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COLOFON
"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de NederlandsBelgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten,
SUCCULENTA.
Opgericht 12 maart 1968.
De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand (met
uitzondering van de maanden juli en december).
Plaats
: De Stenge, Heinkenszand.
Aanvang : 20.00 uur.
De afdelingscontributie bedraagt € 12,-- per jaar.
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
BESTUUR:
Secretariaat:
Piet van de Vrede
voorzitter/penningmeester Schoolstraat 26
Sandra van Offenbeek secretaris
4417 AB Hansweert
Kees de Bonte
bestuurslid
Tel.: 0113-383290
e-mail: cactus.sandra@zeelandnet.nl
REDACTIE:
Tonnie de Rijke
Piet van de Vrede
Bertus Spee
Drukwerk :

Redactie:
Noordweg 444
4333 KL MIDDELBURG
Tel.: 0118-615047
e-mail: thonderi@hetnet.nl

hoofdredacteur
redactielid
redactielid

Offsetdrukkerij GetokA v.o.f., Kapelle.
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Uitnodiging
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 april 2012 in De Stenge te
Heinkenszand.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Rondvraag.

4.

Deel 1 van een lezing door Bertus Spee.

5.

Pauze en plantenverloting. De planten worden geleverd door Bertus
Spee.

6.

Deel 2 van een lezing door Bertus Spee.

7.

Sluiting.

Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris.
=============================================================
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Han Mesu (0118-615702).
=============================================================
(Voorlopige) Agenda afdeling Zeeland 2012.
27 april 2012
Lezing door Bertus Spee.
5 mei 2012
Cactusbeurs Wijnegem.
25 mei 2012
"Natuurlijk Noorwegen", lezing door Tonnie de Rijke
over de flora in Noorwegen. Een must voor de
(rots)tuinliefhebbers.
26 mei 2012
Open dag afdeling Zeeculenta.
2 juni 2012
Open dag Ubink.
9 juni 2012
Excursie met West-Brabant naar België.
29 juni 2012
Bijeenkomst op locatie (plaats nog niet bekend).
juli 2012
Vakantie, geen bijeenkomst.
7,8,9 september 2012 ELK te Blankenberge.
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Verslag van de vergadering van 30 maart 2012.
Zoals gebruikelijk opent Piet van de Vrede onze vergadering.
Afwezig met kennisgeving Joke van Lavieren, Ria en Ad Uytdewilligen, Adrie van Liere
en Bea van IJzendoorn. We zijn met 12 man aanwezig.
Voor de extra verloting planten van Han Mesu en Kees de Bonte.
We hebben weer uitnodigingen gehad voor Groei en Bloei 12 mei, en Wilhelminadorp
8 september. Aan beiden wordt meegedaan. Piet had flyers ontvangen voor een
orchideeënshow te Limburg, 6 7 8 en 9 april, mocht er iemand interesse hebben om te
gaan.
De excursie is gepland op 9 juni. Er worden een 3 tal adressen, in België, bij de
mensen thuis, bezocht. Kijk alvast in je agenda of je mee kunt.
Bij de rondvraag bedankt Nel de Koeyer voor de kaart die ze mocht ontvangen. Er
word geopperd om in plaats van zaterdags te gaan, onze bijeenkomst op locatie in
Tholen te houden, bij Robert Wellens. Daar word aan gewerkt.
Voor de open dag heeft Koos de Meij al een affiche gemaakt. Wordt door ons
goedgekeurd.
Volgt de zaaiwedstrijd. Han vertelt hoe hij dit zelf doet. Wij doen dit na en zullen kijken
wat er opkomt, en of er wel wat opkomt. Later in het jaar kunnen we die eens
meenemen, om te tonen wat er van is gekomen.
Na de pauze de digitale fotowedstrijd. Er waren 63 foto’s ingeleverd. Er zaten hele
mooie foto’s tussen, maar na 2 keer kijken moest men toch een keuze maken. Na
afloop volgt nog een discussie over fotograferen, de manier hoe en waarop de foto tot
stand komt.
Het word een vroegertje vanavond rond half 11 sluit Piet de vergadering af.
Secretaris Sandra van Offenbeek
==================================================================
Uit den ouden doosch.
In de bibliotheek is de CD opgenomen met daarop de Succulenta's van 1919-1943.
De komende uitgaven gaan we hieruit wat interessante en leuke items in "Zeeculenta"
plaatsen. Volgende wetenswaardigheden komen uit de jaargang 1929. NB.
Plantennamen komen ook uit den ouden doosch. In de afgelopen 85 jaren is er nog al
het een en ander veranderd in de naamgeving, hecht hier dus niet al te veel waarde
aan.
NA DEN WINTER.
Nooit heeft de bloemenvriend den grimmigen wintervorst met zooveel vreugde den
aftocht zien blazen als dit voorjaar. Nimmer ook hebben wij, zoolang ‘t ons heugen
mag, de kneep van zijn ijzeren vuist zóó gevoeld als nu. Wat gaf het al een
verademing, toen de despotische boeien slechts iets werden gestaakt. Wij wisten het,
nu was het pleit gewonnen, aan de heerschappij van den tiran was een einde
gekomen! Maar ten koste van hoeveel offers? Ondanks de uiterste zorg zullen haast
overal verliezen te betreuren zijn. Elke wintertijd vraagt haar offers. De succulenten,
uit het zonnige zuiden, houden niet van het kille noorden. Vooral de zwakke soorten,
de jonge plantjes en de in den herfst al reeds iets kwijnende wezentjes, hebben het
zwaar te verantwoorden. En als hier onder slachtoffers vallen, och, daarmee kunnen
wij ons nog wel verzoenen. Maar als de sterke reuzen geveld worden, de planten vol
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kracht en levenslust, die sedert jaren den trots onzer collectie uitmaakten, dan gaat
het ons na aan het hart! Er zullen straks, als de planten weer op haar
zomerstandplaats komen, heel wat ledige ruimten blijken te zijn. Dan gaan onze
gedachten terug tot den vorigen zomer, toen daar die mooie planten in haar volle fleur
stonden, door iedereen bewonderd, door ons zelf verafgood. Wij treuren, maar wij
laten den moed niet zinken! Al kunnen wij het ons indenken, dat jonge verzamelaars,
die nog maar weinig tegenslagen hebben ondervonden, het hoofd een wijle
moedeloos zullen laten hangen. In de meeste gevallen zal men toch nog wel iets
behouden hebben! Maar zelfs al is alles verloren, dan nòg het hoofd omhoog! Wij zelf
hebben in vroeger jaren meer dan eens teleurstelling op teleurstelling gehad. Maar wij
moeten eerlijk bekennen, achteraf beschouwd bleken de verliezen ons ook nog wel
iets te hebben geleerd. Het gaat met de succulenten liefhebberij precies gelijk als in
het menschenleven. Tegenspoeden zijn vaak heilzaam, zij stalen den moed, zij
versterken de hoop, zij vermeerderen den ijver en sporen aan tot verdubbelde
krachtsontwikkeling. Zonder strijd en zonder tegenspoed gaat het nu eenmaal niet,
noch in de menschenwereld, noch in het leven van plant en dier in de vrije natuur.
Wij vragen ons af: ,,waren de planten die wij hadden wel alle voor ons geschikt?
Waren er niet bij, die een veel zorgzamer verpleging noodig hadden, dan wij ze in
onze primitieve winterbewaarplaats konden geven? Wij denken aan de lastige
importen, die voor een ervaren kweeker nog vaak raadsels blijken, wij denken aan de
hoog-succulente Mesembrianthema’s, waarmee men slechts onder bepaalde gunstige
omstandigheden, eenig succes kan hebben. En hebben wij niet vaak geconstateerd,
dat juist deze soorten door den beginneling bij voorkeur worden aangeschaft? Zeker,
deze soorten hebben een groote bekoring, zij zijn verleidelijk als men ze bij den
ervaren liefhebber, of bij den kweeker ziet, of wanneer men er een beschrijving met
afbeelding van onder de oogen krijgt. Maar zulke planten passen niet voor den
beginneling, zij passen evenmin voor den meer ervaren kweeker die er geen geschikte
plaats voor heeft en ze niet de groei- en levensvoorwaarden geven kan welke ze
noodig hebben.
Wanneer wij derhalve onze gehavende verzameling weer gaan aanvullen, dan doen
wij dit niet, door de catalogi onzer kweekers na te snuffelen en al het mooie en
zeldzame dat daarin wordt aangeboden op de bestellijst te zetten. Voor veel geld
zouden wij hoogstens één zomer pleizier kunnen hebben en met dubbele teleurstelling
moeten ervaren, dat wij er toch geen succes mee hebben. Ook zouden wij niet willen
adviseeren om direct weer een groote verzameling bij te koopen. Een verzameling
moet groeien, zal ze de meeste bevrediging geven. Niet in den omvang der collectie
bestaat haar waarde, noch uit de zeldzaamheid der planten. De vraag is niet: ,,uit
hoeveel soorten bestaat de verzameling”, of: ,,wat hebben de planten ons gekost?”
Een collectie van 25 met zorg gekozen soorten, misschien uit kleine stekjes
opgekweekt, door een vriend bereidwillig afgestaan, heeft voor ons meer waarde dan
een kas vol zeldzaamheden door speciale plantenzoekers voor groote sommen
bijeengebracht.
Wij beginnen derhalve in de eerste plaats eens een lijstje samen te stellen van
gemakkelijk groeiende en spoedig bloeiende succulentensoorten. In onze
Nederlandsche handboekjes vinden wij genoeg dezer soorten vermeld, zoodat wij
kunnen volstaan met hiernaar te verwijzen. Al naar de beurs het toelaat gaan wij uit dit
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lijstje een meer of minder groot sortiment kiezen om hiermee weer ons geluk te
beproeven. Allicht is er ook nog wel de een of ander bevriende verzamelaar, die ons
aan een klein stekje kan helpen. Dan hebben wij spoedig weer een kleine collectie
bijeengebracht, nu van gemakkelijk groeiende en tamelijk sterke soorten, zoodat wij
vol hoop de toekomst tegemoet zien.
G. D. D.

=============================================================
OVER DE SCHOONHEID DER CACTEEËN.
Dikwijls verwondert het ons, succulentenvrienden, bij velen een totale
afwezigheid van belangstelling te vinden voor de planten, die ons zoo boeien
door hun kleur en hun vormschoonheid. Al moge dat geboeid-zijn voortkomen uit
de bizarre, ongewone vormen, door de botanische merkwaardigheden, die onze
lievelingsplanten vertoonen, het kan ook zijn oorsprong vinden in de schoonheid
zelve der succulenten. Er zijn menschen die totaal geen belangstelling voor
welke plant dan ook voelen: dien zelfs de meest uitgezochte bloemen
onverschillig laten. Van dezulken spreek ik echter niet. Doch er zijn er, die zelf
planten kweeken, kamerplanten en in hun tuin bloemheesters, vaste planten,
bolgewassen, doch die aan cacteeën en vetplanten ,,niks aan” vinden. Iets
merkwaardigs ondervond ik echter onlangs, toen ik in een kweekerij kwam om
wat bladaarde te koopen en een paar lage azaleapotjes - die zoo goed geschikt
zijn voor onze ondiep wortelende planten - en ik met den knecht van de
kweekerij in gesprek geraakte. Hij toonde me vol vaktrots zijn varenkas, doch
vooral zijn kas met Cypripediums. Hij liet me met groote ingenomenheid
verschillende, inderdaad met stille voornaamheid bloeiende soorten zien, toonde
me voorts zaailingetjes en vingerhoedspotjes en dat alles met bewoordingen
waaruit zijn groote belangstelling en zorgvolle toewijding bleek voor deze
cultuurplanten. Ik waagde toen een schuchtere opmerking dat, alhoewel deze
orchideeën inderdaad prachtig bloeiden, verschillende cactussen toch ook
bewonderenswaardige bloemen voortbrachten. Doch toen had U het gezicht van
den kweekersknecht moeten zien verstrakken! Nou, die cactusrommel, die kon
je van hem cadeau krijgen! Wie daar nou wat aan zag! Groeien deden ze haast
niet en bloeien nog veel minder. Had hij niet verleden jaar nog een groot
exemplaar hier in de kas gehad (naar zijn aanduiding een Melocactus) die
waarachtig bovenop ook nog een paar pietepeuterige bloemetjes had
gedragen? Nou, de baas was, gelukkig, er mee geëindigd die dingen te
verkoopen, dat stekelige tuig! Neen, dan Cypripediums! Het heele jaar door (op
een paar maanden na) bloemen en welke bloemen. En daar was ten minste nog
wat aan te verdienen ook! Ik weersprak toen, dat cactussen toch een eigen
schoonheid hadden, hun forsche vormen, vol afwisseling hun kleur, hun
bedoorning, elke soort weer merkwaardig door iets anders. Doch, ik voelde wel,
ik sprak voor een doove. Zie, dacht ik toen, deze man-van-het-vak is geheel
eenzijdig geworden, evenals een tuinman, dien ik ken, de zeldzaamste wilde
plant slechts als ,,onkruid” ziet en een wilde-planten-liefhebber soms spot over
cultuurplanten. Och, eenzijdig zijn we per slot van rekening allen. Doch de
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schoonheid leeft in ons-zelf, in ons plantenvrienden; het is onze liefde, die ze
mooi voor ons doet zijn. Liefde is dikwijls eenzijdig in het voorwerp der
genegenheid en daarom vindt de kweekersknecht zijn orchideeën boven alles
mooi en veracht hij al wat succulent is. Neen, niet van de dingen zelf is de
schoonheid, maar van den beschouwer; het mooi is niet objectief maar een
zuiver subjectief aanvoelen. Ik ging uit om bladaarde te koopen en halve
azaleapotjes en ik kwam thuis met filosofische overpeinzingen.
Maar zooiets gebeurt wel meer in het leven.
Amsterdam. WILLEM ZIMMERMAN.
==================================================================
VUELTA DIEZ DE MEXICO (SLOT) (18 februari - 17 maart 2009).
Dinsdag 17 maart: Actopan - Teotihuacan - Mexico City.
Heerlijk uitgeslapen in een prima bed gaan we om half 9 ontbijten in het
restaurant,vervolgens pakken we onze handel in en rijden via Pachuca naar
Teotihuacan, hier gaan we de toerist uithangen, we beklimmen hier de pyramide van
de zon en de maan (een eitje) en blijven zo in conditie, we kijken uitgebreid rond op
het immense complex en ontmoeten ook veel vrienden die allemaal wat te koop
hebben voor een special price, als we alles bekeken hebben rijden we naar Mexico
City en gaan dan naar de Aeropuerto om Wolter en Kees af te leveren, we ontmoeten
hier ook Anjo en Coby Keizer met hun reisgezellen, zij gaan vandaag ook naar huis,
we eten en drinken gezamenlijk wat en kletsen nog een poosje bij.
Dan zeggen Wim en ik iedereen gedag en gaan onze weg, we laten de bus in de
parkeergarage staan en laten deze gelijk poetsen, we nemen een taxi naar Hotel
Isabel en wandelen de rest van de middag door de historische stad, we pakken een
terrasje en genieten van de drukte in deze wereldstad, terug in het hotel drinken we
enkele margarita’s en wachten op onze Belgische vrienden, deze arriveren rond 23.00
uur, we drinken gezamenlijk nog wat en gaan deze maal laat slapen, de eerste ronde
zit er nu op, morgen beginnen we aan de tweede ronde
Vandaag 160 km gereden.
Totaal van deze trip 5740 kilometer.
Bertus
=============================================================================

Vrijdag 16 oktober 2009 (Villa Sanagasta - Quilino;
495 km./133 foto's)
Een superdag met veel planten en heel veel
kilometers. Bovendien zijn de regenwolken van
gisteren opgelost en wordt het een mooie hete dag,
wel veel wind gelukkig. Na 't ontbijt van Villa
Sanagasta naar en door La Rioja gereden. door de
grote stad zonder al te veel problemen en om kwart
over tien stoppen we al voor de eerste keer. We
vinden tussen Bazán en Carrizal aan de RA9 nieuwe,
niet eerder geziene Cereussoorten. Tussen Bazán en
Carrizal stoppen we nog een aantal keren en vinden
o.a. 2 soorten Trichocereus en/of andere
Cereussoorten, 2 soorten Lobivia/Echinopsis
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(leucantha of ferox var. en fallax), Cleistocactus baumannii vol in bloei (de enige) en
zaden geoogst, en Tillandsiazaden geplukt uit de bomen. Ook een heuvel bezocht die
vol stond met verschillende soorten en vormen Gymnocalyciums, onder andere een
mooie cristaat met spruiten, de naamgeving is een vraagteken, ze lijken allemaal
verschillend, dat wordt een winterstudie van de foto's. Tijdens de lunchstop even
voorbij Carrizal aan de RA9 vinden we weer veel Gymnocalyciums (riojense of ?),
bloeiende Opuntia sulphurea, geel bloeiende Trichocereus huascha en een
witbloeiende huascha-variëteit, Tephrocactus articulatus en alexanderi, Hechtia's in
bloei en Trichocereus terscheckii. Bij Aimogasta draaien we de RA60 op richting
Cordoba. Aan deze weg, in de Cuesta de Sebila, ca. 40 km. voor Chumbica vinden we
2 Echinopsis-cristaten (waarschijnlijk aurea var. ), waarvan er 1 een zaadbes heeft, en
veel mooie kruipende Trichocereussen in verschillende kleuren (waarschijnlijk
huascha en/of var. ?). Ook Gymnocalycium schickendantzii of hossei en Hechtia's
vinden we hier. Aan weg 60 stoppen we nog een paar keer tussen Adolfo E. Carranza
en San Martin voordat we de vlakte van de Salinas Grandes inrijden. Onverwachts
vinden we nog een aantal mooie nieuwe planten, naast Echinopsis dobeana ? en
Stetsonia coryne en Gymnocalycium schickendantzii of hossei vinden we superplatte
Gymnocalyciums, soms helemaal kaal en in de grond teruggetrokken en soms met
korte doorntjes, waarschijnlijk Gymnocalycium bodenbenderianum of een andere?.
Ook staan we nog stil bij de overblijfselen van een koe, naast het skelet is de inhoud
van de magen duidelijk herkenbaar (dankzij onze Unox-medewerker). Dan hebben we
nog een heel stuk richting Cordoba te overbruggen dat grotendeels door Salinas
Grandes (zoutvlakte met alleen dorre grassen en struikjes) gaat dat wel groter is dan
Nederland en je komt maar een enkele nederzetting tegen en al helemaal geen
benzinepomp of hotel. Even over de grens van Tucuman en Cordoba begint Henk
hem te knijpen, we rijden al tegen de reserve van de dieseltank aan en nog steeds
geen benzinepomp. Gelukkig komt er tijdig 1 in zicht bij Quilino. Op het moment dat hij
de auto parkeert gaat het lampje branden dat de brandstof op is, er gaat wel 57 liter
diesel in. Gelukkig is er in dit gehucht ook een Hospedaje, iemand die huisjes
verhuurt, we huren 2 huisjes die zeer primitief zijn, wel bedden en wc maar geen
douche of warm water. Kost ook maar 50 peso’s per persoon. Nadeel is dat het langs
de drukke verkeersader Cordoba-Catamarca is, en er van enige isolatie geen sprake
is, het vrachtverkeer begint nu tegen elven pas op gang te komen. Zal me benieuwen
of er wat van slapen terecht komt. 's Avonds aan de overkant van de weg Cabrito
gegeten. Samen met André kregen we een warmhoudplaatje met daarop een heleboel
onderdelen van een geit. Samen met de vele frieten en een Salta Bockbier en
vruchtensalade na hebben we hiervan genoten. Helaas, nog maar 3 cactuszoekdagen
en 1 reisdag terug naar Buenos Aires.
Zaterdag 17 oktober 2009 (Quilino - Cosquin/Villa Carlos Paz; 205 km./100 foto's)
't Was koud en lawaaiig vannacht in ons huisje. Bovendien was het plankharde bed
ook niet zo fijn voor de rug, maar toch nog goed geslapen. Ontbeten in een restaurant
aan de overkant van de weg, heerlijk ham/kaas broodjes en koffie. Weg 60 gevolgd tot
Dean Funes en daar afgeslagen richting Cruz del Eje. Tussen Dean Funes en Cruz
del Eje gestopt met als oogst bloeiende Cleistocactus baumannii, Opuntia quimilo en
Gymnocalycium ragonesii of stellatum of quehlianum of?. Bovendien hebben we een
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hele tijd zitten wachten met fototoestel in de aanslag bij nesten van
parkiet/papegaaitjesachtigen in de hoogspanningsmasten. Ongekend wat een
bouwwerk die vogeltjes maken. Het zijn gezelschapsdieren want zo'n nestgebouw
huisvest wel meer dan honderd parkieten. En een herrie dat ze maken, heel leuk om
te zien. Hopelijk zijn de foto's gelukt. Even voorbij Cruz del Eje (waar André en ik ook
nog foto's van de stad gemaakt hebben terwijl de anderen boodschappen deden) bij
km 121 aan weg 38 vinden we weer bloeiende Cleistocactus baumannii, 2
verschillende Gymnocalyciums (bicolor of erinaceum of valnicekianum en ragonesii of
stellatum of quehlianum en/of?), zuilen, gele brem-achtige bloemen en uitzichtsfoto's
op Cruz del Eje. Langs de RA38 zien we ook hoe de natuur hier plaats moet maken
voor de landbouw, tientallen omgehakte eeuwenoude zuilcactussen liggen omgehakt
tussen de bebossing. Dan nemen we de afslag naar Los Sauces en achter dit plaatsje
vinden we alleen Gymnocalycium valnicekianum. In het dorpje fotograferen we nog
mooie blauwbloeiende Jacarandabomen. We volgen hier niet de verharde doorgaande
weg maar gaan binnendoor de bergpas op tussen Los Sauces en Capilla del Monte.
Op deze mooie bergpas, die maar 800 meter hoog is, stoppen we vele malen voor
veel verschillende en voor ons nieuwe soorten. We vinden verschillende
Gymnocalyciums (oa. valnicekianum, bicolor, erinaceum en/of ?),
Echinopsis/Trichocereus met bloemknoppen, kruipend/hangende Trichocereussen,
mooi geel onkruid en maken mooie uitzichtplaatjes van oa. apart gevormde rotsen. Bij
Capilla del Monte gaan de RA38 weer op, op zoek naar andere cactusvindplaatsen,
maar alles is in de loop van de tijd zo vol gebouwd dat de RA38 een aaneensmelting
van bebouwing is, en afslagen richting bergen kunnen we niet vinden met onze kaart
(dan zouden we een gedetailleerdere kaart van Cordoba moeten hebben). Langs de
RA38 zijn heel veel hotels te vinden die er nog al chique en duur uitzien, maar we
hebben geen zin om nog een keer langs zo'n drukke weg te slapen dus rijden we door
richting Villa Carlos Paz. Tussen Cosquin en Villa Carlos Paz
(het drukke verkeer is inmiddels via de RA55 afgebogen naar
Cordoba) vinden we midden in het boerenland Hotel Carmel.
Een mooi zo goed als nieuw hotel met prachtige kamers, wel
wat duurder (380 peso’s = € 70 voor z‘n vieren) zo kort bij de
grote steden maar dat mag ook wel na die krakkemikkige
toestand van gisteren. Om 7 uur gaan we nog even een
terrasje pakken (litertje Quilmes Stout, is donker zoet bier) bij
een restaurant een paar kilometer terug en horen van de
eigenaresse dat er vanavond om elf uur een folkloristische
avond is. We reserveren een tafel voor vier. Om negen uur
eten we in het restaurant, Empanada's vooraf en ik zit weer
aan de Parillada. Heb ik heel m'n schotel vleessoorten op,
vraagt de serveerster of ik de volgende wil. Komt er nog een schotel met nog meer
vleessoorten. Gelukkig helpt André me hiermee anders was ik geploft. En als toetje
regionale zoetigheden met ijs. Mmmmmmm. Beetje duurder dan andere dagen maar
nog veel goedkoper dan in Nederland. Omgerekend geloof ik iets van 17,50 euro de
man. Met een dikke pens pas tegen twaalven naar bed.
(wordt vervolgd)

Antonio El Rico
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