieden ze een schier onuitput
telijke variatie aan plantengroei. Door de 
nabijheid van de evenaar zijn de tropen 
nooit ver weg en hun invloed blijft dan 
ook overal en altijd voelbaar. Tijdens ons 
toenmalig bezoek hadden we een veel gro
ter gebied willen bereizen en veel meer 
willen zien, doch steeds is er een beper
king in de tijd waarover men beschikt.

Tijdens de jaren die volgden kwam dan 
ook herhaaldelijk het verlangen in me op 
om terug te gaan naar die heerlijke streken 
met hun overmaat aan natuurlijke land
schappen. Zoals bekend verslechterde ech
ter in de loop van de tachtiger jaren de 
sociaal-economische toestand in Peru der
mate dat het ondernemen van een individu
ele reis naar afgelegen gebieden in dit land 
een ietwat riskante zaak werd. Maar tij
dens de maanden juli-augustus 1996 was 
het dan eindelijk weer zover dat een reis 
door Noord-Peru kon worden volbracht.

Cajamarca is een van de grootste en in
teressantste steden van Noord-Peru en men 
kan er dan ook moeilijk omheen. De stad 
is gelegen op 2800 m hoogte in een 
vruchtbare hoogvlakte die omzoomd is 
door rotsige bergen. Het is in dit omrin-

Frank Vandenbroeck

gende bergland dat enkele interessante 
cactussoorten te vinden zijn. Het rotsige 
bergland komt soms ook in de vorm van 
kleine uitlopers in de eigenlijke vlakte te 
voorschijn. Dit is het geval bij de plaats 
Banos del Inca, even ten noorden van de 
stad Cajamarca gelegen, waar Ritter in 
1964 de bolcactussen vond die hij als Ma
tucana aureiflora beschreef. Een bericht 
aangaande een bezoek dat wij in 1981 aan 
deze groeiplaats brachten verscheen in 
Succulenta 62 (1983) p. 134.

Toen we in augustus 1996 in de hoog
vlakte van Cajamarca vertoefden wilden 
we andermaal de typevindplaats van Matu
cana aureiflora bij Banos del Inca opzoe
ken. Vijftien jaar tijdsverschil is in de na
tuur een onbetekenend iets, doch op louter 
menselijke schaal gezien kan het veel uit
maken. Al onmiddellijk bleek dat in Peru 
de tijd niet had stilgestaan. Aan de voet 
van de rotsen was een heel nieuw dorp 
ontstaan en de behuizingen waren opge
rukt tot aan de flanken van het massief. De 
vroegere vegetaties van Austrocylindro- 
puntia, Platyopuntia en Fourcroya die de 
overgang kenmerkten van de vlakte naar 
het rotsmassief, waren verdwenen. Van de 
talrijke populatie van Matucana aureiflora 
die we in 1981 op het plateau van het 
rotsmassief vonden, was geen spoor meer. 
We hielden dit niet voor mogelijk en 
speurden lange tijd het hele gebied af. Al 
onze pogingen bleven evenwel vergeefs. 
De andere soort, Matucana aurantiaca, die 
we indertijd talrijk op steile rotsrichels 
vonden, was wel, maar nog slechts schaars 
aanwezig. Tot onze verbazing vonden we 
uiteindelijk toch nog enkele exemplaren 
van Matucana aureiflora in rotsspleten in 
het lagere gedeelte van de heuvelketen, 
daar waar we ze nooit verwacht hadden. 
De planten waren in bloei. Verderop kwa
men we in een zone, die recent was afge-
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Oranje bloeiend exemplaar 
van Matucana aureiflora

brand: alle vegetatie was verkoold. Dit be
zoek aan Banos del Inca was voor ons een 
pijnlijke ervaring en het blijft onbegrijpe
lijk dat een eens zo weelderige plantenpo- 
pulatie zomaar schijnt te verdwijnen. De 
toenemende bevolkingsdruk vanuit het om
liggende gebied en het commercieel inza
melen van de planten zijn hieraan waar
schijnlijk niet vreemd. Het is m.i. een uit
gemaakte zaak, dat de typegroeiplaats van 
Matucana aureiflora binnen afzienbare 
tijd zal ophouden te bestaan. Bovenstaand 
relaas is in feite een klassiek verhaal ge
worden en zal het steeds meer worden. 
Alarmerende berichten van reizigers, die 
een hun bekende groeiplaats van planten 
na jaren opnieuw opzoeken, zijn legio. 
Meestal blijkt de steeds weer terugkerende 
oorzaak de toenemende bevolkingsdruk te 
zijn. Toen we een onderkomen zochten in 
het ons bekende en in de nabijheid gelegen 
hotel bij de thermale bronnen, bleek dit te 
zijn geëvolueerd tot een onbetaalbaar 
luxehotel.

De volgende dagen doorkruisten we de 
wijde omgeving van de stad Cajamarca. 
We werden ruimschoots vergoed voor de 
opgedane frustratie bij Banos del Inca. Op 
iets verder van de stad af gelegen heuvels 
vonden we schitterende gave populaties

van zowel Matucana aureiflora als M. au- 
rantiaca. De meeste planten vertoonden 
een uitbundige bloei. Dit is op zich een 
merkwaardig verschijnsel, want de maand 
augustus situeert zich in deze gebieden 
midden in de winter, d.i. het droge sei
zoen, waarin nagenoeg geen regen valt. De 
meeste vegetatie staat er dan verdord bij. 
Uit vroegere reizen heb ik de ervaring op
gedaan dat de meeste cactussoorten in hun 
natuurlijke habitat tot bloei komen wan
neer de eerste regenval inzet, m.a.w. in de 
periode wanneer de groei van de vegetatie 
herneemt. Er zijn ook soorten die slechts 
in de eigenlijke zomer of het volle re
genseizoen tot bloei komen, wanneer de 
planten reeds in volle groei zijn. Het ver
schijnsel is in sommige gebieden zeer uit
gesproken: in de droge tijd staan dan alle 
cactussen er verschrompeld bij, sommige 
soorten trekken zich zelfs gedeeltelijk of 
volledig in de grond terug. Talrijke 
matucana-soorten schijnen hierop een uit
zondering te maken. Van de planten die ik 
in het veld kon waarnemen bloeiden de 
volgende soorten in de volle winterpe
riode: Matucana aureiflora, M. auran- 
tiaca, de vele varianten van M. haynei, M. 
ritteri, M. intertexta, M. crinifera, M. for
mosa. Soorten die in deze periode geen
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spoor van leven vertoonden waren Matu
cana tuberculata, M. weberbaueri en M. 
pujupatii. Het waarom van dit verschijnsel 
is niet zo onmiddellijk duidelijk, maar 
moet zijn verklaring vinden in de ecologie 
van de planten. Een voordeel van dit zon
derlinge bloeitijdstip is wellicht dat de za
den reeds onmiddellijk kunnen kiemen tij
dens de komende regentijd. Onder de Pe
ruaanse cactussoorten is het niet alleen het 
geslacht Matucana dat zich kenmerkt door 
winterbloei. Ook het geslacht Oroya telt 
met de soorten O. borchersii en O. peru- 
viana typische winterbloeiers. Ook treft 
men soms planten van de geslachten 
Loxanthocereus, Thrixanthocereus, Borzi- 
cactus en Mila hartje winter in bloei aan. 
Doch dit schijnen eerder uitzonderlijke 
verschijnselen te zijn. Ook planten van het 
geslacht Arequipa, in het uiterste zuiden 
van Peru en noordelijk Chili, doen zich als 
typische winterbloeiers voor. Onder de 
Boliviaanse cactussen is het mij opgeval
len dat sommige vertegenwoordigers van 
de genera Weingartia en Cleistocactus in 
de droge wintertijd bloeien. Aan het ver
schijnsel van winterbloei schijnt weinig 
aandacht te zijn geschonken: men vindt al
thans zo goed als geen gegevens hierover 
in de literatuur.

Een merkwaardige matucana-populatie 
vonden we op grotere afstand van de stad 
Cajamarca. Toen we een stenige helling 
beklommen kwamen we boven op een pla
teau begroeid mer allerlei kruiden en 
kleine struiken waartussen o.a. een licht
gele Embotryum sp. Uit vroegere waarne
mingen (1981) wist ik dat laatstgenoemde 
planten vaak samengroeien met Matucana 
en graag bezocht worden door kolibries. 
Onder en tussen deze vegetatie troffen we 
cactussen met een plat bolvormig habitus 
als soortgelijk aan M. aureiflora maar met 
een iets meer open en aanliggende bedoor- 
ning. Het was echter de bloeiwijze die ons 
verraste. Aanvankelijk vonden we planten 
met actinomorf* gele bloemen waarvan de 
tint vaak overging naar oranje. Later trof
fen we planten aan met rode bloemen. Het 
was een schitterende populatie die we hier 
vonden, met prachtig uitgegroeide volwas
sen planten, maar ook met talrijke, overal 
verspreide jonge zaailingen. Alhoewel het 
gebied, te oordelen naar de uitwerpselen, 
werd beweid, schenen de planten hiervan 
geen hinder te ondervinden. Het was ons 
niet onmiddellijk duidelijk welke Matu
cana we hier voor ons hadden. Alle tot nu 
toe bekende populaties van M. aureiflora

• veelzijdig symmetrisch in tegenstelling tot zygomorf = tweezijdig symmetrisch.

Enkele zeldzame planten 
toonden rode bloemen.
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bloeien geel. Waarschijnlijk stonden we 
hier voor een afwijkende populatie 
(variëteit) van deze soort, temeer daar het 
voorkomen van deze planten verder ver
wijderd ligt van de stad Cajamarca dan de 
louter geel bloeiende populaties.

De plaats San Juan, bij Cajamarca, 
wordt door Ritter vermeld als type- 
standplaats van twee cactussoorten name
lijk Borzicactus purpureus en Matucana 
fruticosa. Het was dan ook voor de hand 
liggend dat we deze plaats zouden aandoen 
om voormelde planten op te zoeken. Om 
het dorp te bereiken moet men de vallei 
van Cajamarca verlaten en via een pas 
(Abra del Gavilán 3267 m) de vallei van 
de Rio Jequetepeque afzakken. Het gebied 
rond San Juan is weinig aantrekkelijk. Het 
terrein helt steil af naar een diepe kloof en 
is moeilijk begaanbaar. Bovendien is alle 
mogelijke grond in cultuur gebracht of was 
deze ooit vroeger in cultuur. Van enige 
cactusvegetatie was op het eerste gezicht 
nergens een spoor. Na lang speuren von
den we uiteindelijk op een uitgespaard 
verwilderd lapje grond aan de rand van 
een ravijn twee exemplaren van Borzicac
tus purpureus. Het waren mooi struikvor
mig uitgegroeide planten die bovendien in 
volle bloei waren. Deze species bloeit met 
slanke uitgesproken zygomorfe purper
kleurige bloemen. Andere exemplaren van 
deze soort konden we niet vinden.

De andere cactus die we hier zochten, 
Matucana fruticosa, bleef volkomen on
vindbaar. De habitus van deze soort is van 
dien aard (de plant groeit volgens de be
schrijving uit tot groepen van 1 meter 
doorsnee en met leden tot 50 cm lengte) 
dat de planten, indien ze er voorkomen, 
zeker niet moeilijk te vinden kunnen zijn. 
Helaas vermeldt Ritter in zijn oorspronke
lijke beschrijving niets over de aard van de 
habitat van deze plant, noch over de 
grootte van de populatie(s). Volgens de li
teratuur is deze soort alleen bekend van 
het gebied rond San Juan. Wanneer men 
het intens in cultuur gebrachte landschap 
bij San Juan beschouwt, ontkomt men niet

Borzicactus purpureus nabij San Juan. Een der laatste 
exemplaren in de natuur?

aan de bedenking dat Matucana fruticosa 
in de natuur misschien wel heeft opgehou
den te bestaan. Ritter vond de plant in 
1964, dit is meer dan dertig jaar geleden. 
In dertig jaar tijd is de bevolking in het 
betreffende gebied verdubbeld, wat zware 
eisen stelt aan het milieu en landschappe
lijk grote veranderingen teweegbrengt. Het 
is in dat opzicht trouwens veelbetekenend 
dat we nog slechts één plek vonden waar 
Borzicactus purpureus standhield. Of zijn 
er misschien nog enkele zeldzame plekjes, 
waar Matucana fruticosa een verborgen 
bestaan leidt en die ons helaas zijn ont
snapt?

Literatuur:
Bregman R.(1996): The Genus Matucana, Balkema, 

Rotterdam.

Van Akenstraat 66
B-1850 Grimbergen/België
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EXPEDITIE MET DR. ALFREDO B. LAU 
NAAR DE SIERRA HUICHOL
VELDNOTITIES 2

Elias Jiménez Pérez en Charlie G/ass.

Maandag
We kochten alle beschikbare benzine 

die er nog was..... slechts 17 liter en ver
trokken in de richting van Jesüs Maria. 
Voorbij de afslag van gisterenavond, na
men we de andere afslag vanaf het kamp. 
Daar hielden we stil op de berghelling aan 
de rechterkant. Deze was een beetje open 
en vlak en met enkele eikenbosjes be
groeid. Daar zagen we dezelfde Euphorbia 
als de vorige keer (strigosa), twee onbe-

Mario met een afgesneden bloeiwijze van 
Agave cf. attenuata.

kende tillandsia’s, Tillandsia macdougal- 
lii en erg interessante paddestoelen die bo
ven op de grote bladeren van de steeneik 
groeiden.

Een eind verder, nu in de Sierra Hui- 
chol, beklommen wij een moeilijke berg
helling die met steeneiken begroeid was. 
We stopten aan de linkerkant, waar bene
den zich de Huicholes bevonden en waar 
bovenop een vreemde orchidee groeide. 
Hier verzamelden wij o.a.; Laelia sp. , Ho- 
malopetalum sp., Epidendron sp., Til
landsia sp. Echinocereus scheeri en Eche- 
veria dactylifera.

Aangekomen boven het Huichol dorp 
Saucito, waar Cirilo woont, verzamelden 
wij een orchideeënsoort; ook waren er til- 
landsia's die boven op de bergwanden 
groeien.

Nadat enkele jongens afdaalden om zon
der succes Cirilo te zoeken, vonden wij 
voorbij Saucito, al wadende door een beek 
o.a. Tillandsia caput-medusa, Tillandsia 
sp., orchideeën, waaronder cochleta, een 
onbekende orchidee, Echinocereus sp. en 
vruchten van Bombax cf. palmeri.

Op de volgende stopplaats daalden we 
af in een nu erg droge beek, waar zich een 
vreemde orchidee bevond en een Barkeria- 
soort. Don Alfredo was er niet zeker van 
of die in deze droogte kan overleven.

Precies boven de beek, aan de voet van 
een (berg)helling halverwege het afdalen, 
ontdekten wij boven de takken van de 
bursera: Barkeria sp zonder veel wortels, 
twee onbekende orchideeën, zaad van 
Bombax cf. palmeri, zaad van Acacia sp, 
Opuntia aff. decumbens, Tillandsia sp. en 
zaad van een grote vorm van Agave angus- 
tifolia.

Een eindje verder stopten we opnieuw
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om een mooie Erythrina sp (‘colorín ’) te 
bekijken, de enige boom die Alfredo in 
bloei heeft gezien. We verzamelden zaad 
en enkele planten.

We kwamen in Jesüs Maria, Mpo. de 
Nayar, Nayarit, aan, waar wij , ten zuiden 
van de brug, in de rivier gingen zwemmen 
en baden. Hierna gingen we het dorp in en 
kochten er proviand, benzine en bier voor 
Bill en Gwenda. We dineerden en verble
ven in het huis van Isidra Ibarra G., de le
rares van Merciano. Charlie, Rogelio, Ma
rio en Gwenda gebruikten de kampeerhuis- 
jes beneden in het zand aan de rivierkant. 
De anderen verbleven in het huis of onder 
het afdak, in de auto, en zelfs op het dak 
van de auto.

Dinsdag
De eerste rustplaats na Jesüs Maria (we 

zijn nu op het grondgebied van de Cora- 
indianen) is ca 50 km. voorbij onze vorige 
stopplaats, op 1500m hoogte, waar aan de 
linkerkant, vele rotsformaties en verzamel
plaatsen waren. Verder een rotsmassa tot 
zo’n 300 meter boven de weg, waar we 
tussen de Senecio sp. het volgende verza
melden: Hylocereus purpusii (of cf. ocam- 
ponis), Mammillaria scrippsiana, Agave 
cf. schidigera, drie verschillende orchi
deeën, een Tillandsia, Echinocereus cf. 
scheeri, Ficus cf. petiolaris en planten en 
zaden van Bursera sp. Hierna namen we 
op de hoogvlakte van Nayar wat verfris
singen.

Vele kilometers verder stopten we bij 
een brug over een smal en klein dal met 
water eronder, waar rode tillandsia’s of 
Hechtia’s op de overhangende wanden 
groeiden. Mario ging er heen en verza
melde een orchidee en een Echinocereus 
cf. scheeri met bloem.

Daarna stopten we in een bocht en za
gen daar: twee soorten orchideeën en Eu
phorbia sp (strigosa), maar met grote 
bloemen en veel schutbladeren en veel 
vruchten, niet slechts drie. Verderop, in 
een opgedroogde beek waar we langs de

Echinocereus polyacanthus var. huicholensis in bloei

berghelling afdaalden, groeiden veel klit- 
planten tussen rotsspleten en Agave cf. or- 
nithobroma (erg kleine planten), en Laelia 
rubesi var. aurea. Even verder, aan de 
rechterkant, boven op grote stenen groei
den: Oncidium sp, Excisa sp. Maxilaria sp, 
Epidendron aurantiacum, Agave cf. bovi- 
cornuta, Peperomia sp., Hylocereus sp., 
Pilocereus sp., Barkeria sp. (orchidee), 
Pitcairnia sp. met witte bloemen, Hetero- 
centron subtriplinervium, Bursera sp. 
Anthurium sp. en bromeliacea. We aten 
wat in een restaurant dat Don Alfredo 
kende. We aten cochenillecactus en namen 
enkele cocabladeren. De volgende stop 
gingen alleen Don Alfredo en Mario om
hoog en ze verzamelden daar enkele orchi
deeën, en nog eens 19 km verder werd
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Agave ornithobroma

Aristolochia sp. met zwarte bloem en za
den verzameld. We passeerden El Naranjo, 
en na weer 50 km kwamen wij in Ruiz aan, 
waar wij de nacht doorbrachten in de mis
siepost van de heren Horta. Gwenda geeft 
via Don Alfredo een bijdrage aan de mis
siepost.

Woensdag
Na het ontbijt en nadat wij onze vrien

den gewekt hadden, vertrokken wij om 8 
uur in de richting van Mazatlán.

Don Alfredo en zijn jongens maakten 
Manzanillo. We tankten benzine in Ruiz. 
De volgende stopplaats was dichtbij de 
grens met Sinaloa, waar we zaden van Pa- 
chycereus pecten-aboriginum verzamel
den.

Om kwart voor elf kwamen we op de af
slag naar Durango aan, en we hielden er 
stil om iets in Motel Villa Blanca te eten. 
Ze kookten daar Mexicaans/Duits.

De volgende stopplaats was op 1970 m 
hoogte. Daar, op een erg onhandig en 
moeilijke bergwand verzamelden wij in de 
schaduw om half drie ’s middags: 3 soor
ten orchideeën, Hechtia sp., Mammillaria 
cf. jaliscana, met bloemknoppen, Echino- 
cereus (scheeri var.) koehresianus met een

bloem, Agave cf. bovicornuta met zaad, 
Agave filifera, vruchten van Asclepia- 
daceae; Jonas nam een foto van Echeveria 
dactylifera.

Een klein eindje verder zagen wij in de 
diepte Echeveria dactylifera met zaad, 
verder verzamelde men enkele takken van 
een geelbloeiende heester.

Langs de weg op een hoogte van 2050 
m, op een uitstekende wand in een bocht 
stonden veel planten van Graptopatalum 
amethystinum, met kiezelstenen en een wa
terbron aan de linkerkant.

Omdat we La Ciudad en El Salto met el
kaar verwarden, sloegen we een kilometer 
voor Buenos Aires rechtsaf. We bevonden 
ons op een hoogte van 2720 meter in een 
dennenbomengebied met interessante en 
zeldzame gesteenten. Behalve één enkel 
exemplaar van "mammillopsis" waren er 
geen andere planten. We verzamelden en
kele dennenappels en een beetje mooi mos. 
We probeerden wat benzine in El Salto te 
bemachtigen, maar ze hadden niet veel. 
We namen net genoeg om naar El Soldado 
te kunnen gaan. Hier konden we onze tank 
vullen en kwamen ’s avonds in het donker 
om 8:15 in Durango aan. We verbleven in 
Motel Los Arcos vlakbij het ‘Pancho 
Villa’-plein, en dineerden in restaurant
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Los Faroles. var. laui met vruchten.

Donderdag
Na het ontbijt dat opnieuw in Los Faro

les genuttigd werd, vertrokken we richting 
Zacatecas, waar we 1.5 km ten zuiden van 
El Arenal stopten om Echinocereus pul
chellus var. weinbergii te zien. We vonden 
slechts één plant en nog zonder bloem 
ook.

Nadat we via de tolweg in Zacatecas 
aangekomen waren gingen we, na benzine 
te hebben getankt, verder naar onze laatste 
stopplaats. Deze bevond zich bijna 100 km 
ten oosten van de kruising naar Salinas. 
Hier zagen wij Echinomastus unguispinus

We lieten Bill achterin het huis van de 
heer en mevrouw Fitz, die met John weg 
waren. Maar Derek was er wel en we na
men afscheid van hem. We vervolgden 
onze weg in de richting van San Miguel de 
Allende, waar we de auto aftankten....

Veel voorspoed voor de familie!

Vertaling: Paul Laney

Cante A.C., Mesones 71 centro, 
37700 San Miguel de Allende, Gto, Mexico.

Anastatio, Jonas Lüthy, Jésus, Alfredo Lau, Rogelio Arriago Reyes, Bili Weightman, Carlos en Eduardo, Mario Men- 
doza, Gwenda Kichener en kleine Mario op een rotsachtige bergtop.
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PEDIOCACTUS SIMPSONII
Fritz Hochstätter

SLEUTEL TOT DE ONDERSOORTEN VAN PEDIOCACTUS SIMPSONII

1 . Middendoornen aan de basis minder dan 1 mm dik, 
randdoornen maximaal 10 mm lang, niet boven een hoogte 
van 3000 m groeiend.

ssp. bensonii
1.1 Middendoornen aan de basis 1 mm dik, randdoornen meer 

dan 10 mm lang

2 . Ontwikkelt de centrale doornen al vroeg in het jeugd- 
stadium; Rocky Mountain Bergwoud, centraal Idaho; 
groeit niet hoger dan 1400 m.

ssp. indranus
2.2 Ontwikkelt de centrale doornen eerst later in het 

jeugdstadium; kan voorkomen op hoogten boven de 
2000 m.

3 Bloemen geurend; planten groepsvormend; 
Zuid-Idaho, in Nevada en Utah langs de grens 
met Idaho; Rocky Mountains subalpine bossen.

ssp. idahoensis
3.3 Bloemen niet geurend; randdoornen tot 35;

4 Middendoornen van 10 tot 25 mm;
groeit op een hoogte tussen 1400 en 3200 m.

ssp. simpsonii
4.4 Middendoornen tot 35 mm lang; groeit op 

hoogten tussen 2200 en 2500 m; niet spruitend; 
Rocky Mountains subalpine bossen;
Noord-Nevada

ssp. robustior

SSP. SIMPSONII EN ZIJN VORMEN

Pediocactus simpsonii ssp simpsonii
Binnen zijn enorme verspreidingsgebied 

komt Pediocactus simpsonii in het Zuid
en Noord-westen van de Verenigde staten 
in verscheidene plantengemeenschappen

voor. De aanpassing aan milieu verschillen 
is zeer gering in vergelijking met die, bij
voorbeeld op de groeiplaatsen van Pedio
cactus bradyi of Pediocactus (Utahia) si
leri. Toch zijn onder de invloed van ge
deeltelijk grote plaatselijke afstanden in de 
diverse gebieden vormen ontstaan met ver-
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VERENIGINGSNIEUWS

Kopij voor het verenigingsnieuws voor de 15e van 
de even maanden zenden aan:

C.B.Grimmelikhuisen. Stationsstraat 90
1541 LJ Koog a/d Zaan, tel/fax: 075-6212073 

Advertentietekst en opgave Vraag en Aanbod 
voor de 15e van de even maanden zenden aan:

G.van Santbrink. Lindenlaan 83
1901 SJ Castricum tel: 0251-672130
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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.
VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
Mevr. E. van Die-van Wijnen. Molenweg 56. 

6741 KM Lunteren. tel. 0318-483579.
BOEKENVERKOOP EN BOEKENBEURS
W. Alsemgeest. Stadhouderslaan 3 

.3417 TT Montfoort. tel. 0348-471083
in- en verkoop nieuwe en gebruikte boeken en 
ook voor losse nummers tijdschrift Succulenta
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BESTUURS MEDEDELINGEN

Hoewel het verslag van de najaarsvergadering in 
het februarinummer zal worden afgedrukt zijn er 
enkele belangrijke zaken die het eerder vermelden 
waard zijn. Allereerst de herverkiezing voor de 2e 
termijn van onze voorzitter en penningmeester 
beide zijn herkozen. En de verkiezing van een 
nieuw bestuurslid dhr Gcrard v. Santbrink die 
de funktic van 2e secretaris zal gaan vervullen.

Ledenadministrateur
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen mededelen 
dat de oproep voor een nieuwe ledenadministrateur 
is gehoord en dat veschillende leden hebben 
hebben gereageerd. Wij zijn zeer tevreden met 
deze betrokkenheid bij de vereniging. Na ieder 
gesproken te hebben is de keus gevallen op een 
automatiseringsdeskundige en wel

dhr. D.H. Roozegaarde 
Banninkstraat 5 
7255 AT Hengelo

Wij hopen op een goede samenwerking en dat 
dhr. Roozegaarde veel plezier zal beleven aan zijn 
nieuwe funktie binnen de vereniging.

Bij deze willen we natuurlijk ook dhr P.v.d Laken 
bedanken voor de jaren waarin hij als ledenadmin
istrateur veel tijd aan de vereniging heeft besteed. 
De ledenadministrateur is toch veelal het eerste 
contact met de vereniging en Piet heeft zijn functie 
altijd met een grote inzet gedaan. De voorzitter 
zal nogeen kleinigheid overhandigen als dank voor 
het vele werk voor de vereniging.

De najaarsvergaderingin de Uithof ligt al weer 
achter ons en de voorbereidingen voor de voor
jaarsvergadering 1998 zijn al weer begonnen. Deze 
vergadering zal worden gehouden in Assendelft 
op uitnodiging van de afdeling Zaanstreek wegens 
haar 65 jarig bestaan. Er zal een interessant 
ochtend programma zijn met o.a. een bezoek aan 
een bromeliakwekerij. De najaarsvergadering in 
de Uithof was een gezellige dag in een unieke 
lokatie. De plantenbeurs was groter dan we hadden 
gedacht en versterkte de ontspannen sfeer even als 
de plantenkeuring waar voor dit jaar 41 inzendin
gen waren van een goed nivo. De keurmeester had 
in deze geen gemakkelijke taak. Een bezoek aan 
de tuinen en de kassen was ook door het mooie 
weer zeer de moeite waard. Wij mogen dan ook 
wel aannemen dat het een geslaagde dag is gew
eest en dat we goed opweg zijn naar een dag waar 
een ieder wat kan vinden.

Infomap Op de najaarsvergadering is de nieuwe 
Succulenta infomap gepresenteerd en aan de aan
wezige afdelingen uitgerijkt (aan de overige zal 
de map worden toegestuurd). Deze map is een 
uitgebreide heruitgave van de bestaande rode map. 
Het is de opzet van het secretariaat dat deze map 
een vraagbaak wordt waar in men de meest 
uiteenlopende onderwerpen kan vinden. Er zijn 
al div. sugesties voor uitbreidingen gedaan en ook 
is er al medewerking op bepaalde onderwerpen 
toegezegd. Wij hopen dan ook dat u de map 
kritisch zal bekijken en ons u opmerkingen niet 
zal onthouden. Verdere sugesties en aanvullingen 
zenden aan Gerard v. Santbrink. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat deze map op de boekenplank 
van een bestuurslid komt te staan maar op de 
afdelingsbijeenkomst terinzage ligt zodat ieder lid 
er gebruik van kan maken.

Afdelingsaktiviteiten
Het secretariaat wil van de afdelingen liefst zo 
spoedig mogelijk de afdelingsprogramma’s 1998 
ontvangen voor opname in de gele pagina's. 
De afdelingen die een beurs of i.d. organiseren 
worden verzocht zo spoedig mogelijk de datums 
hiervan op te geven dit mede om te voorkomen dat 
er meer beurzen op dezelfde datum worden 
gepland. Ook bij het uitlenen van promotie 
materiaal geldt "wie het eerst komt.......... " 
opgeven aan: C.B. Grimmelikhuisen 

Stationsstraat 90 
1541 LJ Koog a/d Zaan

Hulp bij de diverse aktiviteiten die de najaarsver
gadering zo'n geslaagde dag hebben gemaakt is 
gekomen van
- 2 heren van de afd. Utrecht en wel Henk Wolven 

en Rob v.d. Pols die van het open gaan van de 
Uithof tot nog na dat iedereen was vertrokken in 
de weer zijn geweest.

- Gerda Grimmelikhuisen die was gestrikt voor 
de verzorging van koffie en thee de gehele dag

- Ook standhoudersvan onze eerste beurs op een 
jaarvergadering hebben meegewerkt aan het 
slagen van deze dag.

Het bestuur wil deze mensen dan ook via deze 
weg bedanken voor hun inzet zonder hulp kan er 
niets worden bereikt binnen onze vereniging.

Kees Grimmelikhuisen 
Secretaris
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AFDE LINGSAKTIVITEITEN

Achterhoek
11 dec. Spelavond
E.N.O. gebouw, Woerdseweg, Groenlo. 20uur

Brahant-België.
19 dec. Gevarieerde avond met dia’s, uitsl. etc. 
Tuinbouwschool, Hoger Rijksinst. voor Tuin
bouw, de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde, 20 uur

Delfzijl e.o. .
4 dec. Dia's van de diatheek en plant v.d.maand 
Groene Weide, Snelgersmastraat 15, 
Appingedam, 19.30 uur.

Dordrecht e.o.
11 dec. Nepal door Hans v.d. Kerkhof en jaaraf- 

sluiting.
Rode Kruisgebouw, Dubbelsteynlaan west 43, 
Dordrecht, 19.30 uur.

Drenthe
3 dec. Plant v/d maand door Frits Timmer en 

Sjef Pistoor met dia's van zijn vakantie in 
Zuid Afrika.

Hotel Koopman/Mulier, Paltz 7, Beilen 20 uur

Flevozoom
15 dec. Jaarvergadering met gezellig programma. 
Groen v. Prinstererschool, Verkeersweg 51, 
Harderwijk, 19.30 uur

Fryslan.
9 dec. Jaarvergadering.
13 jan dialezing door A.Keizer.
10 feb. succulenten uit de nw wereld Lv.d.Hoeven
10 mrt. Onderlinge ruilavond met eigen dia’s

Zalencentrum 'Tivoli', Huizemerlaan 
Leeuwarden. 20uur.

Gouda e.o .
10 dec. Eindejaarsavond.
“t Brandpunt', Turfmarkt 58, Gouda, 20 uur

Gooi en Eemland,
9 dec. Henk Krijnen: de eerste bloei 
Wijkcentrum Noord, Lopes Diaslaan 85, 
Hilversum, 20.00 uur.

Groningen.
18 dec. Jaarvergadering
Zaal buurt- en speeltuinvereniging SELWERD, 
Elzenlaan 72, Groningen, 19.30 uur.

Hoekse Waard
11 dec. Avond verzorgd door Natuur Educatief 

Centrum.
8 jan. Jaarvergadering en caudex-vormende 

planten door N.Engels
12 feb. Gymnocalycium door Nico Engels 
Natuurbezockers centrum Hoekse Waard, aan 
de Rijkshaven, Numansdorp, 20.00 uur.

Leiden
18dec Robert May er: rondreis Madagascar
15jan. Rob Bregman: Mexico en zijn succulenten
19feb. Jos Huizer: Arizonaen Nw-Mexico 1997

Maas en Peel
19 dec. Dia's van eigen leden
Zaal van C.M.C. Uyterwaert, Venrayseweg 65.
Venlo. 19.30uur

Voorne/Putten en Rozenburg
1 Idee, eigenavond door de leden
Snackbar "t Centrum" Stationsweg 14
Oostvoorne 20uur

Zaanstreek
12dec. Verrassing
2 jan. L. Bercht: Zuid Afrika (vetplanten)
6 feb. Jaarvergadering.
6 mrt. N Uilenbroek met "W. Highlights"
3 apr. C.Grootscholten "cactussen"
1 mei Frank Vandenbroeck over de Andes
De Springplank, Saenredamstraat 34, 
Assendelft, 20.00 uur

BELGISCHE VERENIGINGEN

Cactussen en Vetplanten v.z.w.
13 dec. De kleine geslachten door F.Beuckelaers 
Zaal Don Bosco. SLCordulaplein
Schoten Centrum 14uur.

Leuchtenbergia
19 dec. Mengelmoes door Femand Gruwez.
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 Schilde 20uur

Grusoni
12 dec van Anza Borrego tot Canyonland (II) 

door Freddy Lampo.
Zaal Don Bosco. Pastoriestraat Torhout 20uur

Cactusweclde afd. Turnhout
4 dec. Zaaiwedstrijd en diawedstrijd
Café "de Koekoek" Stwg. Op Merksplas 48
2300 Turnhout. 20uur.

76



AANVULLING SPREKERSLIJST

De aanvulling op de sprekerslijst zal uiteraard ook 
t.z.t. in de infomap worden opgenomen en aan de 
secretarissen worden toegestuurd.

J.W. Huizer
Boekenburglaan 54
2215 AE Voorhout
tel: 0252-230255

1-Cacussen kweken zonder verwarming 
2-Arizona en Nieuw-Mexico

Kosten: f.60,- + openbaar vervoer.
Bijzonderheden: halen en bregen naar het trein
station evt. ook in het zuid-oosten van Nederland.

F.J. Warmenhoven
Tichelkuilen 208
7206 BN Zutphen

1-Natuurreis door Baja California (deel 1)
2-Natuurreis door Baja California (deel 2)
3-Natuurreis door Baja California (deel 3) 

Kosten: f.60,— + f.0,40 per gereden en nog te 
rijden km

L. Vermeer
Zeggemeen 113
3844 RS Harderwijk 
tel:0341-424353

1 Rots en alpineplanten in de Oostenrijkse en 
Franse alpen.

Kosten f. 125,— + F.0,40 per gereden en nog te 
rijden km.

Wiebe Bosma 
tel: 072-5721468

4 . Rotsplanten een wandeling door natuur en 
cultuur.

Simon Kooij
Groeneveld 4
2203 BP Noordwijk 
tel: 071-3612904

1. Chileense cactussen, eventueel aangevuld met 
dia's reisverslag Buining.

Kosten f. 50,— + f. 0,35 per gereden en nog te 
rijden km.

Door onbekende oorzaak zijn de lezingen van 
dhr. H.G. Krijnen niet in de nieuwe lijst 
opgenomen dit wordt ten spoedigste hersteld, 
zie pag. 78

Er is altijd vraag naar nieuwe sprekers en of 
nieuwe lezingen meld u aan of vraag informatie 
bij G.v. santbrink.

VRAAG & AANBOD
Opgave voor deze rubriek in het eerst volgende 
nummer inzenden voor 15 december aan :
G.van Santbrink, Lindenlaan 83, 1901 SJ Castcum 
Alleen advertenties betreffende de hobby worden 
opgenomen.

Gezocht-gevraagd:om mijn hobby verder uit te 
breiden zoek ik enveloppen met afbeeldingen of 
stempels van cactussen, gebruiksartikellen met 
cactussen op b.v. borden, flessen, cactussen in 
steen of plastic, hout en karton of glas, asbakken, 
speelgoed, enz. Mag beschadigd zijn. Prijs nader 
overeen te komen. Geen T-shirts, postzegels en 
postkaarten. Tel. na 18uur is 052/21.35.33 ofwel 
J.Vlaeminck, Molenkouterstraat 44, 9200 
Schoonaarde, Belgie ( ben ook opzoek naar een 
Azteken (zon)uurwerk).
Gevraagd: Wie heeft er nog kweekbakjes op 
stroom voor mij, en matjes op stroom voor kweek 
bakken ? Wie heeft er nog stekjes voor mij. Maakt 
niet uit hoeveel. Wie heeft er nog kweektafels voor 
mij W.Talsma, J.v.Brakelstraat 50

2224 RM Katwijk tel: 071-4015410. 
Gevraagd:Wie kan mij helpen aan het boekje 
"De geschiedenis van de Belgische cactusverenig
ingen" ? J.M. Smit-Reesink, Prins Willem Alexan- 
derlaan 104, 6721 AE Bennekom tel:0318-430099

Propagandamateriaal
Boekverkoop en verenigingsartikelen

Propagandamateriaal kan tegen portovergoeding 
bij Mevr. v. Die aangevraagd worden.
Er is op dit moment verkrijgbaar:
"Wat betekent die naam" een verklarend 
woordenboek van botanische namen van 
succulenten en aanverwante vetplanten

prijs f. 13.20 incl. porto.
Gids voor het verzorgen van cactussen en 
andere succulenten.

prijs f. 10,—/Bfr. 300
Discoboek Buining (Engelse en Duitse uitgave) 

prijs f. 13,20 incl. porto.
De bewaarband voor het tijdschrift 
f. 16,—/Bfr 320 per stuk hierbij opgeven of het 
voor Succulenta's van voor of na 1997 betreft dit 
i.v.m. de nieuwe afmeting van het blad.
Corespondentiekaartedaanbieding)f.2,50Bfr.50

Bestellingen uitsluitend door overschrijving van 
de juiste bedragen en vermelding van het artikel 
op: giro nr.3742400 t.n.v. Succulenta Lunteren
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UITSLAG PLANTENKEURING NAJAARSVERGADERING 1997

De keurmeester dhr. Rob v.d. Eist had dit jaar de zware taak om 10 groepen te beoordelen wat een goede 
kennis van van zowel cactussen als vetplanten vereist. Het bestuur heeft grote waardering voor de 
inzet van Rob v.d. Elst en hoopt dat hij in de toekomst wil blijven jureren, mogelijk met de nodige hulp. 
Dhr. Uwe Beyer een ieder wel bekend van de div. beursen etc., stelde voor iedere le prijs winnaar F. 10,— 
beschikbaar. Uiteraard onze dank voor deze leuke geste.
De medailles gingen dit jaar naar:

Groep A 1 cactus min. 20cm Groep F 1 vetplant min. 20cm
6 inzendingen 4 inzendingen

le dhr. C.A.Markusse le dhr. P. Kooyman
2e dhr. P. Kooyman 2e dhr. U. Beyer
3e dhr. H.G. Krijnen 3e dhr. A.B. Pullen

Groep B 4 mammillaria max. 12cm Groep G 1 Euphorbia max. 20cm
5 inzendingen 3 inzendingen

le dhr. A.B. Pullen le mvr. J. Smit-Reesink
2e dhr. C.A. Markusse 2e dhr P. Kooyman
3e dhr. H.G. Krijnen 3e dhr. A.B. Pullen

Groep C 4. cactussen max. Klem Groep II 2 Hawortia's max. 12cm
5 inzendingen 2 inzendingen

le dhr. C.A. Markusse le dhr. M.Jamin
2e dhr. A.B. Pullen 2e dhr. A.B. Pullen
3e dhr. C. Tuyn

Groep I) 2 Zuid-Am. cactussen max. 25cm. Groep 1 4 vetplanten vrij max. 12cm.
4 inzendingen 3 inzendingen

le dhr. C.A. Markusse le dhr. M Jamin
2e dhr. F. Arens 2e dhr. H.G. Krijnen
3e dhr. A.B.Pullen 3e dhr. A.B Pullen

Groep E 2 cactussen Stromboc./Ariocarpus Groep J 1 schaal Mesems min. 25cm
4 inzendingen 5 inzendingen

le dhr. M. Jamin le dhr C.A Markusse
2e dhr. C.A. Markusse 2e dhr. B. Spee
3e dhr. W. Alsemgeest 3e dhr A.B. Pullen

Als Mooiste plant van de show werd door de aanwezigen gekozen de plant uit groep A van 
dhr. C.A. Marckusse

Lezingen vervolg

H.G. Krijnen
Prof. Struijckenlaan
3741 EZ Baarn 
tel: 035-5418724

1. Echinocereus
2. Copiapoa's en andere Chileense bolcactussen
3. Mexico: reis mei 1993.
4. Een gemengde cactusverzameling.

Kosten f. 60,— + f. 0,35 per gereden en nog te 
rijden km.
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DIATHEEK BOEKENBEURS

Er zijn in de diatheek totaal 8000 dia’s aanwezig 
waarvan de meeste ingedeeld in serie's om zelf 
een diaavond bij uw afdelings bijeenkomst te 
verzorgen. Op dit moment zijn al beschikbaar:
100 mooie vetplanten
200 mammillaria's
100 gymnocalyciums

100 mooie cactussen
200 echinocerei
66 euphorbia's

100 caudex vormende planten. 
Dia's aanvragen bij: J. Deckers 
Hertogstraat 39, 6441 HA Brunsum 
tel: 045-272461

BIBLIOTHEEK
Hier slaagt men er in 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 
tientallen tijdschriften, waarvan een enkele al van 
af 1901
Ook is een aantal wetenschappelijke boeken 
aanwezig. Aarzel niet om regelmatig een 
nieuwe katalogus aan te vragen. De lijst is zowel 
in gedrukte vorm als op floppy verkrijgbaar 
Katalogus f. 1.5O/Bfr.3O. voor floppydisk 
overleggen met dhr. Bervoets.

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

BEZOEK ADRESSEN
U kan zich nog steeds opgeven als bezoekadres 
voor afdelingsreisjes.
Een eventueele combinatie met ander liefhebbers- 
bij u in de buurt is ook zeer welkom.
Gaarne bij opgave soort verzameling en mogelijk 
bezoekers aantal vermelden. Alle bezoeken zijn 
uiteraard na tel. afspraak.
Deze adressen komen in de nieuwe 
infomap die aan iedere afdeling is uitgereikt 
op de najaarsvergadering.

ZORG DAT U ER OOK IN STAAT

Aangeboden
Overcomplete jaargangen Succulenta
Backnumbers of Succulenta
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990 t/m 1981
1986
1985
1980
1979
1978
1977 t/m 1970

f. 25,-
f. 15,— (zonder ver. nieuws)
f. 25,- 
uitverkocht
f. 25,-
f. 25,-
f. 15,- (per jaargang) 
uitverkocht
uitverkocht
f. 20,-
f. 10,-
f. 10,-
f. 20,— (per jaargang)

Een aantal jaargangen is ingebonden, soms per 2 
jaargangen, de prijs blijft gelijk aan de onge
bonden jaargangen.
Op aanvraag zijn soms ook oudere jaargangen 
verkrijgbaar

Verder nog voorradig:
Kakteen und andere Sukkulenten, jaargangen 
1994.1993 en 1981 t/m 1988 a.f.25,— per jaagang 
zonder kartij en f.35,— met kartij 
Cactus and Succulent joumal U S A.
1956.1978.1979.1981.1982 1984.1985.1986.1987.
a. f.35,— per jaargang.
alles exl. verzendkosten

W.Alsemgeest
Stadhouderslaan 3
3417 TT Montfoort 
tel: 0348-471083

Op de voorjaarsvergadering zijn weer 
interesante boeken en tijdschriften over 
cactussen en andere succulenten te 
koop.

TE KOOP GEVRAAGD
Tweedehands boeken en tijdschriften over 
succulenten. De eerste keus is voor de landelijke 
bibliotheek, de rest wordt op de jaarvergaderingen 
aangeboden.

VOOR KOOP EN VERKOOP 
W. Alsemgeest

Stadhouderslaan 3
3417 TT Montfoort

tel:0348-471083.
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CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Opendagen eind December

Wij zijn open op 27, 28, 29, 30, en 31 december 
alsmede op 2 en 3 januari van 8 tot 17 uur

Een van de meest uitgebreide-gespecialiseerde 
collecties van Nederland

Lakerveld 89, Lexmondtel: 0347-341718
Geopend maandag en vrijdag van 13-17 uur 

zaterdag van 8-17 uur

ZELDZAME ZADEN UIT ZWEDEN
Zaadlijst met 100 Neoporteria's, 150 Lobivia's 

250 Rebutia's met groeiplaatsvermelding en nog veel 
meer Wij zijn specialisten in Zuid Amerikaanse soorten

SucSeed
Mats Winberg, Valsangsv. 24 S-633 69 

Skogstorp, Zweden.

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: 0346-213 366

CACTUSSEN - EN VETPLANTENZADEN 

Schrijf vandaag nog voor GRATIS ZAADLIJST

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

BLADKAKTUS

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

Vraag onze Bladkaktus, een lijst met 
succulente literatuur aan.

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

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

British 
Cactus & 

Succulent
Society

onze planten- en zaadlijst ontvangt U op aanvraag 
tegen een internationale antwoord- coupon

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

wetenschappelijke aard als verenigingsnieuws en 
artikelen van lezers.

pedios,scleros,navojoa,toumeya, Brandnieuw lijst 12 1997 

planten, boeken, tijdschriften, floppy-discs, cd-rom astrophytum, 

aztekium-hintonii, echinocactus, echino- cereus, echinomastus. 

escobaria, geohintonia-mexicana, lophophora, mammillaria, 

turbinicarpus, agave, yucca, lewisia, wilde bloemen met opgave 
van standplaatsen. Boeken: The genera Pediocactus, Navajoa, 

Toumeya cactaceae revised dm 84,50. An den Standorten von 

Pedio/Sclerocactus deutsch dm 59,-. The genus Sclerocactus 

revised dm 79,-. To the habitats of Pedio/Sclero cactus dm 69,-. 

Verzendkosten: dm 6,50 extra, (bij aanvragen lijst Int.antw.cpn. 

bijsluitenjijst Internet http://www.demon.co.uk/mace/navajo.html

p.o. box 510 201, d-68242 Mannheim Germany

logo HochstaUer

tel. 49-621-794675

fax. 49-621-79 00332
email; fhnavajofti aol.com

Eenmaal per jaar publiceren wij Bradleya 
voor de serieuze verzamelaar en liefhebber 
van succulenta planten
Compleet lidmaatschap, incl Bradleya
In de E.E.G............
Buiten de E.E.G..... 
Excl. Bradleya resp

........£ 22.00

........£ 24.00
£ 12 en £ 13

Overzeese bestemmingen per luchtpost. Vorige 
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anderde kenmerken, waardoor die zich in 
vorm van de oorspronkelijke soort afzon
deren. Een verdere aanpassing van Pedio
cactus simpsonii ssp. simpsonii is hierdoor 
onvermijdelijk.

Het is te verwachten, dat lopende onder
zoeken naar deze variabele soort kunnen 
leiden tot het onderscheiden van meer vor
men. Alle volgende korte beschrijvingen 
voldoen aan een gewone bewerking. De 
opgevoerde gegevens zijn onderbouwd met 
herbarium- en fotomateriaal, veld- en 
cultuur-studie.

Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.&R. fa. flinspachii forma nova

Flinspach’s cactus, vernoemd naar Mike 
Flinspach, die de afgelopen jaren waarde
vol veldwerk verrichtte.

Corpus globosum ad elongatum, ad 12 
cm altum et 8 cm latum; spinae centrales 
6, brunnescentes, 10 mm longae; margina
les 13-15; flores laete-brunnei ad flaves
centes, raro rosei, 12 mm longi et lati; ha
bitat in valle Hamley, Utah, USA, in alti
tudine 1650- 2000 m.
Holotypus sub FH 63.2, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam bol- tot cylindervormig, tot 12 

cm hoog, 8 cm breed; middendoornen 6, 
bruinachtig, 10 mm lang; randdoornen 13 
- 15.
Bloemen lichtbruin tot geel, zelden rosé, 
12 mm lengte en diameter .
Verspreidingsgebied Hamley Valley op 
hoogten tussen 1650 en 2000 m.
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 63.0, fh 63.1, 63.2 en fh 63.6.
Illustratie fh 63.6 in mijn boek nr. 4 
(1995) The genera Pediocactus, Navajoa, 
Toumeya pag. 91.

fh 63.6 Pediocactus 
simpsonii fa flinspachii 
in de Hamley Vallei, 
Utah, groeiend op 1750 
m hoogte tezamen met 
Lewisia rediviva (5 mei 
82).
Foto's van de schrijver.
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Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.&R. fa. acklinii forma nova.
Acklin’s cactus, vernoemd naar Willy 
Acklin vanwege zijn veldstudie.

Corpus globosum, solitarium, ad 1 o cm 
altum et latum; spinae 5 centrales, 8mm 
longae; marginales 12; flores paene albi ad 
sufflavescentes, 12 mm longi et 15 mm 
lati;
habitat in acuminibus Montium Minera
lium, Utah, USA, in altitudine 2200- 
2500m.
Holotypus sub FH 63.4, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam kogelvormig, tot 10 cm hoog 

en breed; niet spruitend, middendoornen 5, 
8 mm lang; randdoornen 12.
Bloemen bijna wit tot bleekgeel, 12 mm 
lengte en 15 mm diameter.
Verspreidingsgebied op de toppen van de 
Mineral Mountains, Utah, op hoogten tus
sen 2200 en 2500 m.
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 63.4, fh 63.4.0.
Illustratie fh 63.4 in mijn boek nr. 4 
(1995) The genera Pediocactus, Navajoa, 
Toumeya pag. 90.

Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.&R. fa. muehlii forma nova.
Muehl's cactus, vernoemd naar Adolf 
Muehl vanwege zijn veldstudie in deels 
moeilijk toegankelijk gebied.

Corpus globosum, 12 cm altum et latum; 
spinae centrales 2-4 laetebrunneae, 6 mm 
longae; marginales 16-20; flores isabellini 
ad brunnescentes 10 mm longi et 12 mm 
lati; habitat in Reservario Enterprise, 
Utah, USA, in altitudine 1900 m., partim 
in massa sulphurea.
Holotypus sub FH 63.1.2, depositus in 
SRP (Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam kogelvormig, tot 12 cm hoog 

en breed; middendoornen 2-4, 6 mm lang, 
lichtbruin; randdoornen 16-20.
Bloemen beige tot bruinachtig, 10 mm 
lengte en 12 mm diameter .
Verspreidingsgebied Enterprise Reservoir, 
Utah, op 1900 m hoogte, gedeeltelijk 
groeiend op zwavelhoudend gesteente.
Tot deze vorm behoort het veldnummer: fh 
63.1.2.

Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.& R. fa. kuenzieri forma nova.
Kuenzler’s cactus, vernoemd naar Horst 
Kuenzler, de Pediocactus-expert.

Corpus applanate globosum, 4-6 cm al
tum et latum, caespitosum ad 20 cm dia- 
metiens; spinae centrales 6-8, tenues, 15 
mm longae, plerumque nigrae; marginales 
12-14; flores rosei, 8 mm longi et 14 mm 
lati; habitat in planaltitudine Awapa, City 
Creek, Government Creek, Escalantha, 
Utah, USA, in altitudine 1600- 2000m. 
Holotypus sub FH 63.5, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam plat kogelvormig, tot 4-6 cm 

hoog en breed; spruitend, groepen tot 20 
cm doorsnede, middendoornen 6-8, dun, 
15 mm lang, gewoonlijk zwart; randdoor
nen 12 - 14.
Bloemen rosé, 8 mm lengte en 14 mm dia
meter .
Verspreidingsgebied Awapa plateau, City 
Creek, Government Creek, Escalanta, 
Utah, op hoogten tussen 1600 en 2000 m. 
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 63.5, fh 64.1, fh66.7 en fh 66.9.
Illustratie fh 64.1 in mijn boek nr. 4 
(1995) The genera Pediocactus, Navajoa, 
Toumeya pag. 91.
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fh63.4 Pediocactus simpsonii fa 
acklinii in de Mineral Mts., Utah, 
groeiend op 2400 m hoogte in de 
ongerepte natuur (1 juni 1994)

fh63.12 Pediocactus simpsonii fa 
muehlii in het Enterprise reservoir, 
Utah, groeiend op 1900 m hoogte 
met resten van zaaddoppen (begin 
mei 1995)

fh64.1 Pediocactus simpsonii fa. 
kuenzlerii op het Awapa plateau., 
Utah, groeiend op 2100 m hoogte 
met bleek roze bloemen en en ken 
merkende dunne middendoornen 
(begin mei 1976)
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Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.& R.fa. dinosauriensis forma 
nova.
Dinosaur Cactus, vernoemd naar het Dino- 
saur National Monument.

Corpus globosum ad elongatum, ad 25 
cm altum et 15 cm latum, caespitosum ad 
40 cm diametiens; spinae centrales 8, lae- 
teflavae; marginales 12-16; flores flavi ad 
subviridescentes, 12 mm longi et 20 mm 
lati; tempus vegetationis abbreviatum ul
timo vere seminibus maturis finitur; se
mina ad 3 mm longa et 2 mm crassa 
maxima in specie sunt; habitat in territorio 
Monumenti Domestici Dinosauri, Utah, 
USA, in partibus aquilonis confinibus 
Utah et Colorado in altidudine 1250- 
1700m.
Holotypus sub FH 61, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
De plant heeft een verkorte vegetatie- 

tijd, die laat in de lente eindigt met het rij
pen van het zaad.
Lichaam kogel- tot cylindervormig, tot 25 
cm hoog en 15 cm breed; spruitend, groe
pen tot 40 cm breed, middendoornen 8, 
lichtgeel; randdoornen 12 - 16.
Bloemen geel tot lichtgroen, 12 mm lengte 
en 20 mm diameter.
Zaden: de grootste binnen de soort, 3 mm 
lang, tot 2 mm dik.
Verspreidingsgebied: Omgeving Dinosaur 
National Monument, Utah en het noorden 
van het grensgebied tussen Utah en Colo
rado, op hoogten tussen 1250 en 1700 m. 
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 61, fh 61.0, fh 66.4, fh 66.8, fh 66.2.3, 
fh 66.2.4 en fh 23.0.

Illustratie fh 66.4 in mijn boek nr. 2 
(1990) To the habitats of Pedio- and 
Sclerocactus pag. 47 en fh 61 op pag. 55.

fh23.0 Pediocactus simpsonii fa 
dinosauriensis in Moffat Co., Co
lorado, groeiend op 1700 m 
hoogte (begin mei 1983)

Pediocactus simpsonii 
(Engelmann)Br.&R. fa. sandiamon- 
tana forma nova.
Sandia Mountains Cactus.

Corpus globosum, specimina vetera 
depresso-globosa ad 20 cm alta et lata; 
spinae centrales 6-10; marginales 12-16;

flores rosei ad subrosei, 15 mm longi et ad 
25 mm lati; habitat in Montibus Sandia, 
Mexico Nova, USA, in altitudine 2700- 
2900m.
Holotypus sub FH 41, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).
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Beschrijving:
Lichaam plat kogelvormig tot 20 cm 

hoog en breed; middendoornen 6-10; 
randdoornen 12 - 16.
Bloemen licht rose tot rose, 15 mm lengte 
en 25 mm diameter.
Verspreidingsgebied: Sandia Mountains 
in New Mexico, op hoogten tussen 2700 
en 2900 m. Binnen de soort is dit de meest

Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 41, fh 42.
Illustratie fh 41 in mijn boek nr. 2 (1990) 
To the habitats of Pedio- and Sclerocac- 
tus pag. 91.

zuidelijke vindplaats.

fh41 Pediocactus simpsonii fa. san- 
diamontana groeiend in Bernalillo 
Co., New Mexico op een hoogte 
van 2800 m. Op de achtergrond 
Echinocereus viridiflorus. (begin 
mei 1982)

Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
BR.&R. fa. montanensis forma 
nova.
Montana Cactus

Corpus parvum, summum 8 cm altum et 
latum; spinae 4-6 centrales brunnescentes, 
6 mm longae; marginales 10-12; in iuven- 
tute diu sine spinis centralibus; flores lae- 
terosei ad isabellini, 6 mm longi et 10 mm 
lati; habitat in Montibus Tendoy, Montana 
meridiana, USA, in altidudine 1800- 2200 
m.
Holotypus sub FH 90, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam klein, tot 8 cm hoog en breed; 

middendoornen 4-6, bruinachtig, 6 mm 
lang; randdoornen 10 - 12; blijft in het 
jeugdstadium lang zonder middendoornen. 
Bloemen licht rosé tot beige, 6 mm lengte 
en 10 mm diameter.
Verspreidingsgebied: Zuid-Montana, op 
hoogten tussen 1800 en 2200 m. Binnen de 
soort is dit de meest noordelijke vind
plaats.
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 90, fh 91, fh 92, fh 93, fh 94, fh 95 en 
fh 96.
Illustratie fh 95 in mijn boek nr. 4 (1995) 
The genera Pediocactus, Navajoa, Tou
meya pag. 94.

SUCCULENTA jaargang 76 (6) 1997 267



fh93 Pediocactus simpsonii fa 
montanensis uit Zuid Montana, 
groeiend op 2000 m hoogte (15 
mei 1989)

Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
Br.&R. fa. campestris forma nova.

Prairie cactus. Groeit uitsluitend op de 
prarie in Wyoming.

Corpus globosum, 8 cm altum et latum; 
spinae densae corpus obtegunt; 6-8 centra
les brunnescentes; marginales 14-18; flo
res rosei, 10 mm longi et lati; semina 1 
mm alta et lata minima in specie sunt; ha
bitat solum in campis herbidis, Laramie, 
ad ortum brumalem Wyoming, USA, in al
titudine 1800- 2400 m.
Holotypus sub FH 70, depositus in SRP 
(Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam bolvormig tot 8 cm hoog en 

breed; dichte bedoorning, het plantenli- 
chaam bedekkend; middendoornen 6-8, 
bruinachtig; randdoornen 14 - 18; blijft in 
het jeugdstadium lang zonder middendoor
nen.
Bloemen rosé, 10 mm lengte en diameter. 
Zaden: de kleinste binnen de soort, 1 mm 
lang en dik.
Verspreidingsgebied: Groeit in de prairie, 
uitsluitend in Zuidoost Wyoming; op 
hoogten tussen 1800 en 2400 m. Binnen de 
soort is dit de meest noordelijke vind
plaats.
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 70, fh 70.0, fh 71, fh 74, fh 75 en fh 76.

Illustratie fh 76 in mijn boek
nr. 4 (1995) The genera Pe
diocactus, Navajoa, Tou- 
meya pag. 92.

fh76 Pediocactus simpsonii fa 
campestris in de Elk mountains 
in Wyoming, groeiend in de prai
rie op 2600 m hoogte (18 mei 
1994)
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Pediocactus simpsonii (Engelmann) 
BR.&R. fa. fiaminggorgensis forma 
nova.
Flaming Gorge cactus.

Corpus globosum, l0 cm altum et latum, 
caespitosum ad 30 cm diametiens;
spinae 6 centrales, 10 mm longae, ro
bustae, nigrae; marginales 10-12; flores 
flavi, 12 mm longi et 15 mm lati; habitat 
in territorio Flaming Gorge, 
confinibus Utah et Wyoming, in altitudine 
2000- 2300m.
Holotypus sub FH 66.5.2, depositus in 
SRP (Herbario Boise, Idaho, USA).

Beschrijving:
Lichaam bolvormig tot 10 cm hoog en 

breed; groepsvormend tot 30 cm breed; 
middendoornen 6, robuust, 1 cm lang, 
zwart; randdoornen 10 - 12.
Bloemen geel, 12 mm lengte en 15 mm 
diameter.
Verspreidingsgebied: Flaming George ge
bied, grensgebied tussen Utah en Wyo
ming; op hoogten tussen 2000 en 2300 m. 
Tot deze vorm behoren de veldnummers: 
fh 66.5, fh 66.5.1, fh 66.5.2, fh 66.6, fh 
72, fh 72.1 en fh 73.

fh72.0 Pediocactus simpsonii fa fia
minggorgensis in Sweetwater Co., 
Wyoming, groeiend in de prairie op 
2000 m hoogte (begin mei 1988)

Pediocactus simpsonii ssp. idahoensis

Pediocactus simpsonii ssp. bensonii

Pediocactus simpsonii fa. flinspachii

Pediocactus simpsonii fa. acklinii

Pediocactus simpsonii fa. muehlii

Pediocactus simpsonii fa. kuenzleri

Pediocactus simpsonii fa. campestris

Pediocactus simpsonii fa. dienosauriensis

Pediocactus simpsonii fa. sandiamontana

Pediocactus simpsonii fa. flaminggorgensis

Pediocactus simpsonii fa. montanensis
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SLEUTEL TOT DE VORMEN VAN PEDIOCACTUS SIMPSONII

1 Spruitende vormen 2
1.1 Niet spruitende vormen 3

2 . Bloemkleur geel 4
2.2 Bloemkleur rose

Sevier Plateau, Governmental Creek, Utah fa. kuenzleri

3 . Tot 12 randdoornen 5
3.3 Van 12 tot 20 randdoornen 6
4 10 tot 12 randdoornen

Grensgebied Utah - Wyoming fa. flaminggorgensis
4.4 12 tot 16 randdoornen

Grootste zaden van alle vormen
Noorden van het grensgebied Utah — Colorado fa. dinosauriensis

5 bloemen geel tot bleek rosé
Meest Noordelijke vorm, Zuid-Montana fa. montanensis

5.5 bloemen wit tot lichtgeel
Mineral Mountains, Utah fa. acklinii

6 . rosé bloeiende vormen 7
6.6 beige tot bruinachtig bloeiend 

Middendoornen 4, 
Enterprise gebied, 
Washington Co, Utah fa. muehlii

6.6.6 lichtbruin tot geelachtig bloeiend 
Middendoornen 6
Hamley Valley, Utah fa. flinspachii

7 . bolvormig tot 8 cm doorsnee 
Kleinste zaden van alle vormen 
South Wyoming fa. campestris

1 .1 bolvormig tot 20 cm doorsnee 
Meest Zuidelijke vorm
Sandia Mts, Nw mexico fa. sandiamontana

Met dank aan de heer Theunissen voor 
de Latijnse diagnose.

Literatuur:
Hochstatter, F. (1990). To the habitats of Pedio- and 

sclerocactus. Druckerei Steinhart, Titisee- 
Neustadt, Germany.

Hochstatter, F. (1997). Pediocactus simpsonii ssp. 
idahoensis. Succulenta 76 (3) 124-127.

Postfach 510, D 68242 Mannheim, Duitsland.

Summary
Across its vast distribution range. Pediocactus simpsonii 
occupies many different ecological niches. Although the 
extent of specialised adaptation to the different environ
ments is slight compared to that exhibited by, say P 
(Utahia) sileri or P. bradyi at their respective localities. 
the large distances involved have led to isolated popu- 
lations in a number of areas developing morphological 
characters which are significantly different from the ty- 
pical widespread simpsonii characters. Thus is neces- 
sary to describe a number of localised forms, which are 
currently clearly differentiable from the type, and are 
likely to become more so as evolution proceeds.
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

In het Duitse Kakteen und andere Suk- 
kulenten [48 - 6, juni 1997] wijdt U. 
Meve een bijdrage aan Kleinia longiflora 
en Kleinia squarrosa. A. Froehlich be
spreekt de vormenrijkdom van Mammilla
ria microcarpa. Het genus White-Sloanea 
wordt door W. Rauh voorgesteld. K. Gil- 
mer & H.P. Thomas beschrijven hun ob
servaties met betrekking tot Pterocactus 
reticulatus en P. gonjianii.

P. Braun & E. Esteves Pereira behande
len de taxonomische status van Cereus 
adelmarii en Cereus kroenleinii. Beide 
soorten zijn ook bekend onder de ge
slachtsnaam Monvillea. Zij komen tot de 
overtuiging, dat beide taxa als subspecies 
onder Cereus phatnospermus thuishoren.

Het volgend nummer van dit tijdschrift 
[KuaS 48 - 7, juli 1997] opent met het 
voorstellen van de vorig jaar nieuwbe- 
schreven Turbinicarpus booleanus, door 
G. Hinton.

Nolina recurvata (syn.: Beaucarnea re
curvata) wordt door H.J. Brunn onder de 
aandacht gebracht, vergezeld van tips voor 
de cultuur van deze fraaie plant. R. Roe
mer bericht over zijn observaties aan 
Ferocactus rectispinus in Baja-California. 
H. Hansen bespreekt de giftigheid van 
sommige Senecio-soorten.

B. Hofmann geeft tips ter bestrijding 
van lastige onkruiden in kas en tuin, mis
schien een kans om eindelijk eens van die 
klaverzuring in uw kas af te komen?

Het augustusnummer [KuaS 48 - 8] van 
dit periodiek opent met de beschrijving 
van een reisje door de Big Bend-regio in 
Texas, USA, door A.& E. Lutz.

V. Vlk stelt een viertal mini-euphorbia's 
uit Ethiopië voor.

J. Luethy bespreekt de vorig jaar nieuw

gepubliceerde Strombocactus pulcherri
mus. Het ziet er naar uit dat Strombocac
tus disciformis subsp. esperanzae dezelfde 
plant is.

V. Eichler verhaalt over haar bezoek 
aan een tweetal cactustuinen op Gran Ca
naria. H. Wittner geeft tips bij de opkweek 
van Aztekium hintonii en Geohintonia 
mexicana.

KuaS [48 - 9, september 1997] bevat 
onder meer een bijdrage over Maihueniop- 
sis glomerata, door K. Gilmer & H.P. Tho
mas. M. Teissier wijdt een artikel aan de 
Crassulaceae van Madagaskar. Over de 
Cactusflora van Coxcatlan, Mexico, be
richt P. Schupke. K. Augustin bespreekt 
Weingartia pulquinensis en W. corroana.

R. Rudolph brengt zijn methode voor 
het enten van kleine zaailingen voor het 
voetlicht.

Van de hand van B.E. Leuenberger ver
scheen 'Maihuenia - monograph of a pa- 
tagonian genus of Cactaceae'. Deze taxo
nomische revisie van het weinig bekende 
genus bevat verder tips voor de cultuur, 
verspreidingskaarten en raster-electro- 
nische opnames. Het boek telt 92 pagina's 
en bevat 22 figuren en 125 foto's. Het kost 
35 engelse ponden of DM 90,—.

Het Franstalige Succulentes brengt een 
special uit, geheel gewijd aan het geslacht 
Peperomia, van de hand van W. Rauh. Een 
prima boekje over een interessant geslacht, 
dat ten onrechte veel te weinig aandacht 
krijgt. De naam van de auteur staat borg 
voor de kwaliteit van de tekst.
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Het augustusnummer van het zelfde tijd
schrift [Succulentes 30 - 3, augustus 
1997] bevat onder meer een artikel over de 
euphorbia's uit het ZuidAfrikaanse 'veld', 
door Yves Delange. Chalet schrijft over 
zijn speurtocht naar Pediocactus en 
Sclerocactus in de V.S. een soort dagboek. 
Verder nog een interview met Roberto 
Kiesling.

International Cactus Adventures 
[No.35, juli 1997] brengt het verslag van 
een reis door Venezuela, door A. Hof- 
acker, vergezeld van een handige lijst van 
de in dat land voorkomende cactussen.

De inmiddels niet meer zo nieuwe soor
ten Aztekium hintonii en Geohintonia 
mexicana blijven de gemoederen bezig 
houden. Ook in dit tijdschrift weer ruime 
aandacht! (Ook in Cactus & Co [No. 3, 
1997] ruim aandacht voor beide soorten).

M. Chazaro bespreekt de in 1995 nieuw- 
beschreven Agave wendtii.

N. Rebmann schrijft over de vegetatie 
van Madagascar.

Het Tsjechische Kaktusy [23 - 2, 1997] 
bevat de volgende, voor liefhebbers van 
Euphorbia belangrijke, naamsverandering:

V. Vlk, die in Kaktusy [33 - 1] een Eu
phorbia wilsonii beschreef, verandert deze 
naam nu in E. charleswilsoniana, omdat de 
eerste naam al eerder gebruikt is.

In het British Cactus & Succulent 
Journa) [15 - 2, juni 1997] behandelt Süp- 
plie een aantal Epiphyllum hybriden. H. 
Mays schrijft ook over kleurig bloeiende 
hybriden, van Echinopsis dit maal.

B. Maddams & I. Le Page berichten 
over het voorkomen van Carpobrotus 
glaucescens op het kanaaleilandje Herm. 
F. Hochstaetter is toe aan deel 4 van zijn 
bespreking van Sclerocactus. Een determi- 
natiesleutel op de soorten is hierbij ge
voegd. Over de herintroductie van Aloë su- 
zannae op Madagaskar schrijven G. Smith 
en P. Swartz.

In Aloë [33 - 4, 1996] schrijven E. van 
Jaarsveld & M. Struck over de succulente 
Flora van Zuid-Afrika en Namibië.

Van Jaarsveld wijdt tevens een bijdrage 
aan de nieuwe succculentenkas in de bota
nische tuin van Kirstenbosch.

Kimberley brengt een artikel over suc
culente planten in Zimbabwe.

S. Hammer behandelt een aantal nieuwe 
vondsten uit Zuid-Afrika.

Het tweetalige (Engels en Italiaans) 
Cactus & Co. [ Nr. 3, Juli 1997] presen
teert onder meer een bijdrage van Marvelli 
over Gymnocalycium spegazzinii. A. Ni- 
cola is toe aan deel 2 van haar verhaal 
over Lithops. J. Pilbeam bespreekt de ver
schillen tussen Agave en Yucca. Panarotto 
behandelt Aztekium hintonii en Geohinto
nia mexicana, een moderne siamese twee
ling! G. Urbani verhaalt in een schitterend 
geïllustreerd artikel van zijn reis door Bo
livia. Een bijdrage van C. Racca handelt 
over de Sempervivums, die in Val Maira 
groeien. P. Bello schrijft over de cultuur 
van Sulcorebutia's.

Internoto [17 - 4, okt. 1996] opent met 
een bespreking van Notocactus ottonis var. 
schuldtii, door N. Gerloff. K.H. Prestlé be
handelt de sectie Notobrasilia, terwijl J. 
Neduchal schrijft over 15 jaar 
Notocactusgeschiedenis, de periode van 
1977-1991.

Internoto [18 - 1, jan. 1997] brengt 
nieuws van de natuurlijke vindplaatsen, 
door N. Gerloff, deel 2 van vijftien jaar 
geschiedenis van het geslacht Notocactus, 
door J. Neduchal en een bijdrage over de 
soortsproblematiek, van de hand van M. 
Korte.

Uit dit nummer vernemen wij ook, dat 
op 7 juli j.1. is overleden de bekende 
Paror/zu-kenner Walter Weskamp.
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In Internoto [18-3, juli 1997] pleegt J. 
Neduchal een aantal nieuwe naams- 
combinaties in Notocactus. Het trauma van 
de 'parodiaisering' klinkt nog steeds na in 
de kolommen van dit blad.

Van de hand van K.H. Prestlé verscheen 
een boek over het geslacht Frailea. Het is 
te bestellen bij de auteur, Vijverweg 12 
5461 AL Veghel en kost fl. 120,—. Een 
recensie-exemplaar hebben wij tot dus
verre nog niet ontvangen.

Van N. Gerloff, J. Neduchal en S. 
Stuchlik verscheen de 2e druk van 
Notokakteen, Gesamtdarstellung aller 
Notokakteen. Kosten DM 39,—. Te bestel
len bij Norbert Gerloff, Brandenburger- 
strasse 49, D-71640 Ludwigsburg.

Het Italiaanse Piante Grasse [17 - 2, 
april 1997] bevat onder meer een bijdrage 
over de sectie reticulatae van het geslacht 
Haworthia, door L. Zambianchi, een reis
bericht van A. Lau, succulenten uit de 
flora van Italië, door G. Tavormina en een 
beginnersrubriek.

Het lijkt mij goed hier eens te wijzen op 
het bestaan van de Haworthia Society. 
Deze club geeft een publicatie uit, die Ha- 
worthiad heet en geredigeerd wordt door 
Harry Mays. Het kost 7 engelse ponden 
per jaar. Het adres is S. Barker, 15 Emmott 
Av., Barkingside, Ilford, Essex, IG6 1AL 
Engeland.
Ned. vertegenwoordiger: Rob Wellens 
St. Felixstraat 13, 4411 DB Rilland Bath.

BOEKBESPREKING
Guide to the Aloë's of South Africa. 

Ben-Erik Van Wyk en Gideon Smith, uitg. 
BRIZA, ISBN 1 875093 04 4 Prijs £ 25,— 
300 pagina's, 400 kleurenfoto's.

Dit is het soort boek waarvan ik hou: 
prachtige foto's naast een soortbeschrij
ving die ‘to the point’ is, zonder onnodige 
franjes.

Op de ene bladkant beschrijven de au
teurs de karakteristieken van de soort: 
blad, bloem, grootte, bloeitijd, habitat en 
vindplaats beknopt en volledig.

In de tekst is een klein kaartje ingelast 
dat de verspreiding toelicht. Er wordt ook 
aandacht besteed aan de zeldzaamheid en 
de mogelijke problemen bij het uitzetten in 
de (Afrikaanse) tuin. Aan de andere zijde 
vind je een drietal kleurenfoto's, waarvan 
minstens een close-up van de bloemen en 
dikwijls van de variëteiten van de plant. 
De prachtige foto's zijn geselecteerd uit 
het werk van vele fotografen.

De identificatie wordt vergemakkelijkt 
door de planten onder te brengen in kunst
matige groepen zoals bijvoorbeeld boom- 
aloë's, enkelstammige, meerstammige, 
kruipende, en gevlekte aloë's. Alhoewel 
dat wat vraagtekens oproept, is het inder
daad makkelijk om een plant terug te vin
den.

Belangrijk is ook, dat de auteurs de 
laatste trends volgen en nieuwe namen ge
bruiken en korte metten maken met een he
leboel onnodige soorten. Alleen Zuid- 
Afrikaanse soorten worden besproken 
(inclusief Swaziland en Lesotho), geen 
planten uit Namibië of Zimbabwe.

Ik kan dit boek zonder aarzelen aanprij
zen als een aanwinst, ideaal zowel voor de 
succulentensafari in Zuid Afrika als voor 
de koffietafel op een Opendeur dag.

Jan Vandorpe
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HET GESLACHT THELOCACTUS
16. DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN, DEEL 1

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

Als je, zoals wij, gedurende een langere 
periode met een bepaald geslacht bezig 
bent, dan is een van de bekoorlijkheden 
van deze specialisatie, dat je de samen
hang tussen de soorten en verwantschap
pen steeds beter gaat zien.

Steeds duidelijker wordt dat er tussen 
bepaalde soorten altijd weer overgangsvor
men bestaan en bepaalde planten of vor
men ineens niet meer zo duidelijk onder te 
brengen zijn in een bepaald vakje. Iets dat 
wij mensen altijd zo graag willen. Hoe 
meer je ervan te weten komt, hoe duidelij
ker het wordt, dat je eigenlijk nog maar 
heel weinig weet! Het blijft daardoor ech
ter wel interessant.

Gedurende het tot stand komen van deze 
serie artikelen, kwam er steeds weer

Afbeelding 1: Thelocactus hastifer. Zaailingen met be
vederde bedoorning. Foto’s Wim Alsemgeest.

nieuwe informatie beschikbaar, die niet op 
tijd meegenomen kon worden. Maar er zijn 
ook zaken waar we onvoldoende duidelijk
heid over konden krijgen. In deze, en mo
gelijk ook nog een of meer afleveringen, 
willen we enkele van deze zaken op een 
rijtje zetten, waarbij we de allerlaatste 
"nieuwigheden" proberen mee te nemen. 
We zullen beginnen met het wegwerken 
van een foutje.

Een echt storende fout stond in deel 3 
over Thelocactus hastifer. Op pagina 126 
bij foto nr. 3 is een verkeerde afbeelding 
geplaatst. Bij de tekst leest men "let op de 
bevederde bedoorning". Helaas er is hele
maal geen bevederde bedoorning te zien, 
wat wij hierbij dus goed maken (zie foto 
1). Zijn de langgerekte groeivorm met de 
dunne wortelhals en de uitlopers aan die 
wortelhals bij deze soort al bijzonder, de 
bevederde bedoorning bij de prille zaailin- 
getjes is binnen het geslacht Thelocactus 
werkelijk uniek, vandaar!

Ook willen we graag een afbeelding la
ten zien van een Thelocactus matudae- 
vorm met extreem smalle tuberkels. We 
hebben deze vorm verkregen uit de verza
meling van Henk van Dijk. Deze heeft de 
plant uit een zaaisel geselecteerd. De plant 
bevestigt nog sterker onze mening dat The
locactus matudae een grotere verwant
schap heeft met T. rinconensis dan met T. 
tulensis. Dit is gebaseerd op het feit dat 
deze smal uitlopende tuberkels ook waar te 
nemen zijn bij enkele T. rinconensis- 
vormen (zie foto 2).

Thelocactus rinconensis 
subsp. hintonii

Groot was onze verbazing toen onlangs 
in de K.u.a.S. (febr.1997), een artikel ver
scheen van Jonas Lüthy over een nieuwe 
ondersoort van T. rinconensis, gevonden
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Afbeelding 2: Thelocactus matudae met extreem lange 
tuberkels.

door James en George S. Hinton 
langs de weg van Cienega del 
Toro naar Santa Rosa. Wij ken
nen deze plant niet, maar volgens 
de nieuwbeschrijving vallen deze 
planten op door de grote solitaire 
groeivorm, wat minder zware be- 
doorning en de dottergele bloe
men. Vooral het laatste maakt 
deze vorm bijzonder. Onze eerste 
reactie was om deze planten in 
verband te brengen met een 
vondst van de welbekende Suc
culentenkenner Afred Lau: The- 
locactus spec.nova Lau 752. He
laas, ook deze planten kennen wij niet. Wij 
houden ons aanbevolen. De vindplaats van 
dit Lau-nummer zou slechts 10 km zuidelij
ker van de typevindplaats van T. rinconensis 
ssp. hintonii liggen. Wij hebben kontact met 
de heer Hofer gezocht, die op de betreffende 
vindplaats is geweest. Van hem vernamen 
wij dat hier alleen T. matudae groeit. Dit is 
gezien het verspreidingsgebied van 
T. matudae goed mogelijk. De nieuwbe
schrijving van T. matudae is, zoals veel 
voorkomt, vooraf gegaan met veldnummer 
Lau 744. Dit veldnumer is in liefhebbers- 
kringen wel in omloop. Nu vermoeden wij 
dat Lau 752 tot dezelfde soort behoort als 
Lau 744. Helaas is Lau 752 niet vermeld bij 
de nieuwbeschrijving van T. matudae.

Als laatste "nieuwigheid" in deze afleve
ring willen we LJ graag nog een primeurtje 
laten zien van een uit zaad opgekweekte T. 
rinconensis var. freudenbergeri, die dit jaar 
voor het eerst in bloei kwam met de afwij
kende violette bloemen (zie foto 3).

LITERATUUR:
Lüthy, J. (1997). Thelocactus rinconensis subsp. hinto

nii Eine neue Unterart aus Nuevo Leon. K.u.a.S. 
48 (2): 37-40.

Sanchez-Mejorada, A. & Lau, A. B. (1978) Thelocac
tus matudae, una nueva especie de Nueva Leon. 
Cact. Succ. Mex. 23: 51-52.

Correspondentieadres: Stadhouderslaan 3, 3417 TT 
Montfoort.

Afbeelding 3: Thelocactus rinconensis var. freuden
bergeri
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U HEBT WAT GEMIST
Joop van Alten

De najaarsvergadering van Succulenta 
is weer achter de rug. Toen ik op zaterdag
ochtend 18 oktober om 10 uur bij het kas
sencomplex van de Botanische Tuin in 
Utrecht aankwam, dacht ik aan de vroege 
kant te zijn. Niets was minder waar. Er 
was reeds volop bedrijvigheid. De boeken
verkoop draaide op volle toeren en ook op 
de plantenmarkt was al een behoorlijke be
langstelling. Dit laatste verbaasde mij, 
want om de één of andere reden was deze 
nieuwe activiteit mij ontgaan. Ik heb het 
nog eens teruggezocht in de laatste afleve
ringen van het afdelingsnieuws en moest 
tot mijn schande bekennen, dat het welis
waar was terug te vinden, maar dat er toch 
een goed overzicht ontbrak van hetgeen

ons deze dag te wachten stond. Jammer, 
want wie wil er nu niet rondneuzen tussen 
al die plantjes, die werden aangeboden. 
Misschien was de voorbereidingstijd voor 
een algemene vergadering wat kort. Moe
ten we er eens over nadenken of we met 
één vergadering per jaar er niet wat meer 
van kunnen maken? Hopelijk gaan we 
hiermee door.

In de kantine kon je terecht voor een 
gratis kopje koffie met koek (ik ben een 
‘koekjesmonster’) en daar het buiten het 
mooiste weer van de wereld was, was het 
ook daar goed toeven. Conclusie: veel te 
laat van huis gegaan en daardoor tijd te
kort.

In de entree werd ondertussen gewerkt 
aan de plantenkeuring en groeide de verza
meling mooie planten. Alles lijkt erop, dat 
plantenkeuringen een vaste plaats gaan 
veroveren tijdens gebeurtenissen als deze. 
Hier bleek ook, dat sommige inzenders 
graag meer voorbereidingstijd hadden ge
had. Niet iedereen heeft zijn planten altijd 
maar tentoonstellings-klaar staan. Vers op
gepotte planten staan nu eenmaal niet ste
vig in een pot.

Duidelijk is, dat de ochtend voorbij was 
voor je het besefte. Het werd dus tijd voor 
de gezamenlijke lunch, waaraan weer vele 
leden deelnamen. In de beschikbare ruimte 
waren drie- en vierpersoons tafeltjes neer
gezet, wat ik persoonlijk jammer vond. Ik 
vind nu eenmaal grote, lange tafels gezel
liger. De kwaliteit van het eten was goed, 
alleen mag er wel wat meer op de prijs/ 
kwaliteitsverhouding worden gelet.

Na afloop van de lunch konden we ken
nis nemen van de uitslag van de planten
keuring. De bekroonde planten waren van

De boekenbeurs van Wim Alsemgeest trok veel belang
stelling.
Foto’s van de schrijver.
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De plantenmarkt werd goed 
bezocht.

De hoofdprijs voor de groep 'één vetplant in een pot’ 
van minimaal 20 cm doorsnede.

De keurmeester aan het werk.
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Uitreiking publieksprijs

medailles voorzien, zodat de resultaten 
van de keuring voor ons allen duidelijk 
waren. Het grote aantal categorieën leidde 
ertoe, dat bij enkele groepen met een klein 
aantal inzendingen het dus altijd prijs was.

Nu werd er bedacht, dat het aantal cate
gorieën wellicht ingeperkt moet worden, 
maar is het niet leuker als er meer leden 
meedoen? Aan onze drang, het altijd nog 
beter te doen dan de jury, werd tegemoet 
gekomen door de instelling van een pu
blieksprijs.

De vergadering werd door de meeste 
aanwezige leden bijgewoond. Sommigen 
konden de verleiding van de markten, 
show en tuin niet weerstaan, het was ook 
wel erg mooi weer. Een tweetal functiona
rissen stopte met hun werkzaamheden. Be
dankt werd onze ledenadministrateur, Piet 
van der Laken, die door Henk Rooze- 
gaarde wordt opgevolgd. Jammer genoeg 
schitterden beiden door afwezigheid. Ook 
nam André van Zuylen afscheid van de re
dactie, waar hij de lay-out van Succulenta

1e Prijswinnaar in de groep 
'schaal mesems' van minimaal 25 
cm doorsnede.
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Aandachtig gehoor

André van Zuylen wordt bedankt voor 
zijn inbreng.

De bestuurstafel, v.l.n.r.
Hans Schellart, Joop Smit-Reesink, 
Karei Zaunbrecher, Cees Grimmelik
huisen en Gerard Santbrink.
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Uitreiking gouden pen aan Koen Knotters; zittend Frank 
Vandenbroeck.

verzorgde. Hem konden we persoonlijk be
danken en een aandenken overhandigen. 
Ook hier zijn anderen bereid, de taak over
te nemen.

Enkele schrijvers in ons tijdschrift viel 
de eer te beurt, de ‘gouden pen 1996’ in 
ontvangst te mogen nemen. In de rubriek 
hobby viel deze toe aan Wim Alsemgeest, 
in de rubriek wetenschap aan Koen Knot
ters en tenslotte in de rubriek reizen aan 
Frank Vandenbroeck. Na uitreiking van de 
publieksprijs voor een Melocactus azureus 
waren de cadeautjes op en konden de aan
wezigen zich met serieuzere zaken(bezig- 
houden.

Deze zaken waren overlijdensberichten 
in het tijdschrift, de begroting en het pro
bleem van de donateurs. U zult er in de 
notulen van deze vergadering ongetwijfeld 
meer over lezen.

Al met al was het een buitengewoon ge
slaagde dag, waarbij alle deelnemers wel 
aan hun trekken zijn gekomen. Misschien 
is het een goed idee om tenminste een half 
jaar van tevoren een volledig programma 
te publiceren, zodat zij, die niet komen, 
weten wat ze missen. Zij die wel komen, 
kunnen zich dan goed op eventuele deel
name aan activiteiten voorbereiden. Het is 
duidelijk, dat U zich niet kunt laten verte
genwoordigen. Als U zich voor deelname 
beperkt tot het sturen van een vertegen
woordiger, dan mist U teveel!

Simon van Collemstraat 142, 1325 RL Almere.

Aloë plicatilis

Peter van der Puyl maakt ons er op attent, dat op bladzijde 179 van het augustusnummer het navolgende niet over de voorplaat is vermeld: 

"Illustration of Aloe plicatilis from Flowering Plants of Africa vol 50, 1. plate no 1972", published by the National Bota- 

nical Institute, Pretoria, RSA.
Wij hopen dit hiermede te hebben rechtgezet.
De redactie.
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INDEX 1997
PLANTENNAMEN

Adansonia
alba • 162
digitata. • 16; 159
fony • 161
grandidieri • 157; 160
gregorii 159
madagascariensis • 160
perrieri 161
suarezensis 161
za • 161

Agave
angustifolia • 258
filifera •217; 260
ornithobroma • 259
schidigera • 259

Akersia
roseiflora • 247

Alluaudia
ascendens • 196
comosa • 197
dumosa • 196
humbertii • 197
montagnacii • 197
procera • 195

Alluaudiopsis
fiherenensis • 198
marnieriana • 198

Aloë
albiflora • 137
arborescens • 166
bakeri 139
dichotoma • 166
jragilis • 137
haemanthifolia • 168; 179
jucunda. • 137
mitriformis • 166
pearsonii • 137
pillansii • 166
plicatilis • 166; 178
ramosissima • 166

Arequipa
australis • 82
hempeliana • 82
rettiggi • 82

Ariocarpus 
kotschoubeyanus • 237

Astrophytum
asterias • 152; 237
capricorne •153

v. crassispinoides • 153
v. crassispinum • 153
v. major • 153
v. minor • 153 

coahuilense • 155 
myriostigma • 59; 154

v. columnare • 154
v. potosinum • 154
v. quadricostatum • 154
v. strongylogonum 155 
v. tamaulipense • 155 
v. tui ens e 155

ornatum •155
v. glabrescens 155
v. mirbelii • 155
v. virens • 155 

senile • 154
v. aureum • 154

Austrocylindropuntia 
atroviridis 112 
floccosa • 109 
lagopus

var. aureopenicillatus • 
112

Aztekium 
hintonii • 61; 237

B

Blaetia 
catenulata • 123

Borzicactus 
aureispinus • 246 
purpureus • 257

Brasilopuntia 
brasiliensis • 126

Browningia 
candelaris • 80

Bursera
fagaroides • 251

Camegiea 
gigantea •119

Carpobrotus 
acinaciformis • 92 
deliciosus • 93 
dulcis • 93 
edulis • 92; 169 
muirii • 93

Carthamus 
tinctorius • 11

Cereus 
schottii • 149

Cleistocactus 
strausii • 103

Clusia 
lanceolata • 123

Conophytum 
minutum • 58 
pearsonii • 58 
turrigerum • 166

Corryocactus 
brevistylus • 81

Coryphantha 
clava • 251 
hesteri • 99 
tripugionacantha •215

Crassula 
alstonii • 137 
atropurpurea • 166 
columnaris • 169 
dejecta • 166 
fascicularis • 169

Cumulopuntia 
echinacea • 82 
ignescens • 80
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D

Decaria 
madagascariensis • 198

Didierea 
madagascariensis • 157; 198 
trollii • 198

Discocactus 
alteolens, • 225 
bahiensis

ssp. subviridigriseus • 73 
boliviensis • 69 
catingicola • 227 
ferricola • 69 
ferricola • 225 
flavispinus • 225 
hartmannii •71; 227

ssp. giganteus • 69
ssp. magnimammus 

var. bonitoensis. • 76 
heptacanthus • 70; 225

ssp. heptacanthus • 229
ssp. melanochlorus • 232
var. semicampaniflorus • 

75; 230 
magnimammus • 227 
melanochlorus • 232 
pachythele • 69; 232 
semicampaniflorus • 75; 230 
silicicola • 72; 172 
silvaticus • 69; 228 
squamibaccatus • 225 
subterraneo•proliferans •

225
Drosera 

binata 147
Dudleya 

pulverulenta • 63

E

Echeveria 
agavoides •217 
dactylifera 258; 260

Echinocactus 
bolaensis • 84 
emoryi • 199 
grandis • 251 
macdowellii • 223 
polycephalus • 66 
wagnerianus • 85

Echinocereus 
adustus 

var. schwarzii • 205 
engelmannii • 66; 208 
fasciculatus • 208 
fendleri • 208

var. kuenzleri • 205 
hempelii • 205
hempelii x radians • 205 
knippelianus

var. reyesii •216 
morricalii • 77 
pamanesiorum •215 
papillosus

var. papil!osus •211 
pectinatus

var. wenegeri •211 
pectinatus x papillosus •211 
polyacanthus 217 
radians • 205 
scheeri • 218; 258

var. koehresianus • 260 
spinigemmatus •216 
stramineus • 85 
triglochidiatus

var. mojavensis • 66 
viereckii • 77

Echinomastus 
unquispinus 

var. laui • 261
Echinopsis 

chacoana 173 
eyriesii • 247 
oxygona • 182 
rhodotricha • 72

Elaeophorbia 
drupifera • 8

Epidendron 
aurantiacum • 259

Epidendrum 
denticulatum • 123 
ruebneri • 123

Epiphyllum 
phyllanthus •113

Epithelantha 
micromeris • 57

Equisetum 
giganteum • 80

Eriosyce 
aspillagae • 63

Escobaria 
albicolumnaria • 99 
hesteri • 99 
vivipara

var. alversonii • 66 
Euphorbia

aeruginosa • 24; 139 
ampliphylla • 7 
atrispina • 203 
brevitorta • 8 
bussei • 7 
calamiformis • 6 
candelabrum • 7; 28 
clavigera • 3 
clivicola • 25 
complexa • 25 
confinalis • 27

ssp. rhodesiaca • 32 
cooperi • 17; 35

var. calidicola • 31
var. cooperi • 30
var. ussanuensis • 17 

crotonoides • 6 
cussonioides • 8 
davyi • 27; 45 
decidua • 4 
didieroides • 157 
dumeticola • 18 
espinosa • 27; 41 
fortissima • 32 
fulgens • 21 
gossypina • 6 
grandicornis • 31 
greenwayi • 19 
griseola • 25

ssp. griseola • 38 
groenewaldii • 3 
guerichiana • 41 
heptagona

var. ramosa • 202 
horrida • 201 
inconstantia • 202 
ingens • 27 
knuthii • 3; 25 
lathyrus • 12 
limpopoana • 28 
lophogona • 50; 147 
malevola • 27

ssp. malevola • 38 
matabelensis • 27; 42 
micracantha • 25 
milii • 50; 147 
millotii • 158 
monadenioides • 6
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monteiri • 27
ssp. monteiri • 43 

nubica • 6
oatesii • 27; 46
obesa • 22
obovalifolia • 7 
pentagona • 202 
persistens • 3; 25 
persistentifolia • 27; 36 
pillansii • 139; 202 
platyacantha • 18 
platycephala • 46 
proballyana • 17 
pulcherrima • 21 
quadrangularis • 17 
radians, •218 
rivae • 6
robecchii • 7 
scheffleri • 6 
schinzii • 3; 25; 27; 40 
silenifolia • 169 
stellaespina • 201

fa viridis • 203 
stellata • 4
strigosa •218 
subscandens • 7 
tanaensis • 8 
tirucalli • 6; 10 
tortirama •4; 137 
transvaalensis • 43 
trichadenia • 27; 45 
tuberosa •136 
turkanensis • 8 
vandermerwei • 3 
wakefieldii, • 8

Fenestraria 
rhopalophylla • 139

Ferocactus 
acanthodes • 66 
covillei • 121; 199 
cylindraceus • 66 
emoryi • 121; 199 
wislizenii • 199

Ficus 
petiolaris •216; 259

Frailea 
fulviseta • 90; 181 
horstii • 182 
phaeodisca • 182 
pygmaea • 181; 183

G

Geohintonia
mexicana •61; 237

Gibbaeum
dispar • 139

Gymnocalycium
anisitsii • 173

ssp. multiproliferum • 72
buenekeri • 90; 181
damsii • 173

var. multiproliferum' • 
172

denudatum • 180
marsoneri • 172

ssp. matoense • 72
matoense • 172
megatae • 172

H

Haageocereus
fasciculatus • 81

Haemanthus
coccineus • 169

Heliocereus
speciosus •217

Heterocentron
subtriplinervium • 259

Hevea
brasiliensis • 11

Hildewintera
aureispinus • 246

Hylocereus
purpusii • 259
undatus. •114

Jatropha 
curcas • 11 
podagrica • 11

Jovibarba 
heuffelii • 193

Laelia
rubesi

var. aurea • 259
Lanea

divaricata • 65 
Lemaireocereus

thurberi •119

Lenophyllum 
guttatum • 55

Leuchtenbergia 
principis • 236

Lithops
optica 

var. rubra • 136
Lobivia

drijveriana •101 
duursmaiana 101 
elongata • 100 
winteriana • 247

Lophocereus 
schottii • 149

Loxanthocereus 
sextonianus • 247

M

Malacocarpus 
heptacanthus • 225

Mammillaria 
antesbergeriana •217 
berkiana •218 
densispina •217 
gummifera • 251 
jaliscana • 217; 260 
morricalii • 77 
obscura •215 
rhodantha •215 
scrippsiana • 259 
senilis •217

Marshallocereus 
thurberi • 119

Matucana 
aurantiaca • 254 
aureiflora • 254 
crinifera • 255 
formosa • 255 
fruticosa • 257 
haynei • 255 
intertexta • 255 
madisonorum • 247 
pujupatii. • 256 
ritteri • 255 
tuberculata • 256 
weberbaueri • 256

Melocactus 
conoideus • 243 
disciformis • 242 
melocactoides • 124 
spec. HU 132 • 243 
violaceus • 123
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Monadenium 
arborescens • 19 
echinulatum • 18 
elegans • 18 
magnificum • 56 
schubei • 18 
spectabile • 19; 56

N

Neogomesia 
agavoides. • 105

Neoporteria 
aspillagae • 63 
gerocephala 139

Notocactus 
arachnitis 

var. darilhoensis •181 
concinnus • 183 
cristatoides •181 
fuscus • 88

var. longispinus 181 
glaucinus

var. gracilis • 89 
linkii

var. guaibensis • 183
var. multiflorus 181 

mammulosus • 180; 183 
megapotamicus • 183

var. crucicentrus • 88 
muricatus • 88 
neohorstii • 182 
ottonis •181

var. schuldtii • 183 
scopa 183 
sellowii • 180; 183 
uebelmannianus

var. pleiocephalus • 183

Opuntia
basilaris • 66
bigelovii. • 66
decumbens • 258
dillenii • 68
floccosa • 109
microdasys • 240
polyacantha • 129

Oreocereus
variicolor • 82

Oroya
borchersii • 256
peruviana • 256

Pachycereus
schottii • 120; 148

Pachypodium
bispinosum • 54
succulentum • 54

Parodia
gibbulosa • 105
gibbulosoides • 105
gracilis • 106
mairanana • 105
rigidispina • 106

Pediocactus
bradyi of • 262
knowltonii • 238
nigrispinus

ssp. nigrispinus 131
sileri • 262
simpsonii

fa. acklinii • 264
fa. campestris • 268
fa. dinosauriensis • 266
fa. flaminggorgensis • 

269
fa. flinspachii • 263
fa. kuenzleri • 264
fa. montanensis • 267
fa. muehlii • 264
fa. sandiamontana • 266
ssp. bensonii • 262
ssp. idahoensis • 128;

262
ssp. indranus 131; 262
ssp. robustior • 262
ssp. simpsonii • 129; 262

Pelargonium
triste • 166

Peperomia
asperula • 249
campylotricha • 252
columella • 249
dolabella • 249
dolabriformis • 249
graveolens • 249
macrorhiza • 250
mexicana • 252
nivalis • 249
umbilicata. • 252
wolfgang-krahnii • 249

Pereskia
aculeata • 198

Pilocereus 
schottii • 149

Pilosocereus 
arrabidae • 123 
thurberi 119

Platyopuntia 
soehrensii • 82

Pleiospilos 
leipoldtii • 136 
purpusii • 136

R

Raven ala 
madagascariensis • 156

Rebutia
margarethae •63; 147
senilis

var. sieperdaiana •101
steinbachii • 148

Rhipsalis
cassytha •113

Sclerocactus 
tobuschii • 238

Sempervivum 
adoxum • 52 
alpestre • 163 
ambiguum • 52 
andreanum • 53 
anomalum • 163 
arachnoideum •115 
beugesiacum • 52 
brachyatum • 52 
brevirameum • 52 
brevistylum • 52 
bryoides •115 
calcareum • 53 
candollei • 163 
cantalicum • 52 
cebenense • 52 
celsicaule • 52 
collinum • 52 
constrictum • 52 
corrymbosum • 52 
debile • 163 
decoloratum • 52 
dicranocladon • 52 
doellianum •115 
erubescens • 52 
flagelliforme • 163 
frigidum • 163
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heterotrichum 115 tectorum • 51 Thelocactus
hispidulum ssp. alpinum • 51 bicolor • 84; 174; 221

v. pauciflorum 163 ssp. calcareum • 51 var. bolansis • 84
juratense • 52 ssp. cluseanum • 53 var. commodus • 133
laetevirens • 52 ssp. glaucum • 51 var. schwarzii • 86; 132
laggeri •115 thomasii • 163 conothelos • 221
leptopetalum • 52 tomentosum •115 var. argenteus. • 224
lesurinum • 52 trifurcum • 52 hastifer • 85; 274
leucanthum. • 165 validum • 52 heterochromus • 174
luxurians • 52 vellarum • 52 hexaedrophorus • 174
macranthum • 163 venustum • 52 lausseri • 174; 221
maitrii • 52 violascens • 52 macdowellii • 174; 223
marmoreum • 53 webbianum • 115 matudae • 274
minimum • 163 Sesamum rinconensis • 174
moggridgei •115 indicum • 11 subsp. hintonii • 274
montanum Seticereus vwt.freudenbergeri •275

var. burnatii • 163 icosagonus. • 247 schwarzii • 85
var. carpaticum • 165 Stapelia tulensis • 87; 274
var. montanum • 163 hirsuta • 166 wagnerianus • 84
var. stiriacum • 164 Stenocereus Tillandsia

monticulum • 163 montanus •215 caput-medusa • 258
obovatum • 52 thurberi •119 macdougallii • 218; 258
pallescens • 52 Stetsonia Upallidum • 52 coryne • 173
praestabile • 52 Stipa
pygmaeum • 163 ichu • 82 Uebelmannia
pyrenaicum • 52 Sulcorebutia pectinifera • 238
rhodanicum • 52 alba • 148 Utahia
rigidum • 52 frankiana 148 sileri • 262
robustum • 52 pasopayana • 148 wsabaudum • 52 tiraquensis • 148
sanguineum 115
saxosum • 52

verticillacantha • 148
Weingartia

seusanum • 52 T sucrensis • 148
speciosum • 52
subalpinum • 163 Talinum Y

parvulum •251 
Tephrocactus Yucca

floccosus • 109 brevifolia • 65; 119
schidigera • 65

ARTIKELREGISTER

activiteiten
goed-gekeurd! • 54
international succulent introductions (isi) •

62
lobivia elongata,eindelijk terug op de vijvers- 

burg • 100
Mijn ervaring met... • 192
U hebt wat gemist • 276
werkhoek • 50; 68; 147

aizoaceae
3. carpobrotus • 92

aloe plicatilis
bij de voorplaat • 178

astrophytum 152
boekbespreking • 140; 184; 219; 240; 273
botanie

het cyathium • 21
cleistocactus

strausii, verrassende afwijkingen bij • 102
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de bombacaceae en didiereaceae van madagascar.
1. Een persoonlijke ontdekkingsreis op zoek 

naar deze weinig beschreven succulente fa
milies in Madagascar. • 156

2. Een persoonlijke ontdekkingsreis op zoek 
naar deze weinig beschreven succulente fa
milies in Madagascar. • 195 

discocactus
3. het discocactus boliviensis- verwant- 

schapscomplex • 69
4. het discocactus heptacanthus- 

verwantschapscomplex. • 225 
diversen

Bunny who? • 240
cactussen van het toneel verdwenen • 150
de kampioen is niet meer! • 104
vormen en kleuren tussen kunst en kitsch • 60 

echinocereus viereckii var. morricalii
een bijzondere waarneming • 77 

een maatje te groot...?
14. yucca brevifolia • 65
15. stenocereus thurberi •119
16. pachycereus schottii • 148
17. ferocactus emoryi • 199 

escobaria hesteri • 99
euphorbia

groenewaldii • 3
het euphorbia aeruginosa complex • 24
stellaespina • 201
zeg niet zo maar potloodplant tegen euphorbia 

tirucalli • 10
groeigebied

afrasteringen beschermen ook cactussen • 180
cactussen in zuid-brazilie, afvalstort of botani

sche tuin? • 88
euphorbia's en monadeniums van de grote ruaha 

vallei • 16
het geslacht euphorbia in oost-affika • 6
melocactus violaceus, Beschouwingen over de 

natuurlijke habitat van • 123
succulente euphorbia's van matabeleland, Zimba

bwe, • 27
hildewintera hybriden • 246
hobbyisten

cactussen van de cites-lijst in russische collec
ties • 236

jan slabbers, leermeester in schoonheid • 52
sukkelen met succulenten (slot) • 136

hylocereus een h. species in Suriname •113 
melocactus species hu 132 • 242
pediocactus

simpsonii • 262
ssp. idahoensis • 128

peperomia, succulent of met een knol • 248 
redactioneel

??? • 239
‘hoe sterk is de eenzame fietser?’ • 98
Contactadressen, 1 algemene verenigin

gen • 242
een avondje uit • 50
Herfstmij metingen •191
In memoriam Werner Reppenhagen • 145
internet en de cactushobby • 146
naschrift • 152
Nieuwjaarswens • 238
themanummer • 2
van de redactie • 50; 241
vertalingen uit het Spaans. • 101

reisverhaal
Cajamarca opnieuw bezocht • 254
cross-country door Tarapaca • 78
een bezoek aan de groeiplaats van aloë

plicatilis • 166
Expeditie met dr. Alfredo B. Lau naar de 

siërra huichol • 258
expeditie met dr. Affedo B. Lau naar de 

siërra huichol 1•214
porto murtinho • 170

sempervivum
arachnoideum 115
montanum en zijn variëteiten • 163
tectorum • 51
waar komen de gekleurde jovibarba heuf- 

felii vandaan? • 193
succulentennieuwtjes • 51; 94; 141; 185; 271 
taxonomie

een miskleun • 150
welke naam geef ik een sulcorebutia? •

146
techniek

een echinocereus hybride • 205
Een nieuwe kas • 244
zaai-ervaringen • 61

tephrocactus
kan tephrocactus floccosus in cultuur 

bloeien? • 109
thelocactus

12. enkele vormen van thelocactus bicolor 
uit het centrum van het verspreidings
gebied. • 84

13. thelocactus bicolor-vormen uit het 
oosten van het verspreidingsgebied • 
132

14. thelocactus heterochromus • 174
15. thelocactus lausseri en thelocactus 

macdowellii. • 221
16. de nieuwste ontwikkelingen, deel 1 • 

274
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Alsemgeest, Wim • 84; 132; 174; 221; 274
Alten, Joop van • 2; 50; 101; 152; 205; 240; 276
Anonymus • 178
Bercht, Ludwig • 140; 191
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Bregman, Rob • 84; 132; 150; 174; 221; 274
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Mays, Harry • 62
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Newton, Leonard • 6
Pérez, Elias Jiménez •214; 258
Piens, Eric J.M. •92; 104
Pot, Johan • 146
Pullen, Ton • 51; 65; 77; 94; 98; 99; 119; 141; 148; 184; 185; 199; 220; 240; 271
Puyl, Peter van der • 136; 166
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Van Damme, André • 24
Van Damme, Patrick • 10
Vandenbroeck, Frank • 78; 170; 254
Veldhuisen, Rikus van • 3 ; 84; 132; 174; 201; 221; 274
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Zaadlijst 1997

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS DECEMBER 1997
Hierbij treft u de aanbieding van zaden van het Clichéfonds voor het komende seizoen aan.
We hebben ernaar gestreefd weer een interessante lijst met niet eerder door ons aangeboden soorten te 
presenteren. U kunt zelf beoordelen in hoeverre dat gelukt is.
In de opzet van de lijst is geen verandering gekomen. Wel zijn we helaas genoodzaakt de prijzen in het algemeen 
enigszins te verhogen. Reden is de enorme koersstijging van de Amerikaanse dollar in de afgelopen periode en het 
feit, dat meerdere zaadleveranciers hun prijzen aanzienlijk hebben verhoogd.
Basis voor de naamgeving van de cactussen is nog steeds het Kakteenlexikon van Backeberg. Nieuwere soorten of 
soorten waarvan de naam hieruit niet kon worden afgeleid, worden aangeduid met de naam die de inzender eraan 
gaf.
Voor de andere succulenten wordt op soortgelijke wijze het Sukkulentenlexikon van Jacobsen als basis gebruikt. 
Soms is een aantal nauw verwante geslachten onder één geslachtsnaam aangeboden. Indien mogelijk is dat dan 
vermeld.
Bij sommige soorten zijn veldnummers vermeld. Voor de veldonderzoekers werden de volgende afkortingen 
gebezigd:
AB = A 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. Het symbool L wijst op zaden 
afkomstig van liefhebbers of van incidentele leveranciers. De namen hiervan kunnen eventueel worden opgevraagd. 
De volgende symbolen zijn voor leveranciers gebruikt:
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 of van incidentele leveranciers.
De zaden zijn ondergebracht in alfabetisch gerangschikte geslachten. Binnen de geslachten zijn de soorten in 
willekeurige volgorde geplaatst. De geslachten hebben een eenduidige afkorting, die in de lijst vóór de 
geslachtsaanduiding is vermeld.
Gemengde zaden zijn in een aparte groep vermeld aan het einde van de zaadlijst. Gebruik bij bestelling hiervan de 
lettercode die voor ieder mengsel is vermeld.
Vele soorten, waaronder steeds meer zeer interessante, zijn afkomstig van liefhebbers. Doordat vele inzenders min 
of meer gespecialiseerd zijn in bepaalde geslachten vindt U van hen vaak ook zeldzamere soorten.
We danken de inzenders van zaden hartelijk voor hun bijdrage aan het Clichéfonds. Zij maken de lijst aantrekkelijker 
en helpen zo Succulenta.
De zaden van liefhebbers waren dit jaar afkomstig van: W. Alsemgeest, Montfoort; Mw. C. Bouwman, Waverveen; H. 
v.d.Broek, Someren; P. v.Cruchten, Haelen; J. Enderink, Borculo; Th. Gommans, Smakt (Venray); G. Königs, Krefeld; 
J. Linssen, Blerick; R. Maijer, Maarsbergen; L. Maclean, Rotterdam; T. Nabben, Sevenum; J. Raemakers, Roermond; 
J. Schraets, Arcen; B. Spee, Borssele; L. Stolk, Melissant, J. v.Thiel, Beek; C. Tuijn, Assendelft; P. Ubink, Zwolle; J. 
Vostermans, Venlo.
Het merendeel der zaden werd geteld door dhr P Hermans uit Beesel met steun van mw. E. Janssen uit Ysselsteijn 
en dhr. J. Vostermans uit Venlo.
Het trio L. Velmans.Tegelen; J. Vostermans, Venlo en ondergetekende verzorgen de verwerking van de bestellingen. 
De tekening op de omslag is wederom van de hand van mw. Schraets. Tenslotte heeft dhr. T. Nabben, Sevenum de 
zaadlijst doorgenomen en de ergste fouten eruit gehaald.
Aan al deze medewerkers, die aan het werk voor deze zaadlijst tezamen enkele duizenden uren hebben besteed, 
hartelijke dank.
In de vorige zaadlijst berichtte ik U over de onze nieuwe zaadkast, vervaardigd door dhr. H. v.d. Broek. Dit meubel is 
zeer nuttig en werkbesparend gebleken!

We spreken tenslotte de hoop uit, dat U veel plezier zult beleven bij de keuze van soorten die U wilt gaan zaaien. 
Hopelijk wordt het zaaien later een succes. Zoals steeds zijn we dankbaar voor berichten omtrent de zaairesultaten.

Namens het Clichéfonds
J A. Schraets

2



Zaadlijst 1997

WIJZE VAN BESTELLEN

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 deze soorten de geslachtsaanduiding en het nummer van de soort op de volgende wijze : MAL 
2, 14, 121;SUL4, 18; LI 8, 45 enz.
In de derde kolom van de zaadlijst zijn de bijzonderheden vermeld van de soorten wat betreft prijs en hoeveelheden 
waarin de soort verkrijgbaar is. De cijfers in deze kolom hebben de betekenis die onder aan deze pagina is 
weergegeven
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 dat geval kosten deze 10 porties (verschillend en op naam) ƒ 5,50 (Bfrs. 100). Deze 
pakketjes kunt U bestellen door in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterzijde van het bestelformulier de 
gewenste pakketjes te omcirkelen. Let op: deze pakketjes zijn alleen verkrijgbaar van de aangegeven 
geslachten en de keuze van de soort 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
Wacht voor de betaling van de zaden op de rekening. Deze ontvangt u tegelijk met de zaden. Vermeld wel op het 
bestelformulier uw adm.nr. (staat op de acceptgiro die u van Succulenta hebt ontvangen). Uw voordeel is dat u alleen 
bestelde soorten ontvangt.
Bestellers die geen lid van U Succulenta zijn
Op het bestelformulier kunt u aangeven of u direct bij bestellen betaalt en op welke wijze. Geef in dat geval wel 
voldoende vervangers op. Desgewenst zenden we u eerst een rekening. De extra kosten daarvan bedragen ƒ 4,- 
(Bfrs. 76). u ontvangt dan alleen bestelde soorten. De zaden worden u toegezonden na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag.
Minimumbedrag
Voor elke bestelling geldt een minimumbedrag van ƒ 10,- (Bfrs. 185) per bestelling exclusief de portokosten van 
ƒ 2,50 (Bfrs. 45).
Bij een bestelling boven ƒ 35,- (Bfrs. 650) exclusief verzendkosten nemen wij de verzendkosten voor onze 
rekening!
Wijze van betaling
In Nederland kan men betalen door storting op gironr. 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Arcen of op rek.nr. 
17.38.48.877 van Rabobank Arcen, t a v. Beheerder Clichéfonds, Arcen.
In België kan men betalen door storting op Rek.nr. 000.1141809-22 van de Belgische postgiro t.n.v. Succulenta, 
Santpoort onder vermelding van "Zaadbestelling" Vergeet deze toevoeging niet, omdat anders de penningmeester 
de reden van de betaling niet weet.
In Duitsland kan men betalen door storting op Rek.nr. 15.65.907/019 bij de ABN/AMRO te Aachen, BLZ390,10200.
Vermeld "Zaadbestelling".
Buitenlandse leden kunnen eventueel betalen per postwissel aan Clichéfonds, Succulenta p a. J A. Schraets, 
Geuldersedijk 2, 5944 NH Arcen. Betaling kan ook per Eurocheque mits daarop het bedrag in guldens is ingevuld en 
de cheque volledig is ingevuld.
Betaal niet per bank of giro vanuit het buitenland i.v.m. de zeer hoge bankkosten (minimaal ƒ 15,-).

ZAADLIJST
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 0,65 (Bfrs. 12).
2 = Prijs per portie ƒ 1,- (Bfrs. 19).
3 = Prijs per portie ƒ 2,60 (Bfrs. 48).
4 = Prijs per portie ƒ 0,65 (Bfrs. 12); prijs per 5 porties ƒ 2,60 (Bfrs. 48).
5 = Prijs per portie ƒ 1,- (Bfrs. 19); prijs per 5 porties ƒ 4,- (Bfrs. 76).
6 = Prijs per portie ƒ 2,60 (Bfrs. 48); prijs per 5 porties ƒ 10,40 (Bfrs. 192).
7 = Prijs per portie ƒ 0,65 (Bfrs. 12); per 5 porties ƒ 2,60 (Bfrs. 48); per 1000 zaden ƒ 10,40 (Bfrs. 192).
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!
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ZADEN VAN CACTUSSEN
ACA ACANTHOCALYCIUM

Gemakkelijk groeiende en bloeiende 
bolcactussen uit het noorden van 
Argentinië. Grote en bijzonder mooie 
bloemen. Geschikt voor beginners en 
niet kougevoelig.

1 H 1 catamarcense 20 zpp (plant donker
grijsgroen, zwarte doorns; bloem geel)

2 H 1 glaucum 20 zpp (loodgrijze plant;
zwartbedoornd, gele bloem.)

3 H 1 thionanthum 20 zpp (wordt iets
langgerekt; geelbloeiend)

4 H 1 variiflorum 20 zpp (lange doorns,
bloemen van geel tot oranjerood)

5 P 4 glaucum P143 20 zpp (van Hualfin,
nieuwe doorns zwart)

6 P 1 violaceum P204 20 zpp (van een
hoogte van 1550 m.)

7 P 4 thionanthum P186 20 zpp (uit het
Calchaqui-dal)

8 P 1 peitscherianum P208 20 zpp (bloemen
roze tot bijna wit)

9 P 1 chionanthum P67 20 zpp (witte bloemen)
10 P 1 thionanthum copiapoides P54 20 zpp

(plant lijkt op een Copiapoa)
11 P 1 griseum v. P49 20 zpp (noordelijkste

populatie van deze soort)
12 P 1 variiflorum v. P48a 20 zpp (groeit op

2600 m hoogte; bloem geel)
13 P 1 thionanthum brevispinum P45 20 zpp

(noordelijke populatie)
14 P 1 spec. B191 20 zpp (mij niet bekende

soort)
15 P 1 munitum DH10 20 zpp (mij niet bekende

soort)
16 L 4 violaceum 25 zpp (flinke voorraad van

deze prachtige bloeier)
ACR ACANTHORHIPSALIS

De planten lijken op Rhipsalis, maar de 
stengels zijn bedoornd. De planten zijn 
epifytisch.

1 P 1 monacantha 20 zpp (bloem oranje; 
grote oranje-gele bessen)

ANC ANCISTROCACTUS
Niet zeer groot wordende 
bolcactussen met stevige haakdoorns 
en een penwortel. Niet kougevoelig. 
Bloei in het vroege voorjaar.

1 M 5 brevihamatus SB317 20 zpp (van Del 
Rio, Tx.; bloeit nog tijdens de vorst.)

2 M 4 scheeri SB460 20 zpp (van Monclova, 
Coah.; ronde stam, bruin bedoornd.)

3 M 3 tobuschii SB987 15 zpp (van Bandera 
Co., Tx.; geelbloeiend.)

ARE AREQUIPA
Peruaanse en Chileense cactussen die 
kort zuilvormig kunnen worden. Ze 
bezitten zygomorfe, behaarde, rode 
bloemen. De bedoorning is bijzonder

fraai.
1 H 1 erectocylindrica 20 zpp (dikke rechtop 

groeiende zuil; rode bloemen)
ARI

1 M 3

2 M 3

3 H 2

4 H 2

5 H 2

6 H 2

7 H 2

8 L 3

ARIOCARPUS
Bizar gevormde planten uit Mexico. De 
soorten blijven vrij klein en groeien 
langzaam. Vaak worden deze soorten 
geënt. Niet kougevoelig, maar door de 
langzame groei en grote penwortel niet 
al te gemakkelijk.
kotschoubeyanus macdowellii 25 zpp 
(roze bloemen; fijne stervormige stam.) 
retusus 25 zpp (driekantige tuberkels 
met een scherpe rand.)
furfuraceus 12 zpp (wollige schedel; 
grote witte bloemen) 
retusus 12 zpp (grote bleekroze 
bloemen)
scapharostrus 10 zpp (purperviolette 
bloem; voorraad zeer beperkt) 
trigonus v.( Aramberri/N.L.) 12 zpp 
(van Aramberri/N.L.; meestal bloem 
purper, soms wit) 
trigonus 12 zpp (met grote gele bloem, 
vaak in de herfst) 
retusus fa scapharostroides 10 zpp 
(nieuwe vorm van deze soort)

ARR ARROJADOA
Slanke, klein blijvende zuilen uit 
noordelijk Brazilië met een fraaie 
wasachtige bloem. De planten zijn 
kougevoelig en daarom misschien beter 
te enten.

1 L 1 penicillata 20 zpp (zeer slank,
bekendste soort)

2 L 4 rhodantha 20 zpp (rode bloemen;
stevige stam)

AST ASTROPHYTUM
Zeer geliefde Mexicaanse 
bolcactussen. De planten zijn wat 
vochtgevoelig en daardoor behoren ze 
niet tot de gemakkelijke soorten. Rijke 
bloeiers in zomer en herfst. Niet 
kougevoelig.

1 L 1 asterias 20 zpp (platronde en
doornloze plant)

2 H 1 asterias 20 zpp (platrond; doornloos;
gele bloemen)

3 H 2 capricorne cv.'Crassispinoides' 12 zpp
(zachte doorns; zuiver gele bloem; 
zeldzaam)

4 H 1 coahuilense 20 zpp (dicht wit gevlokt,
gele bloem met rode keel)

5 H 1 myriostigma 20 zpp ('bisschopsmuts')
6 H 1 myriostigma quadricostatum 20 zpp

(vorm die in z'n jeugd 4 ribben heeft)
7 H 1 myriostigma columnare 20 zpp (groeit

langwerpig, kleine bleekgele bloemen)
8 H 1 myriostigma nudum 20 zpp (zonder

witte vlokken, grote gele bloemen)
9 L 1 myriostigma 20 zpp ('bisschopsmuts')
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10 H 1 myriostigma tulense 20 zpp (dicht 

bezet met witte vlokken)
11 H 2 myriostigma cv.'Onzuka' 12 zpp 

(V-vormige areolen; schitterende vlokken)
12 H 1 ornatum glabrescens 20 zpp (op latere

leeftijd spaarzaam bezet met vlokken)
13 H 1 ornatum virens 20 zpp (zonder

vlokken, prachtige goudgele doorns)
14 H 1 ornatum 20 zpp (wordt groot; stevige

bedoorning, grote gele bloem)
15 H 1 senile fa. 20 zpp (bloem meer

roze-karmijnkleurig)
16 H 1 senile fa. 20 zpp (ook op latere leeftijd

weinig vlokken)
17 H 1 senile aureum 20 zpp (zonder vlokken;

lange zachte gele bedoorning)
18 P 4 capricorne minor P269 20 zpp (groeit 

tussen Saltillo en Monclova)
19 P 1 myriostigma strongylogonum 20 zpp 

(heeft rondere ribben als de typeplant)
20 P 1 capricorne major P368 20 zpp

(noordelijk van Saltillo; dicht wit gevlokt)
21 N 1 asterias 20 zpp (platrond en

doornloos; zeer mooi)
22 N 4 capricorne 20 zpp (de 

'bokshoorncactus')
23 N 4 senile 20 zpp (zonder vlokken; lange 

vervlochten bedoorning)
AUC AUSTROCACTUS

In verzamelingen vrij zeldzame, op 
Echinocereus gelijkende planten uit 
zuidelijk Argentinië. Totaal niet 
kougevoelig. Kan misschien beter geënt 
gekweekt worden.

1 N 4 patagonicus 20 zpp (kan vrij fors 
worden)

AZT AZTEKIUM
Mexicaans van kleine, uiterst langzaam 
groeiende cactussen. De kweek uit 
zaad is zeer moeilijk en daarom een 
uitdaging voor de ervaren zaaier. Niet 
kougevoelig Enten is beter, omdat 
anders nauwelijks planten volwassen 
zullen worden.

1 H 3 ritteri 25 zpp (zeer langzame groeier;
witte of roze bloemen)

2 P 6 hintonii 10 zpp (nieuwe soort; zeer
gewild)

AZU AZUREOCEREUS
Prachtig blauw berijpte, forse zuilen uit 
Peru. Zaailingen zijn zeer aantrekkelijk. 
Ook geschikt voor de beginnende 
liefhebber

1 N 4 hertlingianus 25 zpp (als zaailing al 
fraai blauw)

BLO BLOSSFELDIA
De kleinst blijvende bolcactussen. Bloei 
is al mogelijk bij minder dan 1 cm 
doorsnede. De kweek uit zaad is 
moeilijk en enten is aan te bevelen. Niet 
kougevoelig.

1 L 1 minima 20 zpp (kleinste soort)
2 P 4 liliputana P388 20zpp (van Sanagasta,

La Rioja)
BUI BUININGIA

Kort zuilvormige, Braziliaanse planten 
die een cephalium vormen. De planten 
zijn kougevoelig, maar zeer aantrekke
lijk door hun fraaie bedoorning.

1 N 4 aurea 20 zpp (goudgeel bedoornd;
vormt al klein een cephalium)

2 N 4 brevicylindrica 20 zpp (wit cephalium)
3 N 4 brevicylindrica longispina 20 zpp

(bedoorning langer)
CAR CARNEGIEA

Monotypisch geslacht van 
Noordamerikaanse zuilen. Jonge 
planten groeien traag. In vele western 
films vormen deze planten een typisch 
decor.

1 N 4 gigantea 25 zpp (als zaailing 
langzaam groeiend)

CEO CEPHALOCEREUS
Groot wordende zuilen uit Mexico.
Jonge planten bezitten een fraaie lange 
witte beharing. De planten zijn niet 
kougevoelig, maar vooral zaailingen zijn 
vochtgevoelig.

1 N 4 senilis 20 zpp (de bekende 
grijsaardcactus)

CLE CLEISTOCACTUS
Slanke zuil, soms kruipend en soms 
rechtop groeiend. Rijk bloeiend met 
weinig openende buisvormige bloemen. 
De kweek is eenvoudig en de planten 
zijn niet kougevoelig.

1 H 1 hybride X Espostoa 20 zpp (rijk, 
karmijnkleurig bloeiend; wollige areolen)

2 P 1 villamontesii 20 zpp (blijft vrij klein en
groeit rechtop)

3 P 1 potosinus 20 zpp (mij onbekende soort)
4 P 1 bruneispinus 20 zpp (lijkt op C.

baumannii)
5 N 4 horstii 20 zpp (nieuwere soort)
6 N 4 luribayensis 20 zpp (bloem

karmijnkleurig)
7 N 4 smaragdiflorus 20 zpp (groenachtige

bloemen)
8 N 4 strausii 20 zpp (fraai wit bedoornd;

wijnrode bloemen)
COA COCHEMIEA

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

1 H 1 halei 20 zpp (rechte roodbruine
doorns; relatief zeldzaam)

2 H 1 maritima 20 zpp (epidermis
blauwgroen, spruit rijkelijk)

3 H 1 pondii 20 zpp (vrij klein, fijn en dicht
/ bedoornd; zeldzaam)
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4 Hl poselgeri 20 zpp (forse plant met 

lange rode bloemen)
5 L 1 setispina 20 zpp (spruitende soort met

lange haakdoorns)
6 N 4 setispina 20 zpp (spruitende soort met

lange haakdoorns)
COE COLEOCEPHALOCEREUS

Braziliaans geslacht van aan Buiningia 
verwante zuilcactussen. De planten 
worden groter dan Buiningia. De 
soorten zijn warmteminnend.

1 N 4 goebelianus 20 zpp (wordt niet zeer
groot)

2 N 4 pluricostatus 20 zpp (wordt groter,
spruit)

COP COPIAPOA
Geel bloeiende, 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 kougevoelig.

1 H 2 atacamensis fa. KK655 12 zpp (van 
Mejillones; prachtig!)

2 H 1 barquitensis 20 zpp (dwergsoort met
witwollige schedel; bloeit rijk)

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

4 H 2 cuprea 12 zpp (plant fraai koperbruin
tot zwart)

5 H 1 esmeraldana 20 zpp (dwergsoort met
dichte wollige schedel; grote bloem)

6 H 2 grandiflora 12 zpp (zeer grote gele
bloemen)

7 H 1 humilis 20 zpp (rijkbloeiende, variabele
dwergsoort)

8 H 2 hypogea 12 zpp (dwergsoort met
zeer mooie donkerbruine epidermis)

9 H 1 mollicula 20 zpp (klein; grijsgroen;
witwollige schedel)

10 H 1 montana 20 zpp (bloeit al klein met
grote bloemen)

11 H 1 pseudocoquimbana 20 zpp (vormt
grote groepen; stevig bedoornd)

12 H 1 tenuissima 20 zpp (dwergsoort met
grote penwortel; epidermis bruin)

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

1 M 2 andreae 15 zpp (lange tuberkels,
wollige schedel, gele bloemen)

2 M 1 difficilis 20 zpp (van El Pilar, Coah.;
zware starre doorns.)

3 M 1 echinoidea SB26 20 zpp (van Salinas,
SLP.; gele doorns en bloemen.)

4 M 1 echinus SB391 30 zpp (van Pecos

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

DEO

1

2

ECA

M 1

M 1

M 1

M 1

M 1

M 1

M 1

H 1

H 1

H 1

H 1

H 1

H 1

H 1

P 1

P 4

P 4
P 1

P 1

N 4

N 4

P 1

N 4

1 M 4

Co., Tx.; stevige rechte doorns.) 
macromeris 20 zpp 
(Lepidocoryphantha; roze bloemen.) 
pallida 20 zpp (dikke witte doorns; 
witwollige schedel.) 
palmeri SB41 20 zpp (van Ramos 
Arispe; vaak zonder middendoorns.) 
radians 20 zpp (van El Puente, Hgo.; 
stralend gele bloemen.) 
runyonii DJF1035 20 zpp (Escobaria; 
Starr Co., Tx.; bloem roze, geplooid.) 
sulcata SB486 20 zpp (van Kimble Co., 
Tx.; rode en gele bloemen.) 
sulcolanata 20 zpp (lage, dikke stam; 
grote gele bloemen.) 
calipensis 20 zpp (wollige schedel; 
grote gele bloemen) 
cornifera 20 zpp (zware, naar 
beneden gebogen, zwarte doorns) 
delaetiana v. L1230 20 zpp (van 
Ceballos/Dur.; bloeit al klein) 
elephantidens 20 zpp (grote purperen 
bloemen) 
pseudonickelsae 20 zpp (bij het 
groeipunt dooreengeweven doorns) 
retusa pallidispina 20 zpp (grote 
wratten; heldere aanliggende doorns) 
salinensis 20 zpp (donker goudgele 
bloemen met rode keel) 
werdermannii 20 zpp (blijft klein; 
schitterend dicht bedoornd) 
salm-dyckiana 20 zpp (spruit weinig; 
bloem bleekgeel) 
pseudoechinus 20 zpp (bloemen roze) 
greenwoodii 20 zpp (blijft vrij klein; 
grote gele bloemen) 
durangensis P298 20 zpp (slanke 
cylindervormige planten) 
cornifera 20 zpp (neerwaarts 
gerichte, zware, zwarte middendoorn) 
maiz-tablasensis 20 zpp (blijft klein; 
spruit; blauwgroen)
DENMOZA
Argentijns geslacht waarvan de 
soorten later kort zuilvormig worden 
Tussen de stevige doorns ontstaan 
later haarachtige doorns. Niet 
kougevoelig.
rhodacantha 20 zpp (fraaie 
roodbruine bedoorning) 
rhodacantha 20 zpp (fraaie 
roodbruine bedoorning)
ECHINOCACTUS
Groot wordende bolcactussen met 
krachtige bedoorning. Bloei is in cultuur 
zeldzaam. De bekendste soorten zijn 
gemakkelijk te kweken. Niet 
kougevoelig. Vroeger was dit een 
verzamelgeslacht van zeer vele 
soorten bolcactussen.
ingens 20 zpp (groot wordende, 
robuuste bolcactus.)

6



Zaadlijst

vrijwel doornloos)

2 M 4 platyacanthus CSD60 20 zpp (van 
Tula, Tam.; donkergrijze tot zwarte 
doorns)

3 M 6 polycephalus 20 zpp (van Helendale, 
Ca.; langzaam groeiend en moeilijk.)

4

ECC

N 4 grusonii 25 zpp (de bekende 
schoonmoederstoel)
ECHINOCEREUS
Kort zuilvormige planten uit Mexico en 
de U.S.A. De planten zijn veelal 
weekvlezig en een aantalsoorten 
verdraagt vorst. Meest soorten eenvoudig 
te kweken. De bloemen blijven lang open.

1 M 2 coccineus paucispinus SB4O6 20 zpp 
(van Kimble Co., Tx.)

2 M 1 engelmannii acicularis SB519 20 zpp 
(van Pinal Co., Az.; bruin bedoornd.)

3 M 1 engelmannii chrysocentrus RP75 20 
zpp (van St. George, Ut.; donker 
violette bloemen )

4 M 1 engelmannii fasciculatus RP70 20 zpp 
(van Mammoth, Az.)

5 M 1 enneacanthus CSD222 20 zpp (van 
parras; zware zwart-witte bedoorning)

6 M 2 fendleri rectispinus GL528 20 zpp (van 
Truth of Consequences, NM.)

7 M 1 fitchii SB861 20 zpp (van Webb Co., 
Tx.; kantachtige roze bloemen.)

8 M 1 pamanesiorum L1247 20 zpp (erg 
doornige bloemen.)

9 M 1 pectinatus CSD89 20 zpp (van Charco 
Blanco, SLP.; witroze banden.)

10 M 4 pentalophus 20 zpp (grote violette 
bloemen; weke stam.)

11 M 1 polyacanthus SB191 20 zpp (van 
Cosihuiriachi, Chih.; wollige rode 
bloemen.)

12 M 1 reichenbachii baileyi 20 zpp (ruige 
bedoorning; geplooide bloemen.)

13 M 1 reichenbachii caespitosus DJF801 20 
zpp (van Taylor Co., Tx.)

14 M 1 russanthus neocapillus SB395 20 zpp 
(van Brewster Co.)

15 M 1 scheeri gentryi 20 zpp (vrijwel 
doornloos; bloemen pastelkleurig.)

16 M 4 stramineus DJF810 20 zpp (van Alamo 
Hueco Mts., NM.)

17 M 1 viridiflorus SB137 20 zpp (van 
Bernalilla Co., NM.; geelgroene

18 M 1 websterianus 20 zpp (gedrongen, 
rechtop groeiende plant; zeer mooi.)

19 L 2 aguirrii 15 zpp (donkergroene plant; 
bloemen purper)

20 H 1 baileyi caespiticus 20 zpp (blijft klein; 
wit bedoornd)

21 H 1 bristolii pseudopectinatus 20 zpp 
(prachtige purperen bloemen)

22 H 1 bristolii 20 zpp (van Soyopa/Son.)
23 L 4 cinerascens RM104 20 zpp (vormt 

groepen; purperen bloemen)
24 H 1 coccineus inermis 20 zpp (blijft klein;

1997
25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

H 1 dasyacanthus rectispinus 20 zpp 
(stevige purperviolette doorns; mooi)

L 4 davisii SB426 20 zpp (dwergvorm; 
bedoorning wit en zwart)

H 1 fendleri 20 zpp (met één stevige 
omhoog gebogen middendoorn)

L 3 ferreirianus lindsayi 15 zpp (zeldzaam)
H 1 grandis 20 zpp (van S.Esteban/BC; 

dicht geel bedoornd; witte bloem)
H 1 hempelii 20 zpp (grote purperviolette 

bloemen)
L 1 knippelianus 20 zpp (zachte, bleke 

bedoorning; bloemen roze)
H 2 kuenzleri 12 zpp (grote, purperen 

bloemen)
H 1 lauii 20 zpp (dwergsoort met roze 

bloemen)
H 3 lindsayi 12 zpp (plant kogelvormig; 

lange, gebogen doorns)
H 2 papillosus angusticeps 12 zpp (grote 

gele bloemen met rode keel)
H 1 parkeri gonzalezii 20 zpp (kleine 

groepen; lager, dichter bedoornd)
H 1 parkeri 20 zpp (vormt lage groepen; 

witbedoornd)
L 4 pentalophus 20 zpp (groepvormend; 

zeer grote lila bloem met witte keel)
H 2 pulchellus 12 zpp (blijft klein; 

purperrode bloemen; zeldzaam)
H 2 pulchellus sharpii 12 zpp (witbloeiend; 

dichter bedoornd)
L 1 pulchellus 20 zpp (blijft klein; 

purperrode bloemen)
H 1 rayonensis L1101 20 zpp (lang, wit 

bedoornd; purperviolette bloemen)
H 1 reichenbachii fa. L1061 20 zpp 

(meestal fraaie vosbruine bedoorning)
H 1 roetteri 20 zpp (prachtige bloeier;

roze, oranje of purperen bloem)
L 1 salmdyckianus 20 zpp (vormt 

groepen; zeer grote bloemen)
H 2 scopulorum 12 zpp (dicht 

purperkleurig bedoornd; grote geurende 
bloemen)

H 1 stramineus parkeri 20 zpp (wit 
bedoornd; purperviolette bloemen)

H 1 triglochidiatus gurneyi 20 zpp (lang 
bloeiend met schitterende bloemen)

L 1 weinbergii 20 zpp (dwergsoort met 
purperrode bloemen)

P 4 procumbens 20 zpp (karmijnviolette 
bloemen)

P 5 parkeri P367 20 zpp (uit noordelijk 
Aramberri; violette bloemen)

P 4 armatus HK1112 20 zpp (grote 
purperen bloemen met witte stamper)

P 1 caespitosus SB941 20 zpp (grote, 
roze bloemen)

P 1 matthesianus 20 zpp (grote vuurrode 
bloemen)

P 5 papillosus 15 zpp (prachtige gele 
bloemen met rode keel)
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

ECF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14
15

16

17

P 4 adustus 20 zpp (pectinaat bedoornd 
en lange middendoorns)

P 4 reichenbachii 20 zpp (meestal 
vosbruine bedoorning)

P 4 rigidissimus rubrispinus L088 20 zpp 
(de bekende 'regenboogcactus')

P 1 sciurus 20 zpp (dicht geel bedoornd; 
grote purperen bloemen)

P 4 triglochidiatus 20 zpp 
(scharlakenkleurige bloemen)

P 5 viridiflorus davisii 20 zpp (rijk groen 
bloeiend; mooi)

P 4 pectinatus P306 20 zpp (van Rio 
Nazas/Dur.; zeer grote bloemen)

P 4 pamanesiorum 20 zpp (grote purperen 
bloemen)

L 2 davisii 10 zpp (kortbedoornde vorm; 
voor het eerst in onze lijst)

N 4 berlandieri 20 zpp (zeer grote 
rozewitte bloemen)

N 4 fendleri bonkerae 20 zpp (valt op door 
z'n korte aanliggende bedoorning)

N 4 fendleri bonkerae naseae 20 zpp (mij 
niet bekend)
ECHINOFOSSULOCACTUS
Veelribbige Mexicaanse bolcactussen 
met gegolfde ribben. Vroege en rijke 
bloeiers. De kweek is eenvoudig en de 
planten zijn niet kougevoelig. Ook wel 
Stenocactus genoemd.

M 1 'xiphacanthus' 20 zpp (lange, zeer 
dunne doorns.)

M 1 erectocentrus L738 20 zpp (van Cinco 
de Mayo, Coah.)

M 1 phyllacanthus violaciflorus SB958 20 
zpp (van Dolores Hidalgo, Gto.; platte 
doorns.)

M 1 zacatecasensis 20 zpp (dunne 
gegolfde ribben, grote roze bloemen.)

H 1 coptonogonus 20 zpp (soort met de 
minste ribben)

H 1 lloydii 20 zpp (veelribbig; zeer lange 
doorns)

H 1 multicostatus 20 zpp (tot meer dan 
100 ribben, mooi)

H 1 obvallatus 20 zpp (purperrode 
bloemen met witte rand)

H 1 ochoterenaus 20 zpp (transparante 
witte zijdoorns, gele middendoorns)

H 1 spec. L1092 20 zpp (van 
Valparaiso/Zac.)

H 1 spec. de Felipe 20 zpp (van San Felipe)
H 1 tricuspidatus 20 zpp (kort bedoornd; 

bloeit hele zomer met gele bloemen)
P 1 spec. L1393 20 zpp (van Las Crucitas) 
P 1 wippermannii 20 zpp (geel bloeiend) 
P 1 dichroacanthus 20 zpp (in nieuwgroei 

robijnrode bovenste doorns)
N 4 albatus 20 zpp (witte zij- en gele 

middendoorns)
N 4 pentacanthus 20 zpp (vrij grote 

diepviolette bloemen)

ECM

1 L 4

ECN

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17
18

19

20

21

22

ENC

H 1

H 1

H 1

L 7
H 1

H 1

L 4

H 1

H 1

H 1

P 1

P 1

P 4
P 1

P 1
P 1

P 4
P 4

L 4

N 4

N 4

N 4

1 H 2

ECHINOMASTUS
Klein blijvende, zwaar bedoornde 
bolcactussen. Het geslacht telt vrij 
weinig soorten. De planten zijn niet 
kougevoelig en worden meestal geënt 
macdowellii 20 zpp (platrond; kleine 
vuilwitte bloemen)
ECHINOPSIS
Veel gekweekte en gemakkelijk te 
verzorgen planten met fraaie grote 
bloemen. Ook soorten van 
Pseudolobivia en Lobivia kunnen hier 
zijn opgenomen. Niet kougevoelig. Zeer 
onderschat geslacht.
ancistrophora 20 zpp 
(Ps.Lob.;platrond; lange middendoorn) 
aurea dobeana 20 zpp (Ps.Lob.;blijft 
klein; lange rode bloemen)
aurea leucomalla 20 zpp (Ps.Lob.;witte 
zijdoorns; korte rode middendoorn) 
boyuibensis 25 zpp (Ps.Lob.) 
calorubra 20 zpp (Ps.Lob.;frisgroen 
lichaam, lange oranjerode bloem) 
cardenasiana 20 zpp (Ps.Lob.;
platrond; grote magentarode bloemen) 
Hybr."Oranje Glorie" 20 zpp (bloeit 
mooi)
obrepanda purpurea 20 zpp (Ps.Lob.; 
gemakkelijke groeier en bloeier) 
subdenudata 20 zpp (vrijwel 
doornloos; prima entstam)
tapecuana 20 zpp (Ps.Lob.; zeer 
variabele bedoorning)
ancistrophora kratochviliana P231A 20 
zpp (van hoger gelegen vindplaatsen) 
polyancistra P68a 20 zpp (van hoger 
gelegen vindplaatsen)
spec. L400 20 zpp (mij niet bekend) 
werdermannii 20 zpp (lijkt op E. 
subdenudata)
seminuda 20 zpp (mij niet bekend) 
intricatissima 20 zpp (zeer lange 
gebogen doorns)
albiflora 20 zpp (witbloeiend) 
rhodotricha P433 20 zpp (uit de 
centrale Chaco van Paraguay) 
kermesina 20 zpp (zeer rijkbloeiend 
met karmijnkleurige bloemen)
minuana 20 zpp (grote, niet spruitende 
soort; grote witte bloem)
rhodotricha 20 zpp (donkergrijze 
plant; witte bloemen)
turbinata 20 zpp (sterk geurende, 
witte bloemen)
ENCEPHALOCARPUS
Kleine bolcactus met penwortel. De 
plant groeit zeer langzaam en is nogal 
vochtgevoelig. Kweek uit zaad is dus 
moeilijk. De enige soort is niet 
kougevoelig.
strobiliformis 10 zpp (zeer beperkte 
voorraad)

8
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EPT EPITHELANTHA 23 H 1 varicolor 20 zpp (zeldzame soort uit

Klein blijvende, veelal wit bedoornde Texas)
bolletjes met zeer kleine maar leuke ESP ESPOSTOA
bloemen. De zaadbessen vormen Prachtige wollige zuilen uit Peru. De
daarna een sieraad op de plant. Moeilijk planten zijn niet moeilijk te kweken en
op eigen wortel, maar niet kougevoelig. ze zijn niet kougevoelig. De groei is vrij

1 L 5 micromeris 15 zpp (kleine roze traag en daardoor kunnen ze ook in
bloemen; fraaie zaadbessen) kleine kasjes lang een sieraad vormen.

2 L 3 micromeris SB256 20 zpp (van Eddy 1 H 1 lanata sericata 20 zpp (lange witte
co, NM; vormt groepen) zachte haren; kortbedoornd)

3 L 2 micromeris bokei 10 zpp (zeer 2 H 1 lanianuligera 20 zpp (lange witte
beperkte voorraad) doorns met donkere punt)

ESC ESCOBARIA 3 N 4 ancashensis nom.prov. 20 zpp (mij niet
Prachtige, klein blijvende bolcactussen bekend)
die rijkelijk bloeien en niet kougevoelig 4 N 4 bella 20 zpp (ook wel E. rubra)
zijn. Sommige soorten kunnen 5 N 4 cantaensis 20 zpp (mij niet bekend)
voorkomen onder Coryphantha. Ideale 6 N 4 densilanata 20 zpp (zeer dicht bedoornd)
planten voor liefhebbers met weinig 7 N 4 huanocoensis nom.prov. 20 zpp (mij
ruimte. niet bekend)

1 M 1 albicolumnaria SB411 20 zpp (van 8 N 4 hylaea 20 zpp (vanuit de basis
Brewster Co., Tx.; forse witte planten.) vertakkend)

2 M 1 chaffeyi SB839 20 zpp (uit de buurt 9 N 4 lanata 20 zpp (boomvormend; zeer
van Saltillo; rode vruchten.) mooi)

3 M 4 dasyacantha 20 zpp (van Presidio 10 N 4 melanostele 20 zpp (Pseudoespostoa;
Co., Tx.) forse zuil; dicht behaard)

4 M 2 laredoi SB289 20 zpp (van Cepeda, 11 N 4 melanostele churinensis 20 zpp
Coah.; rode bloemen.) (Pseudoespostoa)

5 M 3 leei SB397 20 zpp (van Eddy Co., NM.; 12 N 4 melanostele inermis 20 zpp
kleine koppen; vormt groepen ) (Pseudoespostoa; nog dichter behaard)

6 M 1 lloydii 20 zpp (doorns met zwarte 13 N 4 mirabilis 20 zpp (struikvormig als
punten; vormt groepen.) volwassen plant)

7 M 3 minima 20 zpp (= E. nelliae; zeer klein; 14 N 4 nana 20 zpp (Pseudoespostoa; blijft
geelachtige doorns.) wat kleiner)

8 M 1 orcuttii SB76 20 zpp (wit bedoornd.) 15 N 4 ritteri 20 zpp (vertakt als een boom;
9 M 1 roseana SB459 20 zpp (van Higueras, priemende middendoorns)

Coah.; vrij dikke stam.) EUL EULYCHNIA
10 M 3 sneedii SB173 20 zpp (van Dona Ana Chileens geslacht van groot wordende

Co., NM.; meestal roze bloemen.) zuilcactussen, die opvallen door hun
11 M 1 tuberculosa SB399 20 zpp (van priemende bedoorning. In cultuur willen

Lajitas, Brewster Co , Tx.) de planten wel eens een jaar overslaan
12 M 2 villardii SB66 20 zpp (van Otero Co., met groeien. Niet kougevoelig

NM.; dicht bedoornd.) 1 P 1 acida 20 zpp (lange doorns; wordt groot)
13 M 1 vivipara RP113 20 zpp (van Ft. Union, FER FEROCACTUS

NM.; koperbruine bedoorning.) Groot wordende, schitterend
14 M 1 vivipara arizonica SB701 20 zpp bedoornde bolcactussen. Bloei meestal

(Coryphantha, van Bernalillo Co., NM.) . pas op oudere leeftijd, maar zeer
15 M 1 vivipara bisbeeana DJF153 20 zpp (van aantrekkelijk door de forse bedoorning

Sonoita, Az.) Niet kougevoelig en meestal gemakkelijk
16 M 2 vivipara kaibabensis SB906 20 zpp te kweken. De groei is niet erg snel.

(van het Kaibab Plateau, Az.) 1 M 1 echidne CH196 20 zpp (blijft relatief
17 M 2 vivipara neomexicana SB129 20 zpp klein; plant licht grijsgroen.)

(van Manzano Mts.) 2 M 1 emoryi 20 zpp (krijgt enorme
18 M 1 zilziana SB603 20 zpp (van Nuevo haakdoorns.)

Leon; lange rode vruchten.) 3 M 1 gracilis SB1280 20 zpp (van El
19 H 1 chihuahuensis 20 zpp (dicht bruin Rosario, BCN.; rood bedoornd.)

bedoornd; roze bloemen) 4 M 2 gracilis 'coloratus' SB1283 15 zpp (van
20 H 1 henricksonii 20 zpp (lijkt op M. Laguna Chapala, BCN.; vuurrood

viperina; roze bloemen) bedoornd.)
21 L 5 nelliae SB423 15 zpp (van Brewster 5 M 1 haematacanthus 20 zpp (slanke rode

Co, Tx) doorns.)
22 H 1 tuberculosa gigantea n.n. 20 zpp 

(robuustere vorm)
6 M 1 peninsulae 20 zpp (van San Ignacio,
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

F RA

1

2
3

4
5
6
7

8

9

10

11

12

GEO

1

GLA

BCS.; groot wordende bol.)
M 1 pilosus DJF620 20 zpp (van Aramberri)
M 2 rectispinus SB1700 20 zpp (van Cerro 

Colorado; doorns tot 22 cm lang!) 1 H 1
M 1 robustus 20 zpp (van San Lorenzo, 

Pue.; vormt grote klompen.) GRU
M 2 viridescens RP99 20 zpp (van Otay 

Mesa, Ca.)
L 4 glaucescens 20 zpp (blauwgroene 

epidermis, goudgele doorns)
H 1 herrerae 20 zpp (witte borstelige 

areolen, bruine gehaakte doorns)
H 1 schwarzii 20 zpp (weinige 

geelachtige doorns; viltige schedel)
1 P 2

H 1 townsendianus 20 zpp (wordt groot; 
zware haakdoorns) GYC

L 7 wislizenii 25 zpp (gehaakte 
middendoorns)

N 4 acanthodes 20 zpp (dikke zuil; vaak 
beschouwd als een der mooiste!)

N 4 horridus 20 zpp (gehaakte 
middendoorns) 1 M 2

N 4 macrodiscus 20 zpp (platrond; vaak
zijn nieuwe doorns rood) 2 M 2

N 4 viscainensis 20 zpp (ook wel als v.
van peninsulae beschouwd) 3 H 1
FRAILEA
Kleine Zuid-Amerikaanse bolcactussen 
De meeste soorten zetten zaad zonder

4 H 1

dat de bloem geopend is geweest. Niet 5 L 1
kougevoelig, maar door de penwortel 
wel vochtgevoelig. 6 H 1

H 1 chrysacantha 20 zpp (dicht goudgeel 
bedoornd) 7 H 1

H 1 colombiana 20 zpp (nietige bedoorning) 8 L 2
H 1 grahliana 20 zpp (bruingroen; vormt 

groepen) 9 H 1
H 1 horstii 20 zpp (groeit als een kort zuiltje)
H 1 perbella 20 zpp (bruine viltige areolen) 10 L 2
L 1 perbella 20 zpp (areolen bruin viltig)
H 1 phaeodisca 20 zpp (donkerbruine 11 H 1

viltige areolen, zeer mooi)
H 1 pygmaea 20 zpp (van Segredo/Urug.; 

plant donker olijfgroen) 12 L 2

H 1 spec. SCHL59 20 zpp (groeit in het 
grensgebied van Urug. en Braz.) 13 L 2

H 1 spec. HU66 20 zpp (dichte vosbruine 
doorns) 14 P 2

H 1 spec. SCHL55 20 zpp (van
Topador/Urug.;donker olijfgroen) 15 L 2

P 1 buenekeri FS384 20 zpp (mij niet 
bekend) GYM

GEOHINTONIA
Nieuw, monotypisch geslacht van 
kleinblijvende Mexicaanse 
bolcactussen. Vooralsnog zijn de 
zaden moeilijk te krijgen en zeer duur.

P 6 mexicana 5 zpp (nieuwe soort; 1 H 1
zeldzaam)
GLANDULICACTUS
Klein blijvende verwanten van

2 L 4

Ferocactus. De planten bl;oeien in het 
vroege voorjaar. De planten zijn niet 
kougevoelig.
uncinatus wrightii 20 zpp (zeer lange, 
gehaakte doorns)
GRUSONIA
Mexicaans geslacht van op 
Cylindropuntia lijkende planten. Hoewel 
tot de Opuntia's behorend bezitten de 
areolen vrijwel geen glochiden. Het 
zaaien is als bij Opuntia; de kweek 
daarna is gemakkelijk.
bradtiana 15 zpp (cylindervormig; 
vormt grote groepen)
GYMNOCACTUS
Mooie, kleine en gemakkelijk bloeiende 
bolcactussen. Niet kougevoelig. 
Sommige soorten zijn op eigen wortel 
moeilijk door hun vochtgevoeligheid. 
Bloei kan de hele zomer door 
plaatsvinden.
knuthianus 20 zpp (vorm met witte, 
krullende bedoorning.)
viereckii L1159 20 zpp (van Siërra 
Salamanca; donkerroze bloemen.) 
aguirreanus 20 zpp (frisgroene plant 
met bruine doorns; zeldzaam) 
beguinii 20 zpp (dichte witte 
zijbedoorning; zwarte middendoorns) 
beguinii 20 zpp (dicht bedoornd; grote 
purperen bloemen)
gielsdorfianus 20 zpp (blauwgroen; 
wollige schedel)
horripilis 20 zpp (dieppurperen bloemen) 
mandragora 20 zpp (kleine witte 
bloemen)
roseanus 20 zpp (klein; strogele 
doorns; gele bloem)
roseiflorus 15 zpp (heeft soms ook 
witte bloemen)
saueri 20 zpp (vlak en blauwgroen; 
witte bloemen)
subterraneus zaragosae 12 zpp (roze 
bloemen)
valdezianus 15 zpp ((ook wel 
Pelecyphora of Normanbokea) 
beguinii senilis 15 zpp (purperen 
bloemen)
subterranaeus 15 zpp (Turbinicarpus; 
zeldzaam)
GYMNOCALYCIUM
Groot Zuid-Amerikaans geslacht van 
bolcactussen die rijk en langdurig 
bloeien. De planten gedijen ook goed bij 
iets minder licht. Niet kougevoelig en in 
het algemeen gemakkelijk. De 
bloemknoppen zijn onbedoornd. 
ambatoense 20 zpp (plant 
donkergroen; donkergrijze bedoorning) 
andreae longispinum 20 zpp (rijk 
bloeiend met gele bloemen)
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3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

H 1 baldianum albiflorum 20 zpp (wit 
bloeiende vorm)

L 1 baldianum 20 zpp (bloeit het hele 
seizoen met rode bloemen)

H 1 bozsingianum 20 zpp (roze bloemen 
met wijnrode keel)

H 1 eurypleurum 20 zpp (frisgroene, 
vlakke plant; rijk roze bloeiend)

H 1 guanchinense 20 zpp (grote 
bruin-roze bloemen)

H 1 mazanense 20 zpp (grote roze bloemen)
H 1 mazanense v. L510 20 zpp (van Siërra 

Mazan; enorme zwarte doorns)
H 1 mesopotamicum 20 zpp (blijft klein; 

lichaam donkergroen)
H 1 ragonesii 20 zpp (kleine, vlakke plant; 

nietige bedoorning)
H 1 striglianum 20 zpp (zeer donkere 

epidermis, weinig aanliggende doorns)
H 1 tillianum 20 zpp (prachtige wijnrode 

bloemen)
H 1 uebelmannianum 20 zpp (geen 

middendoorns; mooie bloeier)
P 1 mazanense v. P30b 20 zpp (zeer 

variabel; witte bloemen)
P 4 stuckertii P 106a 20 zpp (noordelijke 

populatie)
P 1 achirasense villamercedense P104c 20 

zpp (populatie uit zuidelijk Cordoba)
P 4 gibbosum brachypetalum P101 20 zpp 

(van de oever van de Rio Negro)
P 4 gibbosum P95 20 zpp (grijsgroen; 

grote, witte bloemen)
P 1 platense ventanicola P94 20 zpp (uit de 

Abra de la Ventana)
P 4 vatteri 20 zpp (vlakke plant met weinig 

doorns; rijkbloeiend)
P 4 moserianum P90 20zpp(van 

Serrezuela; variabel)
P 4 castellanosii P80B 20 zpp (zuidelijke 

vorm)
P 4 bodenbenderianum P76 20 zpp 

(platronde plant; bloem roze tot wit)
P 1 catamarcense belenense P73a 20 zpp 

(zuidelijk van Capillitas)
P 4 saglionis P70 20 zpp (vorm uit Jujuy, 

wordt groot)
P 4 spegazzinii P43 20 zpp (variabel; 

fraaie bedoorning)
P 4 calochlorum P109B 20 zpp (klein, 

donkergroen; lange slanke bloemen)
P 4 bodenbenderianum v. P31 20 zpp (van 

de oostelijke hellingen van Siërra de 
Velasco)

P 1 schatzlianum P93 20 zpp (noordelijk 
van de Siërra de la Ventana)

P 4 ambatoense P29 20 zpp (zuidelijke 
vorm uit de Siërra Ambato)

P 1 ragonesei P18 20 zpp (kleine soort van 
het grote zoutmeer, Cordoba)

P 4 schickendantzii P17b 20 zpp (groeit 
aan de voet van de Sa de Velasco)

34 P 4

35 P 4

36 P 4

37 P 1

38 P 1

39 P 4

40 P 4

41 P 1

42 P 1

43 P 4

44 P 4

45 P 4
46 P 4
47 P 4

48 P 4

49 P 4

50 P 4

51 P 4

52 P 4

53 P 4

54 P 4

55 P 1

56 P 4

57 P 1

58 P 4

59 P 1

60 P 4

61 P 4

62 P 1

63 P 4

quehlianum P13b 20 zpp (van Cosquin, 
Cordoba)
monvillei P12 20 zpp (uit het noorden 
van Cordoba, witte of roze bloemen) 
parvulum 20 zpp (dwergsoort met 
relatief grote bloemen)
oenanthemum 20 zpp (glanzende, 
wijnrode bloemen)
horridispinum 20 zpp (prachtige roze 
bloemen)
gibbosum nigrum 20 zpp (donkergroen; 
grote witte bloemen) 
cardenasianum 20 zpp (lichaam 
blauwgroen; zeer lange stevige 
bedoorning)
buenekeri 20 zpp (lijkt op G. horstii; 
dieproze bloemen) 
bayrianum 20 zpp (vlakke en brede 
ribben)
mucidum P36 20 zpp (uit het 
grensgebied La Rioja/Catamarca) 
guanchinense P226 20 zpp (uit de 
Siërra famatina; lange roze doorns) 
riojense 20 zpp (platronde plant) 
ferrarii 20 zpp (platronde grijze plant) 
anisitsii 20 zpp (loofgroene plant;
vrijwel witte bloemen) 
stenopleurum P435 20 zpp (zuidelijk 
van Cerro Leon, plant donkerbruin) 
mihanovichii filadelfiense P430 20 zpp 
(westelijk van Filadelfia)
erinaceum P381 20 zpp (kleine soort in 
noordelijk Cordoba, Siërra Tulumba) 
valnicekianum P83 20 zpp (Cordoba; 
dicht bedoornd, witte bloem, rode keel) 
mesopotamicum P241 20 zpp (bloemen 
tot 7 cm lang)
intermedium n.p. P113 20 zpp 
(overgang tussen G. intertextum naar 
vatteri)
mazanense polycephalum P223 20 zpp 
(uit de Siërra de Velasco; vormt groepen) 
alboareolatum BKS50/1 20 zpp (korte, 
witte aanliggende bedoorning) 
kieslingii castaneum P220 20 zpp (van 
La Rioja; lange witte bloemen met rode 
keel) 
catamarcense schmidianum P218 20 
zpp (zuidelijk van Tinogasta) 
castellanosii armillatum P217 20 zpp 
(dicht bedoornd; uit het zuiden van La 
Rioja)
bicolor P116 20 zpp (tweekleurige 
bedoorning; witte bloem met rode keel) 
bruchii brigittae P214 20 zpp (van de 
westelijke hellingen van de Siërra 
Grande)
taningaense P212 20 zpp (kleine soort 
uit Cordoba; lange slanke bloemen) 
castellanosii bozsingianum P205 20 zpp 
(grijze epidermis; roze bloemen) 
mostii P201 20 zpp (op 1200 m hoogte

11
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64 P 4

65 P 1

66 P 4

67 P 1

68 P 1

69 P 4

70 P 4

71 P 4

72 P 1

HAA

1 N 4
2 N 4
3 N 4

4 N 4

5 N 4

6 N 4

7 N 4

8 N 4

9 N 4

10 N 4

HAM

1 L 4

HAR

1 P 1

in het midden van Cordoba) 
andreae P199 20 zpp (klein; met grote 
gele bloemen)
quehlianum flavispinum P180 20 zpp 
(kleinblijvend; uit zuidelijk Cordoba) 
pflanzii P154 20 zpp (van de oever 
van de Rio Juramento) 
bodenbenderianum pipanacoense 
n.prov. P140 20 zpp (uit het Pipanaco 
zo ut bekken)
carminanthum P133 20 zpp (uit de 
Siërra Ambato; karmijnrode bloemen) 
occultum P 131a 20 zpp (van de voet 
van de Siërra Ambato)
obductum P121 20 zpp (kleinblijvende 
soort uit de Salinas Grandes)
platygonum P216 20 zpp (vlakke plant 
met bruine epidermis)
mihanovichii stenogonum P242 20 zpp 
(Argentijnse vorm; geelgroene bloemen)

1 H 1

HOM

1 N 4

HOR

HAAGEOCEREUS
Vrij groot geslacht van middelgrote 
Peruaanse zuilcactussen. De soorten 
zijn zeer fraai en dicht bedoornd. De 
bloemen zijn nachtelijk en niet erg groot. 
De soorten zijn niet kougevoelig 
acanthocladus 25 zpp (witte bloemen) 
amarillas 25 zpp (mij niet bekend) 
aureispinus 25 zpp (witbloeiend; 
groeit rechtop) 
chosicensis 25 zpp (dichtbedoornd; 
bloemen roodachtig) 
chrysacanthus 25 zpp (groeit 
rechtop; niet zeer groot) 
laredensis 25 zpp (groeit rechtop; 
bloemen wit) 
olowinskianus 25 zpp (tot 1 m hoog; 
witte bloemen) 
pseudoacranthus 25 zpp (groeit 
rechtop; priemende bedoorning) 
pseudomelanostele 25 zpp (spruit, tot 
1 m hoog; bloemen groenwit) 
versicolor 25 zpp (slanke zuil met 
veelkleurige bedoorning)
HAMATOCACTUS
Aan Ferocactus verwante 
bolcactussen. Ze worden minder groot 
en bloeien zeer gemakkelijk met grote 
gele bloemen. Kweek is eenvoudig en 
ze zijn niet kougevoelig.
hamatacanthus 20 zpp (stevige 
haakdoorns; grote, gele bloemen)
HARRISIA
Sommige soorten worden ook wel bij 
Eriocereus ingedeeld. Geslacht van 
Westindische slanke zuilcactussen. De 
planten bloeien 's nachts met grote 
witte bloemen.
bonplandii 20 zpp (slanke zuil; grote 
witte bloem)

H 1

H 4

H 1

H 1

H 1

H 1

H 1

1 E 4

ISL

1 N 5

LER

1 L 4

HIL

1

2

3

4

5

6

7

HYL

HILDEWINTERA
Kleine kruipende en/of hangende zuilen 
die ook wel bij Borzicactus worden 
ingedeeld. Bloeit rijk gedurende de hele 
zomer. De planten zijn niet kougevoelig 
en worden niet zeer groot.
aureispina 20 zpp (docht goudgeel 
bedoornd; rijk oranjerood bloeiend)
HOMALOCEPHALA
Nauw aan Ferocactus verwant 
monotypisch geslacht. Niet kou-, maar 
wel vochtgevoelig. De groei is traag en 
daardoor ziet men niet vaak mooie 
grote planten.
texensis 20 zpp (zwaarbedoornd; 
fraaie meerkleurige bloemen)
HORRIDOCACTUS
Zie ook Neochilenia, Neoporteria of 
Pyrrhocactus. De soorten zijn niet 
kougevoelig.
choapensis 20 zpp (donkergroen; 
bleekgele bloemen)
curvispinus petorcensis 20 zpp (van 
Pretoria/Chincolo)
curvispinus santiagensis 20 zpp (blijft 
kleiner dan de typeplant)
limariensis 20 zpp (van Sotaqui; 
zwavelgele bloem met purperen streep) 
curvispinus combarbalensis 20 zpp 
(priemende bedoorning)
engleri 20 zpp (verborgen door lange 
witte doorns met donkere punt) 
heinrichianus 20 zpp (van Tambillos; 
purper gestreepte bloemen)
HYLOCEREUS
Geslacht van epifytische, klimmende 
cactussen uit vooral Midden-Amerika. 
De grote nachtelijke bloemen zijn 
meestal wit gekleurd. De meeste 
soorten zijn wat kougevoelig.
spec. 20 zpp (van Suriname; 
prachtige grote witte bloemen)
ISLAYA
Peruaanse bolcactussen met zeer fraai 
gekleurde, opvallende zaadbessen. Op 
eigen wortel is de kweek niet zeer 
eenvoudig. Ook de kweek uit zaad 
vereist enige kundigheid.
krainziana 20 zpp (wollige schedel; 
gele, geurende bloemen)
LEUCHTENBERGIA
Monotypisch geslacht van planten met 
penwortel 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 (lange tepels; lange 
zachte doorns; enorme bloemen)
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LOB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

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 eenvoudig en de 
planten zijn niet kougevoelig. Voor mij 
de mooiste cactusbloemen!

H 1 acanthoplegma roseiflora 20 zpp 
(purperviolette bloemen met een witte 
keel)

H 1 backebergii 20 zpp (lange doorns; 
veel helder karmijnkleurige bloemen)

H 1 caineana 20 zpp (zeer grote, helder 
violette bloemen)

L 4 chrysantha 20 zpp (goudgele bloemen 
met rode keel)

H 1 chrysantha 20 zpp (goudgele bloemen 
met rode keel)

H 1 chrysochete markusii 20 zpp 
(goudgele doorns; roodachtige bloemen)

H 1 cinnabarina 20 zpp (grote 
karmijnkleurige bloemen met donkere 
keel)

H 1 famatimensis 20 zpp (kleine tuberkels; 
iele aanliggende bedoorning)

L 4 famatimensis (Br.& R.) 20 zpp (de 
echte naar Britton & Roze)

H 1 ferox 20 zpp (wordt groot; bloem 
witachtig)

H 1 jajoiana 20 zpp (roodachtige bloem 
met een violette keel)

H 1 jajoiana nigrostoma 20 zpp (geel tot 
rode bloemen met een donker violette 
keel)

H 1 marsoneri 20 zpp (lange zwarte 
doorns; gele of rode bloemen)

H 1 marsoneri iridescens 20 zpp (meestal 
okergele bloemen)

H 1 marsoneri grandiflora-stellata 20 zpp 
(zeer grote, zuiver rode bloemen)

H 1 maximiliana L254 20 zpp (van
Macusani; meestal driekleurige bloemen) 

L 4 pampana 20 zpp (grijsgroene plant;
driekleurige bloemen)

H 1 pampana 20 zpp (plant grijsgroen; 
driekleurige bloemen)

H 1 peclardiana 20 zpp (bloeit de hele 
zomer met violette bloemen)

L 1 pentlandii 20 zpp (zeer lang bedoornd; 
bloemkleur variabel)

H 1 pentlandii 20 zpp (zeer lang bedoornd; 
bloemkleur variabel)

L 4 pugionacantha cornuta WR500 20 zpp 
(roodbloeiend)

H 1 pugionacantha rossii 20 zpp 
(oranjegele bloemen)

L 1 pugionacantha rossii 20 zpp 
(roodbloeiend)

H 1 saltensis schreiteri 20 zpp (purperrode 
bloemen met een violette keel)

H 1 saltensis 20 zpp (dwergsoort; rode

bloemen met donkere keel)
27 H 1 schieliana quiabayensis L1004 20 zpp

(gele doorns; gele bloemen)
28 H 1 tegeleriana 20 zpp (Acantholob.;rode

bloem; vaak bedoornde vruchten)
29 H 1 tiegeliana 20 zpp (dichte, dooreen

gevlochten bedoorning)
30 L 4 tiegeliana 20 zpp (rijk purperviolet

bloeiend)
31 H 1 wrightiana winteriana 20 zpp (lange 

purperrode bloemen met witte keel)
32 H 1 wrightiana 20 zpp (zeer lange doorns;

lange lila bloemen)
33 L 1 wrightiana 20 zpp (lange lila bloemen)
34 P 4 incuiensis 20 zpp (Acantholob.)
35 P 4 grandiflora P188 20 zpp (grote

zuilvormige planten uit de Siërra
36 P 4 haematantha P183 20 zpp (bloemen 

geel tot oranje)
37 P 4 drijveriana P179 20 zpp (van de 

Cachipampa)
38 P 1 shaferi P142 20 zpp (uit Andalgala; 

bloemen geel)
39 P 4 calochrysea P61 20 zpp (lange gele 

bloemen en lange bedoorning)
40 P 1 rebutioides OF72/80 20 zpp (vormt 

groepen; koppen zeer klein; vuurrode 
bloemen)

41 N 1 spec. L459 20 zpp (van Portero)
LOH LOPHOCEREUS

Groot wordende zuilcactussen uit 
Mexico en de U S A. De kweek van de 
planten is niet moeilijk, maar vaak 
hapert de groei na de eerste paar 
jaren. Bloei is in cultuur zeldzaam.

1 N 4 schottii 25 zpp (vormt wel eens 
jaarringen)

LOP LOPHOPHORA
Kleine, soms groepen vormende 
bolcactussen. In de natuur bevat de 
wortelhals mescaline. De planten zijn 
onbedoornd en bezitten viltige areolen. 
Niet kou-, maar wel vochtgevoelig.

1 H 2 echinata diffusa 10 zpp (grijsgroene
plant met vlakke ribben)

2 H 2 williamsii decipiens 10 zpp (grotere
violetroze bloemen)

3 H 2 williamsii 10 zpp (doornloos met dikke
viltige areolen)

4 L 2 williamsii 10 zpp (prachtige viltige
areolen; doornloos)

LOX LOXANTHOCEREUS
Slanke, vrij klein blijvende zuilen met 
zygomorfe bloemen, die ook wel bij 
Borzicactus worden geplaatst. De 
kweek is eenvoudig, want de planten 
zijn niet kougevoelig en vaak zeer 
bloeiwillig.

1 L 4 sextonianus 20 zpp (kruipend; 
gemakkelijke bloeier)

MAL MAMILLARIA
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Grootste en meest gekweekte geslacht gele bloemen)
van cactussen. Binnen het geslacht 32 H 1 fraileana 20 zpp (vormt groepen;
bestaat een grote schakering in vorm, grote roze bloemen)
grootte en bloemen. Bloei meestal in 33 L 1 fuauxiana 20 zpp (grote wijnrode
een krans om de schedel. Kweek bij bloemen)

L 1
H 1

veel soorten eenvoudig. Niet kougevoelig. 34 H 2 gasseriana 12 zpp (dicht bedoornd;
albata sanciro 20 zpp (dicht bedoornd) dwergsoort)
albicans 20 zpp (dicht, wit bedoornd; 35 h 1 gigantea 20 zpp (grote planten met

L 1
H 1

grote roze bloemen) wollige axillen, roze bloemen)
albicans 20 zpp (grote roze bloemen) 36 H 2 goodrichii 12 zpp (grote roze bloemen)
albilanata 20 zpp (wollige axillen; 37 H 1 grusonii 20 zpp (van Durango; zwart

H 1
grote purperen bloemen) bedoornde vorm)
angelensis fa. L017 20 zpp (van Isla 38 H 2 gueldemanniana 12 zpp (vormt

H 1
San Lorenzo/BC) groepen; grote bloemen)
anniana 20 zpp (dwergsoort die 39 h 1 gummifera 20 zpp (platrond; bruine

L 1
L 1

groepen vormt; dicht geel bedoornd) middendoorns)
ascensionis 20 zpp (spruitende soort) 40 H 1 heidiae 20 zpp (geelachtige, geurende
aureilanata 20 zpp (klein; goudgeel bloemen)

H 1
behaard, grote roze bloemen) 41 L 4 hutchisoniana 25 zpp (olijfgroene,
bambusiphila parva 20 zpp (bloemen cylindervormige plant)

L 4
H 1

karmijnkleurig) 42 L 4 isotensis 20 zpp (verwant met M.
baxtenana 20 zpp (gele bloemen) gasterantha)
bellisiana L1234 20 zpp (van Nacori 43 L 1 lanata 20 zpp (kleine roze bloemen)

L 4
Chico/Son.; vorm met purperen bloemen) 44 H 2 lauii 12 zpp (dwergsoort; grote 
bocasana rosea 25 zpp (vorm met purperen bloemen)

L 4
roze bloemen) 45 1 lenta 20 zpp (prachtige groepen;
bocasana 25 zpp (vormt groepen; grote roze bloemen)

H 2
bloem witachtig) 46 H 1 |jncjSayi cobrensis 20 zpp (heeft
boelderliana 12 zpp (dwergsoort met langere en meer middendoorns)

L 4
lange penwortel) 47 h j louisae 20 zpp (dwergsoort met grote
bonavitii 25 zpp (wollige axillen; bloemen)

L 1
donkerrode middendoorns) 48 L 4 louisae 20 zpp (dwergsoort; zwarte
brandegeei 20 zpp (wordt groot; gehaakte middendoorns)

H 1
geelachtige bloemen) 49 h 1 magallanii 20 zpp (fijn en dicht
brandegeei 20 zpp (grote planten met bedoornde dwergsoort)

H 1
geelachtige bloemen) 50 E 4 mammillaris 25 zpp (van Curagao;
bullardiana 20 zpp (grote, vrijwel witte roodbruin bedoornd)

H 1
bloemen) 51 2 marnierana 12 zpp (1 nietige
caerulea 20 zpp (plant blauwgroen) middendoorn; grote bloemen)

L 4

H 1

calleana 20 zpp (platronde plant met 52 L 4 marshalliana 25 zpp (blauwgroene,
witte bloemen) platronde plant)
capensis palhda 20 zpp (van Todos 53 H j marshalliana 20 zpp (plantronde,

L 1
Santos/BC, vorm met rechte doorns) blauwgroene plant)
celsiana potosina 20 zpp (roze tot 54 L 1 mexicensis 20 zpp (blijft vrij klein)

H 1
karmijnkleurige bloemen) 55 j_ 1 microthele 20 zpp (witte bloemen;
compressa 20 zpp (stralende fijnbedoornd)

L 4
purperen bloemen) 56 L 4 miegeana 20 zpp (roodroze bloemen)
crocidata 25 zpp (karmijnkleurige 57 H 1 moelleriana 20 zpp (crèmewitte

H 1
bloemen) bloemen)
denudata 20 zpp (van Coahuila; dicht 58 H 1 monancistracantha 20 zpp

H 1
wit bedoornde dwergsoort) (dwergsoort met dichte, fijne, witte
dioica 20 zpp (roodbruine, gehaakte bedoorning)

L 4
middendoorns) 59 L 4 muehlenpfordtii 25 zpp (rode bloemen)
dioica 20 zpp (roodbruine, gehaakte 60 L 4 muehlenpfordtii longispina 25 zpp
middendoorns) (langere doorns; rode bloemen)

L 4 duwei 15 zpp (met gehaakte, gele 61 L 4 nana 20 zpp (met penwortel)
middendoorns) 62 H 2 napina 12 zpp (lange penwortel; witte

L 4 eriacantha 20 zpp (donkergele doorns; zeldzaam)
bedoorning; kleine gele bloemen) 63 H 2 neopalmeri 12 zpp (fraai geelbruin

H 1 estebanensis 20 zpp (purperbruine bedoornd; witachtige bloemen)

L 4
middendoorns; bloemen witachtig) 64 L 4 obconella 20 zpp (forse plant;
evermanniana 20 zpp (wollige axillen; karmijnkleurige bloemen)
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65 H 1 pachycylindrica 20 zpp (dichte 

violet-zwarte bedoorning)
98 L

66 H 1 papasquiarensis 20 zpp (zeer lange 
middendoorns; grote bloemen)

99 H

67 H 1 parkinsonii 20 zpp (witbedoornd; deelt 
zich vaak dichotoom)

100 H

68 L 2 pectinifera 10 zpp (Solisia pectinata; 
zeldzaam)

101 H

69 L 4 phaeacantha 20 zpp (dieprode bloem) 102 L
70 L 4 phymatothele 20 zpp (blauwgroen; 

bloem karmijnkleurig) 103 H
71 H 2 plumosa fa.de Huasteca Can. 12 zpp 

(van Huasteca Canyon/NL) 104 P
72 H 1 priessnitzii 20 zpp (wollige axillen; 

karmijnkleurige bloemen) 105 P
73 L 4 prolifera minima 20 zpp (vormt zoden; 

crèmegele bloemen) 106 P
74 L 4 prolifera haitensis 20 zpp (dichter 

bedoornd)
107 P

75 L 4 prolifera texana 20 zpp (Texaanse vorm) 108 P
76 H 1 pseudoalamensis 20 zpp (grote 

purperen bloemen) 109 P
77 L 1 pseudoperbella 20 zpp (dichte witte 110 P

zijdoorns) 111 P
78 L 1 pygmaea 20 zpp (spruitend; 

crèmewitte bloemen) 112 P
79 L 4 rekoi aureispina 20 zpp (purperen 

bloemen) 113 L
80 H 2 reppenhagenii 12 zpp (veel witte MAN

zijdoorns en bruine middendoorns)
81 L 1 rhodantha fulvispina 20 zpp (forse 

plant; purperroze bloemen) 1 M
82 L 4 robusta virginis 20 zpp (M.
83 H 1 santaclarensis 20 zpp (purperen MAT

bloemen)
84 L 4 schelhasei 20 zpp (witte bloemen; 

spruitend)
85 H 1 schumannii fa.de Cabo San Lucas 20 

zpp (Bartschella;van Cabo San 
Lucas/BC)

86 H 1 schumannii 20 zpp (Bartschella; grote 
lavendelkleurige bloemen)

1 M

87 H 1 schumannii globosa 20 zpp
(Bartschella, robuuster lichaam; doorns 2 M

korter) 3 H
88 L 4 scrippsiana 25 zpp (wollige axillen; 

roze bloemen) 4 H
89 L 4 seitsiana 25 zpp (bleekroze bloemen)
90 H 1 simplex 20 zpp (van Curagao; kleine 5 |_

witte bloemen) 6 H
91 L 4 sinistrohamata 20 zpp (heeft 4 gele 

middendoorns) 7 H
92 L 1 spec. L044 20 zpp (beperkte voorraad)
93 L 1 spec. L086 20 zpp (beperkt aanbod) 8 L
94 H 1 swinglei iniae 20 zpp (vorm met rechte

middendoorns; zachtroze bloemen) g H
95 L 4 tayloriorum 20 zpp (wollige axillen;

roze bloemen) H
96 H 2 tepexicensis 12 zpp (fijn witte 

zijdoorns en korte, bruine middendoorn)

i \j

11 H
97 L 7 vagaspina 25 zpp (wollige axillen;

lange middendoorns) 12 H

1 vonwyssiana 20 zpp (blauwgroene 
plant met roze bloemen)

1 wilcoxii 20 zpp (lange roodachtige 
middendoorns; bloemen purper)

2 wohlschlageri 12 zpp (lijkt op M. 
magallanii, maar lager)

1 yucatanensis 20 zpp (dicht geel 
bedoornd; dieproze bloemen)

4 zeilmanniana 20 zpp (vormt groepen 
purperen bloemen)

1 zeilmanniana albiflora 20 zpp (vorm 
met zuiver witte bloemen)

4 guelzowiana P302 1 5 zpp (uit de 
bergen oostelijk van Rio Nazas)

5 stampferi 20 zpp (Krainzia, grote 
bloemen)

4 duwei P301 15 zpp (van Guanojuato)
1 stella-de-tacubaya P3O7 20 zpp (van 

de Rio Nazas, prachtig)
1 conspicua P468 20 zpp (van Col Sta. 

Ana, zuidelijk van Tehuacan)
1 californica 20 zpp (M.swinglei?)
1 felipensis 20 zpp (van Guanajuato)
4 magallanii hamatispina 20 zpp (iets 

langere middendoorn)
1 silvatica Rep1603 20 zpp (vrij nieuwe 

soort)
4 bucavensis 25 zpp (M. bucareliensis ?)

MARENOPUNTIA
Kleine struikjes met enorme knollen 
afkomstig uit Mexico. In cultuur

3 marenae SB164 15zpp (van Caborca, 
Son.; grote penwortel.)
MATUCANA
Zuidamerikaanse bolcactussen met 
grote, vaak zygomorfe bloemen. Hier 
zijn ook Submatucana en Eomatucana 
geplaatst. In cultuur zijn de meeste 
soorten niet kougevoelig. Over de 
naamgeving heerst nogal verwarring.

1 haynei 'clavispina' KK575 20 zpp (van 
Vulcan Coracora; hoogte 3500 m.)

1 haynei perplexa KK1459 20 zpp (van 
Recuay op een hoogte van 3800 m.)

1 aureiflora 20 zpp (Subm.; lijkt op een 
Oroya; geelbloeiend)

1 calliantha 20 zpp (Subm ; grote 
bloemen)

4 formosa 20 zpp (Subm.; rode bloemen) 
1 hystrix 20 zpp (zeer woest bedoornd;

lange karmijnkleurige bloemen)
1 intertexta 20 zpp (Subm.; lange 

zygomorfe, oranje bloemen)
4 madisoniorum 20 zpp (Subm ; vlakke 

ribben; oranjerode bloemen)
1 paucicostata 20 zpp (Subm. Lange 

grijze doorns; roodachtige bloemen)
1 purpureoalba 20 zpp (dicht, geelachtig 

bedoornd; purperroze bloemen)
1 tuberculosa 20 zpp (Subm ; kleine, 

opvallende tuberkels; rijkbloeiend)
1 variabilis 20 zpp (dichte bedoorning;
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rode bloemen) voorraad)

13 H 1 weberbaueri flammea 20 zpp (dicht 
goudgeel bedoornd; oranje bloemen)

30 E 1 schulzianus AB1005 20 zpp (van 
Volzberg, Suriname)

MEL MELOCACTUS
Cephaliumvormende bolcactussen. In 
het algemeen zijn de planten willige 
groeiers, als de temperatuur 's winters 
voldoende hoog is. De planten bloeien 
pas na vorming van het cephalium, dus 
na 10 of meerjaren.

31 E 4 spec. HU166 20 zpp (van lacu, Bahia)
32 E 1 spec. 20 zpp (doorns tot 6 cm lang)
33 E 4 spec. BR653 20 zpp (platrond,

lichtgroen; kromme doorns)
34 E 4 spec. 20 zpp (van Araya, Venezuela)
35 E 1 spec. 20 zpp (van Fusagasuga,

Colombia; wordt niet groot)
1 E 4 "rubrispinus" 20 zpp (bedoorning

bijzonder kleurrijk; blauwe soort)
2 E 4 acispinosus HU258A 20 zpp (mij niet

bekend)

36 E 4 spec. GH372 20 zpp (geen gegevens)
37 E 4 spec. GS107 20 zpp (van Buena

Vista, Venezuela)
38 E 1 spec. HU157 20 zpp (beperkte voorrraad)

3 E 4 arcuatispinus HU424 20zpp
(opvallende blauwachtige soort)

39 E 1 spec. HU729 20 zpp (rood cephalium; 
nieuwe doorns rood)

4 L 1 bahiensis 20 zpp (roze bloemen)
5 E 4 caesius 20 zpp (kleine bloemen)

40 E 1 spec. HU533 20 zpp (geelgroene 
platronde soort; witte vruchten)

6 E 4 canescens FR1333 20 zpp (de echte!)
7 E 4 conoideus HU183 20 zpp (lange

bedoorning van 3-4 cm)
8 E 4 conoideus "disciformis" 20 zpp

(kortbedoornde vorm van M.
9 E 4 coronatus 25 zpp (van Jamaica; grote

zwaar bedoornde soort)
10 E 4 cremnophilus HU223 20 zpp (rode

naaldvormige bedoorning)
11 E 4 curvispinus 20 zpp (van Mexico;

variabel)
12 E 4 dawsonii 25 zpp (van Mexico;

dichtbedoornde, langwerpige soort)
13 E 4 delessertianus 20 zpp (van Papantha,

Mex.; soms rood cephalium)
14 E 4 zehntneri HU422 20 zpp (grote

kogelronde plant)
15 H 1 diersianus 20 zpp (witwollig

cephalium met rode borstels)
16 E 4 ernestii HU 182 25 zpp (sterke lange

bedoorning)

41 E 1 spec HU132 20 zpp (artikel hierover
verschijnt in Succulenta)

42 E 4 spec HU636 20 zpp (harde, scherpe
doorns; wordt vrij groot)

43 E 4 spec. HU713 25 zpp (geelgroene 
pyramidevormige soort; rood cephalium)

44 E 4 spec. HU468A 20 zpp (Braziliaanse 
soort)

45 E 4 spec. Aruba 25 zpp (geen M.
macroacanthos)

46 E 1 spec. Soata 20 zpp (van het noorden
van Estato Boyaca, Colombia)

47 E 4 spec."a la Mar" 25 zpp (lijkt op een 
witbedoornde M. delessertianus)

48 E 4 zehntneri HU165 20 zpp (grote 
eivormige plant)

49 E 4 spec. GS23/2 25 zpp (van Quibor, 
Venezuela op 500 m hoogte)

50 E 4 delessertianus (Vera Cruz) 20 zpp
(van Ver Cruz, Noord-Venezuela)

51 L 7 salvadorensis 25 zpp (grote soort)
17 E 4 guitarti 25 zpp (van El Mocho, Cuba)
18 E 1 helvolilanatus HU444 20 zpp (niet

algemeen verbreid)
19 E 4 intortus 20 zpp (van St. John, Virgin 

Islands)
20 E 4 itabirabensis 25 zpp (de onechte M. 

rubrisaetosus)
21 E 4 lanssensianus HU474 20 zpp 

(nieuwere soort)
22 E 1 lensselinkianus HU381 20 zpp 

(donkergroene soort)
23 E 4 loboguerreroi 20 zpp (de laatste jaren 

niet aangeboden)
24 L 4 matanzanus 20 zpp (blijft klein; roze 

bloemen)
25 E 4 oaxacensis 20 zpp (van Mexico)
26 E 4 pachyacanthus HU407 20 zpp (harde

donkere bedoorning; witte
27 E 4 permutabilis HU608 20 zpp (niet M. 

inconcinnus)
28 E 4 rubrisaetosus HU137 20 zpp (de echte 

soort)
29 E 4 saxicola HU205B 25 zpp (grote

52 L 1 neryi 20 zpp (blijft vrij klein; mooi 
cephalium)

53 H 1 deinacanthus 20 zpp (stevige
gebogen doorns)

54 L 1 oreas 20 zpp (dichte naaldvormige
bedoorning)

55 N 4 azureus 20 zpp (de mooiste; 
epidermis prachtig blauw)

MON MONVILLEA
Slanke zuilcactussen uit het Noorden 
van Zuid-Amerika. De planten bloeien 
met slanke en lange nachtelijke witte 
bloemen. Waarschijnlijk zijn ze niet al te 
zeer tegen kou bestand.

1 P 1 vallegrandensis 20 zpp (mij niet bekend)
MYR MYRTILLOCACTUS

Geslacht van Mexicaanse zuilen die in 
de natuur struikvormig groeien. De 
planten zijn wat kougevoelig, maar 
worden toch wel als onderstam bij 
enten gebruikt. De kweek is niet moeilijk.

1 L 4 geometrizans RM102 20 zpp (van 
Matehuala/SLP)
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2

NBE

N 4 geometrizans 20 zpp (fraai grijsgroen 
lichaam; vertakt zich later)
NEOBESSEYA
Noordamerikaanse bolcactussen, die 
relatief weinig in verzamelingen 
voorkomen. De planten zijn niet kou-, 
maar wel vochtgevoelig.

18

19

NEG

H

H

1

2

1 H 1 asperispina 20 zpp (blauwgroen; 
groengele bloemen)

2 H 1 missouriensis 20 zpp (grote 
geelgroene bloemen)

3 N 5 asperispina 20 zpp (blauwgroen; 
groengele bloemen)

1 H 2

4 N 2 marstonii 20 zpp (nieuwere soort) NEL
NBU NEOBUXBAUMIA

Grote zuilcactussen met meestal veel 
ribben. De soorten komen voor in
Mexico. De kweek levert weinig 
problemen op.

1 N 4 polylopha 20 zpp (zeer groot 
wordende, veelribbige zuilen)

1 H 1

NCH NEOCHILENIA
Zie ook onder Horridocactus,

2 H 1

Neoporteria en Pyrrhocactus. Vele van 
deze Chileense bolcactussen hebben

3 L 4

een opvallend gekleurde epidermis. Niet 
kou-, maar op eigen wortel wel 
vochtgevoelig.

NEP

1 H 1 aerocarpa 20 zpp (dwergsoort, grote 
roodachtige bloemen)

2 H 2 aspillagai 12 zpp (frisgroen; 
heldergele bloemen)

3 H 1 carrizalensis 20 zpp (grijsgroen; 
mooie bloeier) 1 H 1

4 H 1 crispa 20 zpp (donkere epidermis; 
pekzwarte bedoorning) 2 H 1

5 H 1 deherdtiana 20 zpp (=N. trapichensis; 
dwergsoort) 3 H 1

6 H 1 floccosa 20 zpp (dwergsoort; plant 
verborgen onder wollige haren) 4 H 1

7 H 1 glaucescens 20 zpp (klein, grijsgroen; 
wollige areolen) 5 H 1

8 H 1 lembckei 20 zpp (dwergsoort, dichte 
wollige areolen) 6 H 1

9 L 1 napina lanigera 20 zpp (dwergvorm; 
bleekgele bloemen) 7 H 1

10 H 1 occulta 20 zpp (klein en vrijwel 
doornloos) 8 H 1

11 H 1 odieri pseudoreichei 20 zpp (rijk 
bleekrood bloeiend) 9 H 1

12 H 1 paucicostata 20 zpp (plant wit berijpt; 
zwarte doorns) 10 H 1

13 H 1 paucicostata viridis 20 zpp (frisgroene 
plant; bloemen lila) 11 H 1

14 H 1 pilispina 20 zpp (rijk bleekgeel bloeiend)
15 H 1 recondita 20 zpp (dwergsoort; plant 

violetgroen)
NOR

16 H 2 transiens 12 zpp (vorm die tussen 
Neochilenia en Neoporteria staat)

17 H 1 transitensis 20 zpp (roodbruine, 
gebogen doorns met zwarte punt)

vallenarensis 20 zpp (rijk geelachtig 
bloeiend)
vexata 12 zpp (zeer zeldzame 
dwergsoort)
NEOGOMESIA
Monotypisch geslacht, verwant aan 
Ariocarpus. Kweek is door de 
langzame groei en de 
vochtgevoeligheid, vooral buiten de 
groeiperiode, moeilijk. De planten zijn niet 
kougevoelig.
agavioides 10 zpp (dwergsoort met 
grote purperviolette bloemen)
NEOLLOYDIA
Grootbloemge Noordamerikaanse 
bolcactussen. De planten zijn op eigen 
wortel vochtgevoelig, maar niet 
kougevoelig. Het geslacht telt maar 
enkele soorten.
conoidea 20 zpp (dieppurperen 
bloemen)
odorata 20 zpp (donkerbruine 
haakdoorns; blijft klein)
odorata 20 zpp (donkerbruine 
haakdoorns; blijft klein)
NEOPORTERIA
Zie ook Neochilenia, Horridocactus en 
Pyrrhocactus. Chileense bolcactussen 
die vaak in de winter bloeien. De 
planten vallen op door de vaak 
opvallend gekleurde epidermis en de 
afwisselende bedoorning. Niet 
kougevoelig.
atrispinosa 20 zpp (dichtbedoornd; 
witte zijdoorns; zwarte middendoorn) 
castaneoides 20 zpp (frisgroene vorm 
met dichte goudgele bedoorning) 
cephalophora 20 zpp (dwergsoort; 
geelachtige doorns, later donker) 
gerocephala 20 zpp (grote bloemen; 
zeer dichte witte bedoorning) 
laniceps 20 zpp (dwergsoort; gele 
doorns)
litoralis intermedia 20 zpp (lange gele 
doorns; rijkbloeiend)
multicolor (geel) 20 zpp 
(geelbedoornde selectie) 
multicolor (zwart) 20 zpp (zaden van 
planten met zwarte doorns)
nigrihorrida 20 zpp (wordt groot; 
karmijnkleurige bloemen)
villosa 20 zpp (grijsgroen; dicht 
bedoornd)
wagenknechtii 20 zpp (stevige 
geelbruine bedoorning)
NORMANBOKEA
Geslacht van kleine, bolvormige 
cactussen uit Mexico. De soorten 
worden ook wel ingedeeld bij 
Pelecyphora, Gymnocactus of 
Turbinicarpus, zie ook daar. Niet erg

17
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gemakkelijk, maar wel erg mooi. 24 P 1

1 H 2 pseudopectinata rubriflora 12 zpp 
(grote purperviolette bloemen) 25 P 4

2 H 2 pseudopectinata 12 zpp (dichte 
pectinate bedoorning) 26 P 4

3 H 2 valdeziana 12 zpp (dwergsoort; 
violette bloemen) 27 P 1

4 H 2 valdeziana albiflora 12 zpp (witachtige 28 P 1
bloemen) 29

30
P
D

1
4

NOT NOTOCACTUS
r 1

Gemakkelijke en schitterend bloeiende 31 p 1
bolcactussen, waarvan de meeste 
soorten niet erg groot worden. De 
planten kunnen toe met iets minder licht. 
Hier zijn ook soorten van Brasilicactus, 
Eriocactus en Wigginsia vermeld.

OBR

1 H 1 buiningii 20 zpp (helder grijsgroen; 
lange doorns; grote bloemen)

2 L 4 claviceps 20 zpp (Eriocactus; minder 
ribben als E.leninghausii) 1 H 2

3 H 1 crassigibbus 20 zpp (vlakke ronde 
ribben, zeer grote bloemen) 2 N 5

4 L 4 eugeniae 20 zpp (dicht bedoornd; 
roodbruine middendoorns) OPU

5 H 4 fuscus 20 zpp (dicht donker 
bedoornd; oranjegele bloemen)

6 L 4 haselbergii 20 zpp (dicht, wit 
bedoornd; rijk felrood bloeiend)

7 H 1 herteri 20 zpp (wordt groot; helderlila 
bloemen)

8 H 1 horstii 20 zpp (wollige schedel; oranje 
bloemen) 1 M 5

9 L 4 leninghausii 20 zpp (Eriocactus; 
geelborstelig bedoornd) 2 M 1

10 H 1 megalanthus 20 zpp (zeer grote 
geelachtige bloemen) 3 M 1

11 L 1 orthacanthus 20 zpp (Malacocarpus; 
blauwgroen) 4 M 1

12 L 4 rauschii 20 zpp (prachtige soort)
13 L 8 roseoluteus 20 zpp (gele bloemen met 

roze keel; prachtig!)
5 M 1

14 H 1 roseoluteus 20 zpp (roze bloemen met 
gele keel; prachtig)

6 M 2

15 L 4 rutilans 20 zpp (roze-karmijnkleurige 
bloemen) 7 M 4

16 L 1 schlosseri 20 zpp (dicht roodbruin 
bedoornd) 8 M 4

17 H 1 schlosseri 20 zpp (dicht helder 
roodbruin bedoornd) 9 M 1

18 H 1 schumannianus nigrispinus 20 zpp 
(lange, donkere borstelige bedoorning) 10 M 2

19 H 1 sucineus 20 zpp (dicht goudgeel 
bedoornd; rijk geel bloeiend) 11 P 1

20 H 1 uebelmannianus 20 zpp (grote
stralende violette bloemen) ORO

21 H 1 vanvlietii 20 zpp (eerst roodachtige, 
later zwartbruine doorns)

22 H 1 warasii 20 zpp (Eriocactus, goudgeel 
bedoornd)

23 H 1 werdermannianus 20 zpp (wordt 
groot; dicht geelachtige bedoorning)

1 N 4

tureczekianus P398 20 zpp (van Entre 
Rios, zeer lange middendoorns) 
schumannianus 20 zpp (Eriocactus; 
fraaie borstelige bedoorning) 
claviceps 20 zpp (Eriocactus; minder 
ribben als E. leninghausii) 
tabularis 20 zpp (platrond) 
elegans 20 zpp (wordt niet erg groot) 
allosiphon 20 zpp (rijke bloeier) 
linkii multiflorus P440 20 zpp (van 
Cambyreta, Paraguay/Argentinië) 
globularis 20 zpp (nieuwere soort)

OBREGONIA
Monotypisch geslacht van platronde 
planten. De planten zijn wat 
gemakkelijker te kweken dan b.v. 
Ariocarpus. Ze zijn niet kougevoelig en 
bloeien willig uit de wollige schedel, 
denegrii 10 zpp (driehoekige wratten; 
wollige schedel) 
denegrii 10 zpp (driehoekige wratten; 
wollige schedel)
OPUNTIA
De bekende schijfcactussen. Ook 
enkele cyloindervormige 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 in de natuur 
winterhard.
compressa 15 zpp (Monmouth Co., 
NJ.; winterhard, niet vochtgevoelig) 
cymochila SB924 20 zpp (van Beien, 
NM.; witbedoornd; winterhard.) 
imbricata DJF1575 20 zpp (van Delhi, 
Otero Co., Co.; winterhard.) 
macrocentra SB994 20 zpp (van Eddy 
Co., NM.; purperen schijven;
macrorhiza DJF1437 20 zpp (van 
Alameda, Sandoval Co., NM;
nova 'sandiana' DJF1437 20 zpp 
(tweekleurige geelrode bloemen; 
winterhard.)
phaeacantha 20 zpp (van Kingman, 
Az.; geerode bloem; winterhard.) 
phaeacantha major DJF1138 20 zpp 
(bleek oranje bloemen.)
tardospina DJF801 20 zpp (van Taylor 
Co., Tx.; groot en donker; winterhard.) 
whipplei DJF1631 20 zpp (van Keans 
Cyn., Az; winterhard.)
leptocaulis 20 zpp (Cylindropuntia; 
zeer beperkte voorraad)
OROYA
Peruaanse bolcactussen met vaak 
bijzonder mooie tweekleurige bloemen. 
De kweek is niet moeilijk en de planten 
zijn niet kougevoelig.
borchersii 20 zpp (platrond; 
citroengele bloemen)

18
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PAC

1

2

PAR

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PED

N 4 peruviana 20 zpp (mooie tweekleurige zaailingen.
bloemen) 1 L 3 knowltonii 10 zpp (roze bloemen; zeer
PACHYCEREUS beperkte voorraad)
Grote zuilcactussen uit Mexico. De PEL PELECYPHORA
planten bezitten een robuuste Kleine bolcactussen met korte,
bedoorning en zijn eenvoudig te pectinate bedoorning. Sommige soorten
kweken. Niet kougevoelig. worden ook wel ingedeeld bij

N 4 pecten-aboriginum 20 zpp (iets minder Gymnocactus, Normanbokea of
fors dan de volgende soort) Turbinicarpus. De soorten zijn niet

N 4 pringlei 20 zpp (de bekendste soort; kougevoelig, maar op eigen wortel wel
wordt in de natuur zeer groot) vochtgevoelig. Kweek uit zaad is vrij
PARODIA moeilijk.
Geslacht van veelal vrij klein blijvende 1 H 2 aselliformis 10 zpp (areolen lijken op
bolcactussen uit Zuid-Amerika. pissebedden; beperkte voorraad)
Kleurrijke en afwisselende bedoorning. 2 L 5 pseudopectinata 15 zpp
Bloei gedurende de gehele zomer. Niet (Normanbokea; dichte pectinate
kougevoelig. Niette warm zaaien geeft bedoorning)
de beste resultaten. PIL PILOSOCEREUS

H 1 hummeliana 20 zpp (roodbloeiend) Geslacht van schitterend berijpte en
H 1 nivosa 20 zpp (dicht, sneeuwwit behaarde zuilcactussen. De meeste

bedoornd; rode bloemen) soorten zijn warmteminnend. De
H 1 penicillata (wit) 20 zpp (selectie van bloemen verschijnen pas op latere

witbedoornde planten) leeftijd en ruiken vaak onaangenaam.
H 1 sanguiniflora 20 zpp (glanzende 1 E 4 arrabidae 20 zpp (5-ribbige

bloedrode bloemen) grijsgroene stam; vrij klein)
H 1 tillii 20 zpp (platrond; rijk geelbloeiend) POL POLASKIA
P 4 muhrii P155 20 zpp (zuidelijke vorm Groot wordende zuilcactussen,

van P. aureicentra) waarvan de hier genoemde soort
P 4 mazanensis n.n. P27 20 zpp (van opvalt door zijn fraaie witgrijze uiterlijk.

Catamarca/La Rioja; geelbloeiend) De planten groeien langzaam.
P 4 spegazziniana P51 20 zpp (bloemkleur 1 N 4 chichipe 20 zpp (grijs berijpt;

variabel van geel tot rood) enigszins kougevoelig)
P
P

4
4

riojensis P135 20 zpp (van Cerro Mazan) 
uebelmanniana P153 20 zpp (van de PYG PYGMAEOCEREUS
Rio Juramento; geelbloeiend) Geslacht van sterk spruitende en zeer

P
P

P

4
4

4

weberiana 20 zpp (goudgele bloemen) 
rubriflora P158 20 zpp (platrond;
bloemen oranje tot donkerrood) 
sanagasta P225 20 zpp (uit de buurt

klein blijvende zuilen. De bloemen 
openen in de nacht en zijn wit. De 
planten groeien in de natuur in het 
Peruaanse kustgebied.

van Sanagasta) 1 M 5 bylesianus 15 zpp (kleine groepjes;
P 4 cabracoralensis P235 20 zpp (uit de grote witte, geurende bloemen.)

bosgebieden van Salta) PYR PYRRHOCACTUS
P 4 maassii shaferi P237 20 zpp (van Zie ook Horridocactus, Neochilenia en

Humahuaca) Neoporteria. Mooie zwaar bedoornde
P 4 penicillata nivosa P250 20 zpp (glazige planten met fraaie klokvormige bloemen.

witte bedoorning) De soorten zijn niet kougevoelig, maar
P 4 rubellihamata P253 20 zpp (uit de men ent ze vaak.

Quebrada El Cebilar/Salta) 1 H 1 andreaeanus 20 zpp (lange
P 4 fechseri P395 20 zpp (van de pekzwarte doorns; rode bloemen )

oostelijke hellingen van Sta. Malanzan) 2 H 1 bulbocalyx 20 zpp (stevige bleekrode,
P 4 malyana 20 zpp (d9ichtbedoornde naar boven gebogen doorns)

dwergsoort; geel tot rode bloemen) 3 H 1 catamarcensis L505 20 zpp (van
P 4 microsperma P151 20 zpp (lange Siërra Mazan/Arg.; donkere zware

haakdoorns; gele bloemen) 4 H 1 dubius 20 zpp (priemende, naar
L 4 aureispina 25 zpp (prachtig goudgeel boven gerichte doorns)

bedoornd) 5 H 1 megliolii 20 zpp (plant grijsgroen, roze

PEDIOCACTUS bloemen)

Geslacht van in de natuur winterharde 6 H 1 sanjuanensis 20 zpp (stevige

bolcactussen ui de U.S.A. Het kweken opwaarts gebogen doorns)

van deze planten vergt enige 
deskundigheid. Vaak ent men de

7 H 1 strausianus 20 zpp (opwaarts 
gebogen, blauwbruine doorns)

8
19

H 1 umadeave marayesensis 20 zpp
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(priemende, blauwgrijze doorns) 25 H 1 xanthocarpa citricarpa 20 zpp

9 N 4 umadeave 20 zpp (matgroene plant (karmijnkleurige bloemen en groengele
met bleekgele bloemen) vruchten)

10 N 4 bulbocalyx 20 zpp (stevige bleekrode, 26 P 1 verebii 20 zpp (mij onbekend)
naar boven gebogen doorns) 27 P 1 espinosae 20 zpp (Aylostera)

REB REBUTIA 28 P 4 senilis iseliana 20 zpp (oranjerode
Hieronder zijn ook de geslachten bloemen)
Aylostera en Mediolobivia geplaatst De SCL SCLEROCACTUS
planten bloeien vroeg in het voorjaar In ons klimaat moeilijk te kweken planten
met relatief zeer grote bloemen. De uit de U.S.A. De planten verdragen in
soorten zijn zeer bloeiwillig, niet de natuur vorst en vereisen zeer veel
kougevoelig en gemakkelijk te kweken licht. Een uitdaging voor de echte

1 H 1 archibuiningiana 20 zpp (Aylostera; zaaispecialist!
rijk oranje bloeiend) 1 M 6 cloveriae SB3O5 10 zpp (van

2 H 1 atrovirens ritteri 20 zpp (Mediolob.; Farmington, NM.; blijft klein;
doorns donkerbruin; bloem donkerrood) 2 M 3 glaucus SB141 10 zpp (van Mesa Co.,

3 H 1 buiningiana 20 zpp (Aylostera; Colo ; wit-violette bloemen.)
oranjeroze bloemen) 3 M 3 whipplei DJF1461 10 zpp (van Bluff,

4 H 1 donaldiana 20 zpp (Aylostera; Ut.; groengele bloemen.)
groepvormend, oranje bloemen) SEE SETICEREUS

5 H 1 einsteinii aureiflora 20 zpp (Mediolob.; Vrij klein blijvende zuilen uit Peru, die
bloemen oranje) verwant zijn met Borzicactus. De

6 H 1 fabrisii aureiflora 20 zpp (Aylostera; planten zijn niet kougevoelig en een
groepvormende dwergsoort; gele sieraad in iedere verzameling. Bloei is
bloemen) mogelijk bij grotere planten.

7 H 1 fiebrigii densiseta 20 zpp (Aylostera; 1 N 4 icosagonus 20 zpp (prachtige, korte,
lange witte borstels; oranje bloemen) goudgele bedoorning)

8 H 1 graciliflora borealis 20 zpp (Aylostera; SET SETIECHINOPSIS
sierlijke, donkerrode bloemen) Rijk bloeiende zuiltjes, die in het tweede

9 H 1 haagei 20 zpp (Mediolob.; bleke levensjaar al kunnen bloeien. De
oranjeroze bloemen) bloemen zijn 1 nacht geopend, geuren

10 H 1 kieslingii 20 zpp (Aylostera; witte zij- sterk en zijn zelffertiel.
en goudbruine middendoorns) 1 H 4 mirabilis 20 zpp (rijkbloeiend met

11 H 1 krainziana 20 zpp (donkergroen, witte geurende bloemen)
doorns, paarse bloemen) 2 L 4 mirabilis 20 zpp (rijkbloeiend met

12 H 1 krainziana fa. wit 20 zpp (selectie van 
witbloeiende planten) SOE

geurende bloemen)
SOEHRENSIA
Tegenwoordig soms bij Lobivia 
ingedeeld geslacht. De bloemen zijn 
rood of geel en erg mooi. De planten

13

14

H

H

1

1

maxima 20 zpp (Aylostera;
donkerrode bloemen)
nigricans 20 zpp (Mediolob.; vuurrode

15
bloemen) bloeien pas op latere leeftijd en worden

H 1 pulvinosa 20 zpp (Aylostera; in het algemeen nogal groot. Niet
groepvormend; bloemen oranje) kougevoelig.

16 H 1 pygmaea 20 zpp (Mediolob.; 
aanliggende bedoorning)

1 N 4 bruchii 20 zpp (met Lobivia verwante 
planten; ze worden wel fors)

17 H 1 robustispina 20 zpp (Aylostera; witte
zij- en roodbruine middendoorns) STI STETSONIA

18 H 1 senilis 20 zpp (dicht wit bedoornd, rijk Zuidamerikaanse, groot wordende
oranjerood bloeiend) zuilcactussén met zeer stevige

19 H 1 spegazziniana 20 zpp (Aylostera; donkere dpoorns. Reeds zaailingen zijn
donkerrode bloemen) zeer aantrekkelijk De kweek is niet

20 H 1 spinosissima 20 zpp (Aylostera; rijk 
oranje bloeiend)

moeilijk en de planten zijn niet 
kougevoelig.

21 H 1 steinmannii christinae 20 zpp 1 N 4 coryne 25 zpp (de 'knotscactus')
(Mediolob.; geelachtige, naaldvormige STO STROMBOCACTUS
doorns) Monotypisch geslacht van

22 H 1 steinmannii parvula 20 zpp (Mediolob ; kleinblijvende bolcactussen. De kweek
oranjerode bloemen) is niet gemakkelijk. Het beste kan men in

23 H 1 steinmannii 20 zpp (Mediolob.; rode grotere porties zaaien, daarom
bloemen) bevatten de porties minimaal 100

24 H 1 tarvitensis 20 zpp (Aylostera; grote zaden. Niet kougevoelig.
oranjerode bloemen) 1

20
L 6 disciformis 100 zpp (schijfvormig;
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6

7

8
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10
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zachte nietige bedoorning) 12 H 1
SULCOREBUTIA

13Aan Rebutia verwante, klein blijvende H 1
bolcactussen. Niet kougevoelig, maar 
door hun penwortel wel vochtgevoelig. 14 H 1
Het zijn prachtige en gemakkelijke 
bloeiers. Het zaad blijft niet lang 
kiemkrachtig.

15

16

H 1

H 2 arenacea 12 zpp (dichte aanliggende 
bedoorning; gele bloemen)

H 1

2H 2 frankiana 12 zpp (roodbruine doorns; 
magentarode bloemen)

17

18

L

H 2 lepida 12 zpp (dichte bloedrode 
bedoorning; magentarode bloemen)

H 2

H 2 menesesii 12 zpp (dicht vervlochten 19 H 1
geelbruine doorns)

20H 2 mentosa HS104 12 zpp (van Aiquile; H 1
magenta bloemen)

H 2 muschii 12 zpp (goudgele bloemen; 21 H 1
zeldzaam)

H 2 purpurea HS109 12 zpp (van Santiago; 22 H 1
fijner bedoornde vorm)

23H 2 rauschii 12 zpp (grijsgroene of violette H 1
epidermis; bloem violet)

H 2 swobodae 12 zpp (dichte, fijne 24 H 1
goudgele bedoorning)

25
26

H 2 vasqueziana 12 zpp (dwergsoort; H 
11

1
4

magenta bloemen) n 1

H 2 verticillacantha minima 12 zpp (zeer 
klein; bloemen purper)

H 2 zavaletae 12 zpp (dwergsoort; grote 27 H 1
violette bloemen)

28 LJ

THELOCACTUS
n 1

Noordamerikaanse bolcactussen met 29 u I
knobbelige ribben en vaak grote

n 1

attractieve bloemen De kweek is M A

meestal gemakkelijk en de meeste OU N 4
soorten bloeien gemakkelijk en M A

langdurig. De soorten zijn niet ol
32

N 
KI

4 
A

kougevoelig. N 4

M 1 bicolor 20 zpp (naaldachtige doorns, 
roodviolette bloemen.) 33 N 4

M 1 conothele 20 zpp (roze-oranje bloemen)
THRM 1 leucacanthus 20 zpp (vormt groepen; 

geelbloeiend.)
M 1 rinconensis 20 zpp (epidermis grijs, 

lange grijze doorns.)
H 1 bicolor fa. de Cuencame 20 zpp (van 

Cuencame/Dur; een afwaarts gebogen 
middendoorn) 1 P 4

H 1 bicolor commodus 20 zpp (wordt 
groot; porseleinwitte doorns) 2 P 4

H 1 bicolor pottsii 20 zpp (middendoorns 
afwaarts gebogen) 3 N 4

H 1 bicolor tricolor 20 zpp (gele en 
purperrode doorns) 4 N 4

H 1 bicolor texensis 20 zpp (één 
middendoorn zeer lang papierachtig) TRI

H 1 bueckii 20 zpp (purperrode bloemen)
H 1 conothele aurantiacus 20 zpp 

(donkere goudgele bloemen)

conothele macdowellii 20 zpp (lange 
witte doorns, bloemen purperviolet) 
flavidispinus 20 zpp (dicht goudgeel 
bedoornd; grote purperen bloemen) 
freudenbergeri 20 zpp (grote 
tuberkels; purperen bloemen) 
heterochromus 20 zpp (stevige 
kleurige doorns; purperviolette bloem) 
hexaedrophorus fossulatus 20 zpp 
(grijsgroen; grote.zachtroze bloemen) 
lausseri 15 zpp (gestreepte bloemen 
als Echinofossulocactus) 
lausseri 15 zpp (gestreepte bloemen 
als Echinofossulocactus) 
leucacanthus schmollii 20 zpp (zijige 
karmijnviolette bloemen) 
lloydii 20 zpp (ribben opgedeeld in 
tuberkels, zware doorns) 
lophothele 20 zpp (zeer lange, 
priemende doorns; grote gele bloemen) 
matudae 20 zpp (grote diep 
purperviolette bloemen) 
nidulans 20 zpp (grijsgroen; zeer 
lange asbestachtige doorns) 
phymatothelos 20 zpp (grijsgroen; 
grote roze bloemen) 
rinconensis 20 zpp (bloemen wit) 
saussieri v. L1009 20 zpp (van 
Aramberri/NL; vorm met goudgele 
bloemen)
saussieri 20 zpp (priemende 
middendoorns; purperen bloemen) 
tulensis 20 zpp (donkergroen; 
donkerroze bloemen) 
wagnerianus 20 zpp (nieuwe doorns 
rood, daarna goudgeel) 
flavidispinus 20 zpp (dicht goudgeel 
bedoornd; grote purperen bloemen) 
hexaedrophorus 20 zpp (witbloeiend) 
macdowellii 20 zpp (dicht, lange, witte 
bedoorning; bloem purper) 
schwarzii 20 zpp (bloeit de hele 
zomer met prachtige bloemen)
THRIXANTHOCEREUS
Met Espostoa verwante zuilen. De 
planten hebben een fijne dichte 
bedoorning. Bij oudere planten kunnen 
de nachtelijke, onaangenaam ruikende 
bloemen wel verschijnen, 
cullmannianus 20 zpp (in de winter 
niet te koud plaatsen) 
blossfeldiorum 20 zpp (in de winter 
niet te koud plaatsen) 
senilis 20 zpp (prachtige witte, harige 
bedoorning) 
blossfeldiorum 20 zpp (in de winter 
niet te koud plaatsen)
TRICHOCEREUS
Groot geslacht van uiterlijk zeer 
verschillende zuilen uit Zuid-Amerika. 
Meestal gemakkelijke groeiers en niet 
kougevoelig. Vele soorten worden
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gebruikt als onderstam, hetgeen wijst 
op de sterkte van deze planten Zeer 
grote witte bloemen.

M 4 spachianus 20 zpp (grote, witte, 
nachtelijke bloemen; harde entstam.)

H 1 chilensis borealis 20 zpp (groeit 
langzaam)

P 1 poco 20 zpp (lange doorns, langzame 
groeier)
TURBINICARPUS
Kleine, zeer bloeiwillige Mexicaanse 
bolcactussen. Het geslacht omvat een 
beperkt aantal soorten. De planten zijn 
niet kougevoelig, maar vaak is enten 
gewenst vanwege de vochtgevoeligheid 

H 2 dickisoniae 12 zpp (lijkt op T. gracilis) 
H 2 flaviflorus 12 zpp (gele bloemen) 
H 2 gracilis 12 zpp (door elkaar gekrulde 

doorns)
H 2 hoferi 12 zpp (grijsgroen; lijkt op 

Strombocactus)
H 2 klinkerianus 12 zpp (zeer klein, rijk 

witbloeiend)
H 2 krainzianus minimus 12 zpp (nog 

kleiner; gele bloemen)
H 2 krainzianus 12 zpp (klein; bleekgele of 

roze bloemen)
H 2 lauii 12 zpp (grote roze bloemen)
H 2 lophophoroides 12 zpp (dwergsoort;

wollige schedel; grote zachtroze bloemen) 
L 2 macrochele 15 zpp (witroze bloemen) 
H 2 polaskii 12 zpp (roze bloemen 

gedurende het hele seizoen)
H 2 pseudomacrochele 12 zpp (grote roze 

bloemen)
H 2 schmiedickeanus 12 zpp (woeste 

gebogen bedoorning)
L 5 schwarzii 20 zpp (lijkt op T. polaskii) 
H 2 schwarzii 15 zpp (lijkt op T. polaskii) 
L 5 subterraneus 15 zpp (Gymnocactus; 

penwortel)
H 5 swobodae 12 zpp (witachtige 

bloemen; zeldzaam)
L 5 swobodae HO16 12 zpp (witachtige 

bloemen; zeldzaam)
L 2 valdezianus 12 zpp (Gymnocactus; 

dwergsoort; violette bloemen)
N 4 polaskii 20 zpp (roze bloemen 

gedurende het hele seizoen) 
N 4 schwarzii 15 zpp (lijkt op T. polaskii)

UEBELMANNIA
Zeer mooie Braziliaanse bolcactussen.
Als men de planten ent zijn ze weinig 
kougevoelig. Opvallend is vooral de 
fraaie gekleurde epidermis. Bloemen

1 N 6

2 N 6

VAT

1 N 4

WEI

1 H 1

2 H 1

3 H 1
4 H 1

5 H 1

6 H 1

7 H 1

8 H 1

9 H 1

10 H 1

11 H 1

12 H 1

WIL

1 M 1

verschijnen pas bij oudere planten en 
zijn erg klein.
gummifera 10 zpp (roodbruine soort; 
blijft klein)
pectinifera multicostata 10 zpp 
(prachtig roodbruine epidermis)
VATRICANIA
Monotypisch geslacht van grote 
Boliviaanse zuilcactussen. De planten 
vertakken op latere leeftijd en maken bij 
bloeirijpheid een cephalium.
guentheri 20 zpp (prachtige 
geelbruine zuil)
WEINGARTIA
Kleine Zuidamerikaanse bolcactussen, 
die de hele zomer door bloeien.
Probleemloze planten, die niet erg groot 
worden en zeker ook geschikt zijn 
voor beginners. De bloemen zijn vrijwel 
steeds geel De planten zijn niet 
kougevoelig.
corroana 20 zpp (wollige areolen; 
priemende, gele doorns)
lanata 20 zpp (grote wollige areolen; 
rijkbloeiend)
longigibba 20 zpp (sterk wollige areolen) 
multispina 20 zpp (geelbruin 
bedoornd; bloeit enorm)
neocumingii 20 zpp (rechte strogele 
doorns; rijkbloeiend)
neocumingii koehresii 20 zpp (grijsgele 
doorns met donkere punt)
neocumingii trollii 20 zpp (geelbruine 
doorns; oranje bloemen)
pilcomayensis 20 zpp (viltige areolen; 
priemende lange doorns)
pulquinensis v (de Saipina/Bol.) 20 
zpp (van Saipina/Bol.; dicht bleek 
geelbruin bedoornd)
pulquinensis mairanensis L958 20 zpp 
(meer geelbruine doorns)
riograndensis 20 zpp (groepvormend; 
rijk geelbloeiend)
spec. L958A 20 zpp (van Mairana/Bol.; 
lange zachte goudgele doorns)
WILCOXIA
Kleine struikjes met wortelknollen, die 
ook wel bij Echinocereus worden 
ingedeeld De planten kunnen rijk 
bloeien in het vroege voorjaar. De 
planten zijn niet kougevoelig, maar 
worden vaak geënt gekweekt, 
schmollii 20 zpp (witte, haarachtige 
bedoorning.)
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ZADEN VAN VETPLANTEN
AGAVE (AGAVACEAE)
Bladsucculenten met eindstandige 
enorme bloeiwijze. Enkele soorten 
verdragen nachtvorst. De planten zijn 
zeer geliefd en meest eenvoudig te 
kweken, maar ze nemen later veel 
plaats in. Vorig seizoen waren de 
meeste soorten zeer snel uitverkocht.

M 2 celsii albicans 15 zpp (van Rio Verde, 
SLP.; zeer fijn getand)

M 5 chrysantha 20 zpp (van Black Cabyon 
City, Az.; puntige bladtop.)

M 5 mckelveyana 20 zpp (van Yava, Az.; 
kleine rozet.)

M 2 neomexicana SB105 15 zpp (van 
Sacramento Mts., Otero Co., NM.)

M 2 palmeri 20 zpp (van Sonoita, Az.; 
grijsgroen getande rozet.)

M 2 parryi 20 zpp (van Globe, Az.; dicht 
groen bebladerde rozet.)

M 2 parryi cousei 20 zpp (van Sedona, 
Az.; brede bladeren.)

M 2 parryi truncata 15 zpp (van Inde, Dur.; 
korte bladeren)

M 5 parviflora 15 zpp (van Patagonia, Az.; 
bladeren wit gestreept.)

M 2 patonii 15 zpp (van Nombre de Dios, 
Dur.; kleine open rozet)

M 5 scabra 15 zpp (van Nazas, Dur.; ruig, 
zilvergrijs blad.)

M 5 schottii 15 zpp (van St. Catalina Mts., 
Az.; vezelig blad.)

M 2 striata 20 zpp (van Tula, Tam.; zeer 
dunne rozerode bladeren.)

M 5 toumeyana 15 zpp (van Sunflower, 
Az.; kleine harige rozetten.)

M 5 utahensis DJF1521 20 zpp (van Peach 
Springs, Az.; kleine mooie rozetten.)

M 2 utahensis eborispina 15 zpp (van Las 
Vegas Range, Nv.; erg stekelig.)

M 5 utahensis kaibabensis 15 zpp (kleine 
rozetten.)

M 5 utahensis nevadensis RP32 20 zpp 
(van Wilson Pass, Nv.)

M 5 victoriae-reginae 20 zpp (van 
Huasteca Canyon; wit gestreepte 
bladeren)

N 4 filifera 20 zpp (kleinblijvende soort)
N 4 ferdinandi regis 20 zpp (blijft klein, 

mooie soort)
N 4 stricta 20 zpp (vrij kleine soort)

ALOE (LILIACEAE)
Groot geslacht van Afrikaanse 
(blad)succulenten. De meeste soorten 
zijn gemakkelijk te kweken en ook 
geschikt voor beginners. Een aantal 
soorten wordt groot. Meestal niet

kougevoelig.
1 M 2 claviflora 15 zpp (zilvergrijs blad)
2 M 2 gariepensis 15 zpp (groeit in ruwe

rotsige omgeving.)
3 M 2 prinslooi 15 zpp (stamloze plant met

roze bloemen.)
4 N 4 branddraaiensis 20 zpp (stamloos;

spruitend; rode bloemen)
5 N 4 reynoldii 20 zpp (lijkt op A. striata;

bloemen geel)
6 N 4 vaombe 20 zpp (wordt groot;

karmijnrode bloemen)
AL ALOINOPSIS (AIZOACEAE)

Lage zodevormende planten met gele 
of roze bloemen. De planten zijn 
ultrasucculent en niet kougevoelig.

1 M 1 luckhoffii CM38 20 zpp (bleek roze of
zalmkleurige bloemen.)

2 M 1 malherbei 20 zpp (waaiervormige,
wrattige bladeren.)

3 M 1 schooneesii 20 zpp (dikke, knobbelige
bladeren, geelrode bloemen.)

4 M 1 villetii 20 zpp (opvallende bladspitsen.)
5 N 4 rosulata 20 zpp (geelbloeiend)
6 N 4 rubrolineata 20 zpp (gele bloemen met

rode streep)
7 N 4 setifera 20 zpp (goudgele bloemen)
AN ANACAMPSEROS

Kleine succulente struikjes. In de zomer 
bloeien ze langdurig, maar per bloem 
slechts één dag. De soorten in de lijst 
zijn afkomstig van een 
gespecialiseerde liefhebber. Niet 
kougevoelig.

1 L 1 albidiflora 20 zpp (ten noorden van
Prince Albert)

2 L 1 albissima (dunne vorm) 20 zpp (dunne
vorm, noordoostelijk van Kliprand)

3 L 1 albissima 20 zpp (van Gamsberg, 45 k
westelijk van Pofadder)

4 L 1 arachnoides 20 zpp (zuidwestelijk
van De Rust)

5 L 1 australiana 20 zpp (van Queensland,
Australië)

6 L 1 baeseckei 20 zpp (zuidoostelijk van
Pofadder)

7 L 5 buderiana multiramosa 20 zpp (vertakt
zich meer als de typeplant)

8 L 2 comptonii 20 zpp (Vanrhynspass)
9 L 1 crinita 20 zpp (zuidoostelijk van

Pofadder)
10 L 1 filamentosa filamentosa 20 zpp (van 

Biesiespoort)
11 L 1 filamentosa tomentosa 20 zpp (nabij

Aus, Namibië)
12 L 1 herreana 20 zpp (van Numees,
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Richtersveld) 7 M 1 framesii hallii 20 zpp (intens kerskleurige

13 L 1 karasmontana 20 zpp (van Tatasberg, bloemen)
Richtersveld) 8 M 1 patens 20 zpp (pastelkleurige bloemen)

14 L 1 kurtzii DJF2487 20 zpp (S.Antonio de 9 M 1 pearsonii 20 zpp (lijkt op
las Cobres, Argentinië) doorgesneden eieren.)

15 L 1 lanceolata lanceolata 20 zpp (van 10 M 1 ringens 20 zpp (donker violette
Cornellsberg, Richtersveld) bloemen.)

16 L 1 lancifolia n.p DT2487 20 zpp (van BJ BIJLIA (AIZOACEAE)
Pakhuis Pass, Clanwilliam) Zeer compacte hoogsucculente

17 L 1 marlothii 20 zpp (geen gegevens plantjes. Niet kougevoelig
bekend) 1 N 4 cana 20 zpp (eigele bloem; dikke

18 L 1 miniatura n.p. 20 zpp (zuidelijk van bleekgroene bladeren)

19
Steinkopf) BM BOMBAX (BOMBACACEAE)

L 1 namaquensis 20 zpp (van Numees Tropische bomen die merendeels niet
Mine, Richtersveld) succulent zijn. Enige soorten vormen

20 L 1 palmeri (Talinaria) DJF588 20 zpp verdikte stammen.
(Talinaria; van Matehuela, Mexico) 1 M 3 malabaricum 10 zpp (taankleurige bast

21 L 1 papyracea namaensis 20 zpp (van op een vertakkende caudex )
Kangnas, oostelijk van Springbok) 2 N 6 ellipticum 20 zpp (stamsucculent met

22 L 3 quinaria (alstonii, rood)) 20 zpp grote 3-delige bladeren)
(vroeger alstonii; roodbloeiende vorm) 3 N 6 palmeri 20 zpp (mij niet bekend)

23 L 3 quinaria (alstonii, wit) 25 zpp ((vroeger BO BOWIEA (LILIACEAE)
alstonii; witbloeiende vorm) Ui-achtige planten met lange vertakte

24 L 1 recurvata minuta 20 zpp (van ranken en vrijwel geen blad. De planten
Gamsberg, westelijk van Pofadder) zijn eenvoudig te kweken en ze zijn

25 L 1 recurvata recurvata 20 zpp (vorm van niet kougevoelig. In de winter
Eenriet, noordelijk van Steinkopf) verdwijnen de bovengrondse delen,

26 L 1 recurvata 20 zpp (vorm van waarna in de lente nieuwgroei
Gamsberg, Bushmanland) 1 L 1 volubilis 20 zpp (zelffertiel;

27 L 1 retusa 20 zpp (zuidelijk van Steinkopf) gemakkelijke attractieve plant)
28 L 1 retusa 'wiesei' DT3644 20 zpp (van Cl CHEIRIDOPSIS (AIZOACEAE)

Groot Graafwater) Succulente, zodevormende planten. De
29 L 1 retusoidea n.p. 20 zpp (van bloemen zijn meestal gesteeld. De

Seekoegat, Western Cape) soorten zijn niet kougevoelig.
30 L 1 rufescens 20 zpp (van Bloemfontein) 1 M 1 caroli-schmidtii 20 zpp (puntige
31 L 1 ruschii 20 zpp (van Aribes River bladeinden.)

noordelijk van Steinkopf) 2 M 1 cigarettifera SB768 20 zpp (korte,
32 l 1 sp.aff baeseckei 20 zpp (van Somalia) tengere bladeren.)
33 L 1 subnuda subnuda 20 zpp (van 3 M 1 denticulata 20 zpp (lange V-vormige

Loskop, oostelijk van Pretoria) bladeren.)
34 L 1 subnuda lubbersii 20 zpp (oostelijk van 4 M 1 excavata SB630 20 zpp (prachtige

Middelburg) gele bloemen.)
35 L 1 telephiastrum 20 zpp (oostelijk van 5 M 1 meyeri minor 20 zpp (ronde,

Barrydale) schelpvormige bladeren.)
36 L 2 ustulata 20 zpp (bekende soort) 6 M 1 pillansii 20 zpp (gladde bladeren; roze
AR ARGYRODERMA (AIZOACEAE) bloemen.)

Stamloze hoogsucculente planten met 7 M 1 pulverulenta 20 zpp (fijne witte
vrij kleine bloemen. De bladeren zijn uit wassen.)
vaak mooi berijpt. De planten zijn niet 8 M 1 robusta 20 zpp (stralende gele
kou-, maar wel vochtgevoelig. bloemen.)

1 M 1 congregatum HH5032 20zpp 9 M 1 schlechteri SB1394 20 zpp (vreemde
2 M 1 congregatum SB614 20 zpp (vormt rode randen.)

groepen met eivormige bladeren.) CN CONOPHYTUM (AIZOACEAE)
3 M 1 crateriforme 20 zpp (wordt vaak 

verward met A. delaetii.)
Dwergsucculenten die vooral in de 
herfst en winter groeien en bloeien.

4 M 1 delaetii 20 zpp (zuiver witte bloemen.) Water geven tijdens de koude en
5 M 1 fissum SB615 20 zpp (mooie violette lichtarme periode maakt de kweek

bloemen.) moeilijker. Deze sieraden in de
6 M 1 framesii 20 zpp (tengere bladeren; verzameling zijn niet kougevoelig

gele bloemen.) 1
24
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gedrongen en glanzend.) DE

M 1 bicarinatum 20 zpp (onregelmatige 
rode hoeken.)

M 2 cf. middlemostii RR596 20 zpp 
(onwaarschijnlijk langgerekt.)

M 2 ectypum SB1122 20 zpp (fijn gelijnd; 
roze bloemen.)

1 M 1

M 2 ectypum brownii SB785 20 zpp 2 M 1

(geelbloeiend.) o 4
M 1 ectypum tischleri 20 zpp (chroomgele 

bloemen.)

O M 1

M 1 elishae 20 zpp (vlezig lichaam; rode 
rand.)

4 L 4

M 1 flavum 20 zpp (ornatum; bleke planten) 5 L 4
M

M

1

1

giftbergense 20 zpp (met fijne rode 
lijnen.)
globosum 20 zpp (glanzende ronde 
plant; witroze bloemen.)

6
7

L
L

4
4

M 3 gracilistylum SB784 20 zpp (roze of 
witte bloemen.)

DC

M 3 helenae RR1635 20 zpp (blijft klein; 
purperen bloemen.) 1 M 2

M 2 kennedyi SB631 20 zpp (vormt zuiver 
groene groepjes.) Dl

M 2 limpidum 20 zpp (zachte glasachtige 
groene plantjes.)

M 1 linearilucidum 20 zpp (heeft 
doorschijnende strepen )

M 2 lithopsoides SB1027 20 zpp (mooie 
bruine plekken.) 1 M 1

M 2 marginatum SB632 20 zpp (met mooie 
rode lijnen.) 2 M 1

M 1 meyerae 20 zpp (tweelobbig; gele 
bloemen.)

3 M 1

M 2 minutiflorum SB1373 20 zpp (kleine 
bloempjes.)

4 M 1

M 1 minutum 20 zpp (planten zo groot als 
een erwt.)

DT

M 2 obcordellum 'multicolor' 20 zpp (hoekig, 
roodachtig lichaam.)

M 1 peersii 20 zpp (dicht overdekt met 
stippen.)

1 M 1

M 1 pellucidum 'pardicolor' 20 zpp 
(gekleurde glazige vensters.)

DN

M 2 pellucidum neohallii SB628 20 zpp (min 
of meer ondoorschijnend; opvallend.)

M 2 pluriforme 20 zpp (vroeg bloeiend.)
M 2 polyandrum 20 zpp (roze bloemen.)
M 2 regale 20 zpp (zichtbaar binnenste.)
M 2 rostratum 20 zpp (lange vogelbekken.) 1 L 2
M 2 subfenestratum SB624 20 zpp (heeft 

vensters in het blad.) DR
M 1 uviforme 20 zpp (klein, 

groepenvormend, met lijnen en
M 2 velutinum 20 zpp (hartvormige 

bladparen.)
M 2 vlakmynense 20 zpp (corpulent 

lichaam.)
1 M 1

M 2 wettsteinii 20 zpp (grote violette 
bloemen.)

2 M 1

DELOSPERMA (AIZOACEAE)
Zodevormende compacte of luchtig 
vertakte planten. De planten zijn niet 
kougevoelig. In de zomer uitstekend 
buiten te kweken.
bosseranum H2909 20 zpp (wit 
bloeiend.)
cooperi 20 zpp (de hele zomer met 
roze bloemen.)
lydenburgense 20 zpp (grote 
roze-violette bloemen.) 
aberdeenense 20 zpp (kleine 
struikjes; purperrode bloemen) 
bosscheriana 20 zpp (geen gegevens 
bekend)
herbeum 20 zpp (witroze bloemen) 
madagascariensis 20 zpp (geen 
gegevens bekend)
DICROCAULON (AIZOACEAE)
Lage dwergstruikjes. De planten lijken 
op Monilaria.
ramulosum SB1231 20 zpp (enorm 
grote witte bloemen.)
DINTERANTHUS (AIZOACEAE)
Stamloze, hoogsucculente planten, die 
zoden vormen. Meestal brengen ze 
grote gele bloemen voort. De planten 
zijn vaak nog mooier als Argyroderma. 
Weinig kougevoelig.
microspermus 20 zpp (afgeronde, 
gladde, grijze lichamen.)
pole-evansii 20 zpp (mooi) 
vanzylii CM55 20 zpp (met lijnen en 
stippen.)
wilmotianus impunctatus CM58 20 zpp 
(vlakke grijze vormen.)
DOROTHEANTHUS (AIZOACEAE) 
Geslacht met eenjarige soorten met 
prachtige bloemen. De planten kunnen 
in de tuin gekweekt worden, 
bellidiformis 20 zpp (prachtige 
bloemen voor het eind van de winter.)
DORSTENIA (MORACEAE)
Geslacht uit Afrika, Amerika en 
Voor-lndië dat een aantal succulente 
soorten bevat. De planten hebben een 
eigenaardige bloeiwijze en ontlenen 
daaraan grotendeels hun attractie. De 
planten zijn meestal stamsucculent. 
foetida 10 zpp (bekendste soort van 
dit veelgevraagde geslacht)

DROSANTHEMUM (AIZOACEAE) 
Robuuste struiken tot 40 cm hoog. De 
bladeren zijn driekantig of rond De 
bloemen zijn vrij groot. De planten zijn 
niet kougevoelig.
barwickii 20 zpp (stam helder bruin, 
violette bloemen.)
eburneum SB883 20 zpp 
(kristalheldere bladeren.)
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M 1 hispidum 20 zpp (borstelige stam; 
violette bloemen.)

M 1 subalbum 20 zpp (verschillende 
bloemkleuren.)
FICUS (MORACEAE)
Geslacht met weinig succulente 
soorten. De aangeboden soort heeft 
een verdikte stam.

N 4 petiolaris 20 zpp (vaak beschouwd 
als v. van palmeri)
FOUQUIERIA (FOUQUIERIACEAE) 
Enigszins op Christusdoorn gelijkende 
planten, afkomstig uit Mexico.

M 2 splendens 20 zpp (rijkbloeiend.)
N 5 splendens 20 zpp (rijkbloeiend.)

FRITHIA (AIZOACEAE) < 
Hoogsucculente, op Fenestraria 
gelijkende planten. De enige soort is 
zodevormend.

L 5 pulchra albiflora 20 zpp
GIBBAEUM (AIZOACEAE) 
Zodevormende planten met dikke, 
succulente bladeren. Vaak bezitten de 
planten korte stammetjes of groeien ze 
liggend. Niet kougevoelig.

M 2 austricolum 20 zpp (= schwantesii 
parviflorum; plant lichtgrijs.)

M 1 cryptopodium 20 zpp (gestreepte 
bloembladeren.)

M 1 dispar 20 zpp (langzame groeier.)
M 1 esterhuyseniae 20 zpp (violetkleurige, 

rechtop staande bladeren.)
M 1 geminum SB647 20 zpp (slanke 

bladeren.)
M 1 heathii 20 zpp (bolvormige bladeren, 

vormt later groepen.)
M 1 petrense SB648 20 zpp (kleine grijze 

planten.)
M 1 pilosulum 20 zpp (ronde lichtgroene 

planten; harig.)
M 1 schwantesii 20 zpp (grijsrode bladeren) 
M 1 shandii 20 zpp (haaivormig; donzig.) 
M 1 velutinum 20 zpp (roze-witte bloemen)

GLOTTIPHYLLUM (AIZOACEAE)
Laagblijvende, hoogsucculente planten 
met zeer grote gele bloemen. De 
planten zijn niet kougevoelig.

M 1 parvifolium 20 zpp (korte, dunne 
bladeren.)
JACOBSENIA (AIZOACEAE)
Compacte struikjes met steriele takjes 
die op de grond liggen en bloeiende 
takjes die reachtop groeien.

M 1 kolbei 20 zpp (struikje met witte 
bloemen.)
KALANCHOE (CRASSULACEAE) 
Groot geslacht van Afrikaanse en 
Zuidaziatische bladsucculenten.
Sommige soorten vormen aan de 
bladeren broedknoppen. De planten zijn

1 L 4
L

1 M 1

2 M 1

3 M 1

LA

1 M 1

LE

1 M 2

2 M 5

LI

1 M 1

2 M 2

3 M 4

4 M 1

5 M 1

6 M 4

7 M 4

8 M 1

9 M 1

10 M 4

zeker niet kougevoelig. 
thyrsiflora 20 zpp (groot, wit berijpt blad) 
LAMPRANTHUS (AIZOACEAE) 
Kleine struikjes uit Zuid-Afrika. De 
soorten behoren tot de fraaiste 
bloeiers onder de Mesems. De soorten 
zijn zeker niet kougevoelig 
roseus 20 zpp (schitterend rood 
bloeiend.) 
spectabilis 20 zpp (grote, stralend 
violette bloemen.) 
stayneri 20 zpp (grijze bladeren, rijk 
violet bloeiend.)
LAPIDARIA (AIZOACEAE)
Monotypisch geslacht van 
hoogsucculente planten. Deze 
bladsucculenten zijn zodenvormend. 
Niet kougevoelig.
margaretae 20 zpp (fijne, roze 
kleurige vorm.)
LEWISIA (PORTULACACEAE)
Op niet te vochtige plaatsen 
winterharde Amerikaanse rozetten met 
fraaie bloemen. Bij sommige soorten 
sterven de bladeren na een korte 
groeiperiode af. Overwinteren in de 
koude kas voorkomt uitval door vocht in 
de rozetten.
cotyledon 20 zpp (kleine rozetten 
bloeiend in de lente.)
pygmaea 20 zpp (van Maverick, 
Apache Co., Az.)
LITHOPS (AIZOACEAE)
Levende steentjes. Deze stamloze 
bladsucculenten zijn niet kou-, maar 
wel vochtgevoelig. De meeste soorten 
bloeien in de late zomer of in de herfst 
De planten zijn populair door hun fraaie 
kleuren en de geringe ruimte die ze 
innemen.
aucampiae C3 20 zpp (patroon met 
scherpe lijnen.)
aucampiae fluminalis C54 15 zpp (fijne 
ingesneden kanttekeningen.) 
bromfieldii C348 20 zpp (kleur zeer 
variabel.)
bromfieldii insularis C42 20 zpp 
(donkere epidermis met rode stippen.) 
bromfieldii mennellii C44 20 zpp 
(grijsbruine top; rode lijnen.) 
comptonii C125 20 zpp (roze-grijze 
planten; gelijkend op stenen.)
dinteri C206 20 zpp (bleekgroene top 
met rode stippen.)
dinteri frederici C180 20 zpp (plant 
bedekt met kleine witte stippen.) 
dinteri multipunctata C326 20 zpp (met 
rode stippen en strepen.)
divergens C269 20 zpp (kleine 
bleekgroene planten.)
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11 M 4 divergens amethystina C201 20 zpp 

(grijsachtig getint roze.) 2 M 1
bladeren; gele bloemen.)
crocea SB 1308 20 zpp (schitterende

12 M 1 dorotheae C300 20 zpp (rode lijnen oranje bloemen.)
met mosterdkleurige begrenzing.) 3 M 1 crocea purpureo-crocea 20 zpp

13 M 4 fulviceps C266 20 zpp (heeft zeer (tweekleurige oranje=rode bloemen.)
grote stippen.) 4 M 1 framesii SB660 20 zpp (zeer

14 M 1 gesinae C207 20 zpp (rozeachtig waterrijke bladeren.)
grijsgroen met donkere lijnen.) M MUSCARI (LILIACEAE)

15 M 1 gracilidelineata waldroniae C189 20 Vroeg bloeiende rotsplanten De
zpp (bovenkant met fijne knobbels.) aangeboden soort is winterhard.

16 M 4 helmutii C271 20 zpp (goudgele, 1 M 2 leucostomum 20 zpp (uit
geurende bloemen.) Turkmenistan; zeer vroege bloeier.)

17 M 1 hookeri dabneri C13 20 zpp (heeft OD ODONTOPHORUS (AIZOACEAE)
donkerrode lijnen.) Dwergstruikjes met vlezige wortels.

18 M 4 hookeri lutea C38 20 zpp (prachtig Zeer dikke bladeren. De bloemen zijn
oranjerood.) wit of geel en gesteeld. Niet kougevoelig.

19 M 1 hookeri susannae C91 20 zpp (hoekige 1 M 1 marlothii 20 zpp (zonminnende kruiper)
lijnen; grijs.) 2 M 1 primulinus 20 zpp (grote strogele

20 M 1 julii C183 20 zpp (open, hoekig bloemen.)
patroon; nogal variabel.) OO OOPHYTUM (AIZOACEAE)

21 M 1 julii 'chrysocephala' C205 20 zpp Op Conophytum gelijkende planten die
(bleke, melkgrijze plant.) zodenvormend groeien. De bloemen

22 M 1 lesliei C29 20 zpp (donker roestkleurig, zijn wit of roze.
olijfgroen-roze venster.) 1 M 3 nordenstamii 25 zpp (grote witte

23 M 4 marmorata C163 20 zpp (groot, bloemen; grote groene parels.)
transparant gevlekt venster.) 2 N 4 oviforme 20 zpp (bloem van onder

24 M 1 olivacea C109 20 zpp (grote, open wit, boven purperroze)
rozeachtige vensters.)

25 M 1 optica C310 20 zpp (bloeit vroeg in het OP OPHTHALMOPHYLLUM (AIZOACEAE)
Zeer kleine, stamloze planten die veel
op Lithops lijken. De bloei vindt in de

26 M 3 optica cv Rubra C287 25 zpp (rode herfst of late nazomer plaats. De soorten
epidermis.) zijn niet kou-, maar wel vochtgevoelig.

27 M 3 optica cv Rubra F3 20 zpp (donkerder 1 M 1 australe 20 zpp (glasachtige,
rood; voorraad erg beperkt.) donkergroene vensters; bloem wit.)

28 M 1 pseudotruncatella C67 20 zpp (weinig 2 M 2 dinteri SAU144 20 zpp (kleine violette
rode lijnen; plant grijs.) plantjes.)

29 M 1 ruschiorum 'nelii' C102 20 zpp 3 M 1 friedrichiae CM15 20zpp
(witachtig grijze planten.) 4 M 2 latum 20 zpp (waarschijnlijk een

30 M 1 schwantesii C80 20 zpp (roestachtig Conophytum.)
roze; schitterend.) 5 M 2 longum SB1066 20 zpp (groene

31 M 1 schwantesii 'kuibisensis' C150 20 zpp cylinders.)
(steengrijs met rode lijnen.) 6 M 1 maughanii 20 zpp (rood getinte

32 M 4 schwantesii marthae C148 20 zpp planten ("schuldtii").)
(grijsachtig roze, gladde plant.) 7 M 4 praesectum 20 zpp (zeer mooie

33 M 1 terricolor 'peersii' C131 20 zpp bloemen.)
(blauwgrijs met stippen.) 8 M 1 triebneri 20 zpp (prachtige roze met

34 M 1 verruculosa 'inae' C157 20 zpp een grijze zweem)
(grijsgroen, met veel rode stippen.) 9 M 4 verrucosum 20 zpp (variabele soort.)

35 M 1 villetii C195 20 zpp (grijsbruin, grote RH RHINEPHYLLUM (AIZOACEAE)
vensters.) Overblijvende succulente planten met

36 M 4 villetii deboeri C230A 20 zpp (grijsgroen een korte stam. Kleine struikjes Niet
met roodbruine tinten.) kougevoelig

37 M 1 villetii kennedyi C200A 20 zpp 1 M 1 broomii 20 zpp (kleine knobbelige
(blauwgrijze bovenzijde.) bladeren; kleine gele bloemen.)

M MALEPHORA (AIZOACEAE) 2 M 1 frithii 20 zpp (sikkelvormig blad.)
Rechtop staande of kruipende, 3 M 1 muirii 20 zpp (geurende bloemen.)
struikachtig vertakte planten. De bloei RO RHOMBOPHYLLUM (AIZOACEAE)
vindt laat in de zomer of in de herfst Kleine struiken of zoden vormende, hoog
plaats. De planten zijn niet kougevoelig. succulente planten. Niet kougevoelig.

1 M 1 crassa SB1218 20 zpp (dikke
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M 1 nelii 20 zpp (krachtige, gele bloemen.) TA 
M 2 rhomboideum 20 zpp (gedraaid blad 

met witte rand.)

SEDUM (CRASSULACEAE)
Groot geslacht van bladsucculenten 
verspreid over vrijwel de hele wereld. 
De meeste soorten zijn niet kougevoelig 
en sommige zijn winterhard

L 4 populifolium 20 zpp (fijn gelobte 2
blaadjes) $

SINOCRASSULA (CRASSULACEAE) 4
Aziatische bladsucculenten, met min of 
meer in rozetten geplaatste bladeren. 
De planten zijn niet kougevoelig.

L 1 indica 20 zpp (van Himalaya foothills)
STAPELIA (ASCLEPIADACEAE) 2
Geslacht van succulente zuiltjes die 
graag spruiten en zo groepen vormen. 
De planten zijn vooral vochtgevoelig, 
terwijl ook ze ook veel door wolluis 
worden aangetast Tl

L 4 variegata 20 zpp (Orbea; zeer 
variabele bloem)
STOMATIUM (AIZOACEAE) 1
Zoden vormende planten, soms vertakt 2
met een kaal zeer kort stammetje. De 3 
bloemen zijn 's nachts open en ruiken 
aangenaam. Niet kougevoelig.

M 1 meyeri 20 zpp (dikke bladeren; witte 
bloemen.)

5
TALINARIA (PORTULACACEAE)
Ondergeslacht van Anacampseros. Zie 6 
verder aldaar. 7

L 1 palmeri RM90 20 zpp (Anacampseros;
van Microandas, Coah.)

TALINUM (PORTULACACEAE) 
Struikjes met knollige wortels. De 
bloemen verschijnen aan lange 
stengels en zijn vaak zelffertiel. De 
meeste bloemen slechts op één dag. 
Niet kougevoelig

L 1 napiforme 15 zpp (van Mexico; 
witbloeiend)

L 4 parvulum 20 zpp (kleine gele bloem)
L 2 tenuissimum 15 zpp (van Gamsberg, 

westelijk van Pofadder)
L 1 spec. 20 zpp (Mexicaanse soort)

TANQUANA (AIZOACEAE)
Van Pleiospilos afgescheiden geslacht. 
Zie daar.

M 1 archeri 20 zpp (ronde groene plant)
M 1 hilmarii 20 zpp (blijft zeer klein;

bladeren bruin.)
M 1 prismatica SB659 20 zpp (lijkt wel 

bronskleurig.)
TITANOPSIS (AIZOACEAE)
Op Aloinopsis gelijkende succulenten 
Zoden vormend De planten groeien in 
de zomer. Niet erg kougevoelig.

M 1 calcarea 20 zpp (fraai okerkleurig.)
M 2 fulleri 20 zpp (roze, wrattige bladeren)
M 2 hugo-schlechteri SB1342 20 zpp (rijk 

oranje bloeiend.)
M 1 hugo-schlechteri alboviridis SB1343 20 

zpp (ivoorkleurige bloemen )
M 1 luederitzii 20 zpp (fijne gekorrelde 

bladeren; klein.)
M 1 primosii 20 zpp (kanariegele bloemen.) 
M 1 schwantesii 20 zpp (grote witachtige 

bladeren.)
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MIX MEL 
MIX AST

MIX CAC

MIX ECC

MIX ECF

MIX EPT

MIX FER 
MIX GYM

MIX LOB 
MIX LOP 
MIX MAL

MIX NEP
MIX NOT 
MIX PAR 
MIX REB

MIX TUR
MIX WEI
MIX CN

MIX LI
MIX OP

MIX PE

GEMENGDE ZADEN
Melocactus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)/25; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7125 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)/1000 
Astrophytum gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)720; ƒ 2,60 (Bfrs. 48J/100 zaden. Zeer beperkt in porties 
van 100 zaden voor ƒ 10,40 (Bfrs. 192).
Cactuszaden gemengd ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/150 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)/1500 zaden. Zeer rijk 
mengsel. Prijzen van grotere porties op aanvraag. Geen kleinere porties verkrijgbaar.
Echinocereus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)/20 en ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/100 zaden. Mengsel van vele, 
ook bijzondere soorten.
Echinofossulocactus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)/20; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/100 zaden. Enkele porties 
van 100 zaden voor ƒ 10,40 (Bfrs. 192)
Epithelantha gemengd. Verkrijgbaar in porties van 10 zaden voor Fl. 1,- en beperkt in porties van 
50 zaden voor Fl. 4,-.
Ferocactus gemengd, ƒ 0,65 (bfrs. 12)/25 en ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7125 zaden.
Gymnocalycium gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)725; ƒ 2,60 (Bfrs 48)7125 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)/1000 
zaden.Vele soorten van diverse liefhebbers.
Lobivia, Pseudolobivia en Echinopsis gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)725 en ƒ 2,60 (Bfrs. 2,60)/125 
Lophophora gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)710 en beperkt ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/50 zaden.
Mamillaria gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)730; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/150 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)71500 zaden.
Zeer rijk mengsel met vele soorten van liefhebbers.
Neochilenia, Horridocactus, Neoporteria en Pyrrhocactus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)720 zaden. 
Notocactus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)/25; ƒ 2,60 (Bfrs. 48) en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)71000 zaden. 
Parodia gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)725; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7125 zaden.
Rebutia, Aylostera en Mediolobivia gemengd ƒ 0,65 (Bfrs 12)725; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7125 en ƒ 10,40 
(Bfrs. 192)/1000 zaden.
Turbinicarpus gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)/20 zaden.
Weingartia gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)725; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7125 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)71000
Conophytum gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)720 en ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7100 zaden. Mengsel afkomstig van 
Mesa Garden.

Lithops gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)720; ƒ 2,60 (Bfrs. 48)/100 en ƒ 10,40 (Bfrs. 192)71000 zaden. 
Ophthalmophyllum gemengd ƒ 0,65 (Bfrs. 12)720 en ƒ 2,60 (Bfrs. 48)7100 zaden. Mengsel van 
Mesa Garden.
Pelargonium gemengd ƒ 1,- (Bfrs 19)710 en ƒ 4,- (Bfrs. 76)750 zaden. Mengsel van succulente 
Pelargoniums.
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HET CLICHÉFONDS

Het feit, dat er enkele pagina's van de zaadlijst niet in beslag worden genomen door opsomming van de 
soorten zaden die worden aangeboden, geeft gelegenheid om enige aandacht te wijden aan de instel
ling Clichéfonds.
Het Clichéfonds ontstond in het begin van de jaren dertig en had in die tijd de bedoeling geld te verza
melen. Met dit geld konden dan de clichés betaald worden, waarmee de (zwart-wit) foto's in het blad 
Succulenta werden afgedrukt. Gepoogd werd dit doel te bereiken door de verkoop aan de leden van 
meestal door leden geschonken planten, zaden en eventuele andere hobbyproducten.
Als oprichtster van het Clichéfonds mag beschouwd worden Mej. van den Thoorn. Tot na de oorlog be
heerde zij deze instelling. Daarna werd de instelling beheerd door mensen van diverse afdelingen.
Sinds het midden van de jaren zeventig berust het beheer bij leden van de afdeling Maas en Peel, des
tijds afdeling Noord-Limburg geheten
In wezen is het doel van het Clichéfonds in de meer dan 65 jaar van zijn bestaan niet veranderd. De 
doelen blijven: enerzijds de vereniging Succulenta middelen te verschaffen om haar doelstellingen te 
verwezenlijken en anderzijds de leden van Succulenta de mogelijkheid te bieden op een gemakkelijke 
en goedkope manier een van de belangrijkste aspecten van de hobby te beoefenen: het zaaien.
De zaden worden uit verschillende bronnen verkregen. Zeer belangrijk is de toezending van zaden door 
liefhebbers. Vooral de laatste jaren ontvangen we veel bijzondere soorten zaden van liefhebbers. Deze 
zendingen vormen de basis van het Clichéfonds.
Omdat de liefhebber steeds gemakkelijker de diverse soorten kan verwerven, is hij niet meer tevreden 
met de 'gewone' (maar minstens even mooie) soorten, maar wil hij steeds meer aparte soorten Het Cli
chéfonds probeert deze 'aparte' soorten te verwerven door aankoop ervan bij gerenommeerde kwekers. 
Helaas zijn de medewerkers van het Clichéfonds ook hobbyisten: hun tijd is beperkt. Dat is een reden 
waarom de aankoop van zaden slechts bij enkele handelaren plaats vindt.

Het werk dat het Clichéfonds vóór het verschijnen van de zaadlijst eist is veel meer dan het werk dat 
daarna nog moet gebeuren. Het bestellen van de zaden bij de leveranciers eist heel wat tijd. Het is ieder 
jaar een heel gezoek om die soorten te bestellen, die bij de leden in de smaak vallen. Een aantal soor
ten wordt vrijwel automatisch besteld, wanneer er zaden van in de catalogi te vinden zijn. Dat zijn de 
soorten waarvan de zaden maar mondjesmaat te verkrijgen zijn en die zeer gewild zijn De enige over
weging die een eventuele aankoop kan tegenhouden is dan de prijs.
De meeste soorten worden echter op andere wijze besteld. Als voorbeeld zaden van Lithops. Een be
paalde zaadleverancier heeft ieder jaar verscheidene honderden soorten zaden van Lithops. Voor onze 
lijst is het zinloos deze allemaal te bestellen. Er moet dan een keuze gemaakt worden Dat betekent dat 
zo weinig mogelijk soorten besteld worden, die in de vorige lijst van het Clichéfonds aangeboden wer
den. Uitzondering zijn de soorten die bijzonder veel gekocht werden. Die proberen we in de lijst te hou
den tot de animo duidelijk mindert.
Bij het bestellen van zaden proberen we rekening te houden met de wensen van onze leden. Er is ech
ter één probleem: onze leden zijn bijzonder karig met het doen van mededelingen omtrent hun wensen 
op dit gebied. Het blijft dus voor een groot deel een gok en we moeten uit het aantal porties zaden dat 
van een soort verkocht wordt concluderen of onze gok een goede geweest is.
De zaden, die we van liefhebbers krijgen toegezonden ontvangen we in het algemeen vanaf september. 
Maar op dat moment moeten we bij de handelaren allang besteld hebben. Het gevolg is, dat er vaak 
soorten gekocht worden bij handelaren, waarvan we een flinke portie ontvangen van liefhebbers Ons 
idee is dat dan beide porties apart in de lijst moeten worden opgenomen. De besteller kan dan zelf kie
zen of hij liever zaden van een collega of van een handelaar heeft
Voor de zaden verzonden worden naar onze leden moeten ze eerst in porties worden afgeteld. Daartoe 
wordt eerst bepaald welk nummer de soort in de lijst krijgt, hoeveel zaden elke portie mag bevatten en 
wat de prijs per portie gaat bedragen. De zaden worden dan naar de tellers gebracht en die tellen dan 
zeer precies de zaden. Het gebeurt zelden dat er 22 zaden in een zakje zitten, als er 20 zaden in beho
ren te zitten, maar het komt nog veel minder vaak voor, dat er in dat geval 19 zaden inzitten.
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Na het verschijnen van de zaadlijst komen al snel de bestellingen binnen. De bestellingen worden alfa
betisch op datum gerangschikt. Dat betekent, dat de eerste bestellers de meeste kans hebben te ont
vangen wat ze bestellen De bestellingen worden vervolgens doorgekeken op bijzondere zaken Het 
komt nog wel eens voor dat het adres niet op de bestelling vermeld is; dat er geld bij de bestelling is ge
voegd (en dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling!); of dat iemand 20 porties bestelt van een soort waarvan 
we er maar 25 hebben.
Tussen het verschijnen van de zaadlijst en Kerstmis wordt onze zaadkast langzamerhand gevuld met de 
diverse porties zaden, omdat dan de getelde porties van de tellers komen.
Na Kerstmis en voor Nieuwjaar beginnen we dan meestal de zaden te verzenden. Een man leest de 
nummers van de bestelde soorten voor Een helaas: er zijn bestelformulieren die nogal moeilijk leesbaar 
zijn ingevuld. In sommige gevallen moeten we dan gissen of er GYM of GYC staat. Waarschijnlijk zal 
onze gissing dan soms niet overeenkomen met de bedoeling van de besteller.
Een tweede man neemt de door de lezer genoemde uit de zaadkast en deponeert ze in een doosje 
Daarin is voor elke prijs een apart vak aangebracht. Als alle soorten van de bestelling zijn verzameld 
wordt het geheel doorgegeven aan een derde man, die controleert of de aantallen kloppen met de be
stelde aantallen. Blijkt alles te kloppen, dan schrijft hij een rekeningetje en schuift dit met de zaden in 
een Airkraft envelop Daarna wordt de bestelling gefrankeerd en in een verzenddoos gelegd.
De Airkraft enveloppen vormen een punt apart. Deze enveloppen zijn vrij goedkoop en ze bieden naar 
onze mening een goede bescherming tegen beschadiging tijdens verzending. Een kartonnen doosje zou 
minstens even goed zijn, maar deze doosjes zijn zeer veel duurder (3- tot 5-maal duurder). Helaas krij
gen we gemiddeld twee à drie maal per jaar de klacht, dat de besteller de zaden geplet heeft ontvangen. 
In dat geval proberen we nog eens dezelfde bestelling te zenden, omdat we beter driemaal per seizoen 
een bestelling dubbel kunnen zenden, dan voor vele honderden bestellers de zaden veel duurder te ma
ken.
Nadat de zaden verzonden zijn is het wachten op de betalingen. Ruim 90 % van de leden betaalt binnen 
ongeveer een maand en ongeveer 10 % moet na verloop van tijd erop geattendeerd worden, dat er nog 
een rekening open staat Na een aanmaning worden deze rekeningen meestal snel voldaan, leder jaar 
zijn er hoogstens vijf bestellers die hun rekening na een aanmaning niet betalen. De namen van deze 
mensen worden aan onze penningmeester doorgegeven, die dan verdere stappen onderneemt om 
alsnog de schuld te innen.
Hoewel het begrijpelijk is, dat het betalen van de rekening wel eens vergeten wordt, kost het verzenden 
van aanmaningen en het nagaan van de niet-betalers onevenredig veel tijd.
Een van de dingen, waaraan we helaas nog te weinig tijd kunnen besteden is het bestuderen van de 
ontvangen opmerkingen Dat kunnen opmerkingen zijn over de kwaliteit van de zaden of de vraag om 
soorten, die nog niet in de lijst zijn opgenomen. Soms heb ik wel eens de indruk dat er ook mensen zijn, 
die hun ontevredenheid over een bestelling niet bij ons kenbaar maken. Het is logisch, dat er door ons 
wel eens fouten worden gemaakt. Het Clichéfonds wil naar vermogen deze fouten herstellen, maar dan 
moeten we er wel weet van hebben!
Ook berichten over de kwaliteit van bepaalde soorten zaden kunnen ons helpen. Als er van zaden van 
een bepaalde leverancier erg veel klachten komen is dat een aanwijzing om deze soorten eens bij een 
andere leverancier te bestellen. Maar een dergelijke maatregel kan niet genomen worden op grond van 
één enkele negatieve reactie!

In het bovenstaande heb ik gepoogd u een indruk te geven van de moeite die het Clichéfonds zich geeft 
om u zo goed mogelijk aan zaden te helpen. Uiteraard kan het slechts een algemene indruk geven.
Dit artikeltje heeft aan zijn doel beantwoord als het u enig begrip heeft gegeven voor de fouten die soms 
door ons worden gemaakt. En als het er toe leidt dat u eventuele klachten en wensen wat veelvuldiger 
aan ons kenbaar maakt heeft het nog meer nut gehad.
Laat overigens het werk, dat het ons kost om uw wensen te vervullen u niet weerhouden om ook dit sei
zoen weer zaden te bestellen. Naar onze bescheiden mening is er voor vrijwel iedereen wel iets moois 
in te vinden En bedenk, dat het zaaien voor de meeste liefhebbers het spannendste deel van de hobby 
is!

Jack Schraets
Beheerder Clichéfonds
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