
 

 

ZEECULENTA 
24e Jaargang, maart 2015 

 
Afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van 

liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, “Succulenta”.



 

 

 
 

 



 

 

COLOFON 
"Zeeculenta"  is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de 
Nederlands-Belgische 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  : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar. 
IBANnummer:  NL39 INGB 0002645478 tnv Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
Bestuur:  Secretariaat:  
 Kees de Bonte voorzitter   Vlaamse weg 5 
 Herman Weezepoel secretaris  4458 ND ‘s Heer Arendskerke 
 Piet van de Vrede penningmeester Tel.: 0113-231067  
          e-mail: herman05@xs4all.nl 
 
Redactie:         Redactie:  
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Noordweg 444 
 Piet van de Vrede redacteur   4333 KL MIDDELBURG 
          Tel.: 0118-615047  
          e-mail: thonderi@hetnet.nl 
Website: 
www.zeeculenta.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Voorlopige) Agenda afdeling Zeeland 2015.  
27 maart 2015 Quiz door Piet van de Vrede. 
24 april 2015 Foto’s leden. 
9 mei 2015 Groenmarkt te Goes. 
16 mei 2015 Groenmarkt te Zierikzee. 
16 mei 2015 Promotiekraam bij Groenrijk te Middelburg. 
23 mei 2015 OPEN DAG afdeling Zeeland. 
29 mei 2015 Lezing door? 
26 juni 2015 Bijeenkomst op locatie (wordt nog bekendgemaakt). 
juli 2015 Geen bijeenkomst. 
28 augustus 2015 Programma nog niet bekend. 
25 september 2015 Programma nog niet bekend. 
30 oktober 2015 Programma nog niet bekend. 
27 november 2015 Programma nog niet bekend. 
december 2015 Geen bijeenkomst. 



 

 

REDACTIONEEL/BESTUURLIJK  
Hebt u de colofon op de vorige pagina gelezen? 
Dan is u een aantal wijzigingen opgevallen. Na het aftreden als 
secretaris/penningmeester van Sandra hebben een paar leden de koppen bij 
elkaar gestoken en is er het volgende uitgerold: 
Kees de Bonte wordt onze nieuwe voorzitter, 
Herman Weezepoel wordt onze nieuwe secretaris (zoals vroeger), 
Piet van de Vrede wordt onze penningmeester. 
De afgelopen twee jaren heeft Piet van de Vrede ons blaadje “Zeeculenta” 
verzorgd door ziekte en andere toestanden van Tonnie de Rijke, waarvoor bij 
deze hartelijk dank. Omdat Piet het nu druk krijgt met de centjes neemt Tonnie 
het verzorgen en verzenden (digitaal en papieren versie) van Piet weer over. 
Daarnaast blijft hij onze website verzorgen en misschien gaat er in de nabije 
toekomst een Facebookpagina voor onze vereniging door hem gemaakt en 
bijgehouden worden. 
Tevens doet de hoofdredacteur een dringend beroep op de leden om eens een 
stukje voor ons blaadje te schrijven. Als ik hoor hoeveel er op de bijeenkomsten 
over onze hobby gepraat wordt (Fachsimpeln noemen ze dat in Duitsland), moet 
het toch mogelijk zijn om eens wat op papier te zetten. Wel zin? Maar hulp 
nodig? Bel of mail Tonnie. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 maart 2015  in het Heer 
Arendshuis, Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang: 20.00 uur 

PROGRAMMA 
 

1. Opening en extra verloting. 

2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

3. Rondvraag met oa. de vraag van het bestuur: wat willen de leden 
nog dit jaar op het programma zien? Denk er eens over na! 
 

4. Praatje van Han (onder voorbehoud). 

5. Pauze en plantenverloting, de planten worden geleverd door 
Kees de Bonte en Herman Weezepoel. 
 

6. QUIZ, door onze vaste quizmaster Piet van de Vrede. 

7. Nabespreking quiz. 

8. Sluiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 



 

 

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op 27 febr uari 2015. 
Aanwezig zijn 12 of 13 leden heb niet goed opgelet en met kennisgeving afwezig 
zijn Koos de Meij, Adri van Liere, Bea van IJzendoorn, Sandra Kingsland, Mevr. 
Rijk, Bertus Spee en Ad Uijtdewilligen. 
Voor de extra verloting zijn er een tiental planten geschonken door Kees de 
Bonte en Vincent Mareels. 
Er zijn geen ingekomen stukken maar Kees heeft contact gehad met Groenrijk in 
Middelburg en we kunnen zelf een datum of datums bepalen om daar promotie 
te maken voor onze vereniging, hiervoor moet dan nog wel wat materiaal en 
andere spullen verzameld worden om een kraam te kunnen inrichten, het plan is 
om 16 mei daar een dag te gaan staan, bezetting is geregeld. 
Ook zal de vereniging aanwezig zijn op de Groenmarkten van Groei en Bloei in 
Goes (9 mei) en Zierikzee (16 mei).  
Verder laat Marcel Stolk weten dat hij en zijn vader ook willen meedoen aan de 
jaarlijkse open dag deze zal zijn op zaterdag 23 mei.  
Bestuurswijziging; Sandra heeft op de vorige bijeenkomst laten weten te stoppen 
met haar bestuursfunctie ivm verhuizing. Haar taak zal worden overgenomen 
door Herman Weezepoel deze wordt opnieuw secretaris en door Piet van de 
Vrede deze wordt penningmeester iets dat hij ook al eerder heeft gedaan in de 
vereniging. 
Tegen deze wijzigingen zijn geen bezwaren gekomen vanuit de aanwezige 
leden. 
Han Mesu laat weten 50 jaar lid van Succulenta te zijn en hij zal hiervoor 
gehuldigd worden op de landelijke vergadering in Dordrecht. 
Han vertelt ook nog dat een zelf gezaaide en geënte Roseocactus afgelopen 
winter is doodgegaan, hier had hij toch wel een hekel aan. Oorzaak is 
waarschijnlijk ouderdom volgens Han. 
We gaan verder met de pauze en verloting dit keer geen planten maar boeken 
die met cactussen en vetplanten te maken hebben. Opbrengst van de verloting 
is 12,50 euro. 
Dan is Tonnie de Rijke aan de beurt dit keer weer een schitterende reeks foto’s 
van zijn reis door Noord – Chili in 2011, mooie cactussen en andere plaatjes in 
gebieden met sneeuw op de achtergrond maar ook foto’s met cactussen met de 
oceaan op de achtergrond, nu nog een foto met zowel sneeuw en de oceaan op 
de achtergrond. 
Ondertussen loopt het tegen elf uur en sluit Kees deze bijeenkomst. 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu (0118-615702). 
  



 

 

 



 

 

PERSBERICHT 
  



 

 

Terug van weggeweest: 
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 1932. 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. 
 

GEMAKKELIJK BLOEIENDE ZAAILING-CACTUSSEN. 
Zoo langzamerhand breekt de zaaitijd weer aan; de mooiste tijd voor vele liefhebbers. 
Het aantal liefhebbers dat aan zaaien doet, wordt dan ook elk jaar grooter. Evenals het 
aantal kweekers en importeurs dat zaden te koop aanbiedt. 
De aangeboden zaden zijn veelal zeldzaamheden welke men als plant moeilijk op den 
kop kan tikken. En daardoor komt menigeen in verleiding uit deze aanbiedingen een 
z.i. geschikte keuze te doen. Wij laten in dezen de keuze gaarne aan den liefhebber 
over en willen liefst niemand beinvloeden om een andere sortiment te nemen dan men 
zich had voorgesteld. Maar toch zouden wij ieder, die wenscht te zaaien, in 
overweging willen geven naast zijn eigen keuze ook eens een portie zaden van een 
gemakkelijk bloeiende cactussoort te bestellen. Het voordeel is hier meerzijdig: Het 
zaad dezer soorten kiemt in den regel beter dan van andere cactussen, zoodat men 
meer kans van slagen heeft; deze zaailingplantjes groeien doorgaans vlugger, zoodat 
men meer succes beleeft; de plantjes bloeien gemakkelijker wat het genot ten top doet 
stijgen. 
Uiterst groot is het succes bij het zaaien van Echinocactus minusculus, en E. Fiebrigii, 
welke bij goede behandeling reeds het eerste jaar na uitzaaiïng bloeien. 
Echinopsis Eyriesii (midden) en 4 exempl. van Echinocactus setispinus uit de collectie 
van Mej. N. Haan, Hoofddorp. Hetzelfde kan gezegd worden van: E. concinnus, E. 
microspermus, E. multiflorus, E. ottonis, E, tabularis, Mam. Bocasana, M. candida, M. 
carnea, M. centricirrha, M. coronaria, M. elegans, M.Klissingiana, M. Kunzeana, M. 
pusilla, M. pygmaea, M. Wildii en meer andere. 
Ook Echinocactus setispinus behoort tot de gemakkelijk bloeiende zaailing cactussen. 
Wij geven hierbij een kiekje van een viertal dezer zaailingplantjes in vollen bloei, uit de 
collectie van Mej. N. Haan te Hoofddorp. 
Kleine plantjes zijn het nog maar, doch geven ze geen lieflijk beeld ? Wat kunnen 
enkele tientallen van deze zaailingen geen weken lange vreugde verschaffen. 
Tusschen de andere planten gezet herscheppen ze de geheele collectie in één 
bloemenweelde. En wat bovendien de waarde van zoo'n partijtje zaailingen nog 
verhoogt? Dat bij zoo'n partijtje planten van één soort meestal eenige verscheidenheid 
in ontwikkeling, vooral in bedoorning, valt op te merken. Beziet men onze foto 
nauwkeurig, dan zijn alle vier plantjes min of meer verschillend van elkaar. En hoe 
grooter het aantal planten van één soort is, des te rijker is de variatie. Zoo is het 
zaaien van gemakkelijk bloeiende cactussoorten een bron van genot en studie tegelijk. 
G. D. D. 



 

 

AFWIJKENDE BLOEMVORMEN BIJ STAPELIA'S. 
In het laatste nummer van den vorigen jaargang gaven wij een afbeelding van Stapelia 
grandiflora, waarbij de bloem niet vijf-, doch slechts vierslippig was. Door 
tusschenkomst van onzen geachten Voorzitter deed de heer N. J. Peursum te 
Hilversum ons thans weer een foto toekomen van een Stapelia met afwijkende 
bloemvormen. Met vriendelijken dank voor de toezending maken wij ook voor deze 
foto gaarne een plaatsje vrij in ons maandblad. En dit te meer omdat deze afbeelding 
ons een dubbele afwijking vertoont. Allereerst zien wij, dat aan één bloemstengel twee 
bloemen tegen elkaar aan zijn gegroeid, ongeveer op de manier als bij de bekende 
Siameesche tweelingen. Deze afwijking komt een enkele maal meer voor, zelf hebben 
wij ze waargenomen bij Dahlia en Goudsbloem. Men spreekt in zulke gevallen van 
„Janus-Dahlia" en „Janus-Goudsbloem"; bij de plant in kwestie kunnen wij het 
verschijnsel dus als „Janus-Stapelia" aanduiden. Janus was bij de Romeinen de god 
des jaars en des vredes, de bestuurder van alle menschelijke lotgevallen. Men 
beeldde hem af als een oud man met twee aangezichten, waarvan het eene een 
jeugdig en het andere een bejaard uiterlijk had. Zijn naam leeft ten onzent, behalve als 
betiteling van bovenbedoeld verschijnsel, nog voort in de benaming van de eerste 
maand des jaars: Januari. Als teratologisch verschijnsel is de Janus-gestalte in het 
plantenrijk tamelijk zeldzaam; en bij succulenten hadden wij er nimmer van gehoord. 
De Janus-vorm ontstaat door de splitsing van den bloemstengel, de tegen elkaar 
gegroeide bloemen zijn veelal volkomen gelijk van vorm, kleur en grootte, doch soms 
zijn beide bloemen geheel verschillend van elkaar. De eene is dan meestal normaal 
gevormd, de andere of onvolkomen ontwikkeld, of kleiner, of van afwijkende kleur. Bij 
de hierbij afgebeelde Janus-Stapelia mag men aannemen, dat de bloemen aan elkaar 
gelijk zijn. En toch zijn de bloemvormen niet dezelfde, hoewel wij het tweede 
verschijnsel in dat geval niet in verband brengen met het eerste. Het tweede 
verschijnsel is n.l. analoog met het in ons laatste Decembernummer afgebeeld geval. 
Wij zien n.l. aan de Janus-Stapelia één normale vijfslippige bloem, en een vierslippige. 
De vorm van deze vierslippige bloem is echter veel regelmatiger dan die van Stapelia 
grandiflora in het Decembernummer. De heer de Ringh merkte toen reeds in zijn 
bijschrift terecht op, dat deze vierslippige bloem niet ontstaan is door vergroeiing van 
twee slippen, hoewel de eenigszins onregelmatige vorm der bloem dit wel zou doen 
vermoeden. De bijzonder regelmatige vorm van de vierslippige Janus-bloem wijst er 
ten duidelijkste op, dat hier van vergroeiïng van twee slippen tot één geen sprake kan 
zijn. Vroeger meende men dit wel en beschouwde deze afwijking dan als een soort 
van mislukking. Thans neemt men meer aan, dat deze afwijkingen „niets anders zijn 
dan uitersten van de varieaties, waardoor de planten en hun deelen alle onderhevig 
zijn en zoodoende evenals deze aan de wetten van deze varieëring moeten 
gehoorzamen. Een beslissend onderzoek hieromtrent wordt echter bemoeilijkt door de 
omstandigheid, dat dikwijls het materiaal te schaarsch is, door het slechts sporadisch 
optreden der afwijkingen". (Dr. H. Bos „De Bloemgewassen" pag. 94). Wat het laatste 
verschijnsel betreft, het verminderen (en ook vermeerderen) van het aantal 
bloembekleedsels en bloemslippen komt tamelijk veel voor. Wanneer men in den 
zomer een weiland bezoekt, moet men maar eens op de boterbloemen letten. Zonder 
moeite zal men dan boterbloemen vinden met zes of zeven bloemblaadjes, hoewel het 
normale aantal vijf is. Bij de Clematis, die eveneens tot de familie der Boterbloemen 
behoort, zal men in plaats van 5 kroonbladen heel vaak 4 opmerken. Dit is hetzelfde 
verschijnsel als de heer Peursum nu tweemaal bij verschillende Stapelia's heeft 
waargenomen. Bij vertegenwoordigers uit de familie der Crassulaceae zal men aan 



 

 

één en dezelfde bloeiwijze eveneens meermalen bloemen met 5 (normaal) en met 4 
bloemblaadjes opmerken. Een afdoende verklaring is van dit verschijnsel niet te 
geven, doch wel heeft men geconstateerd, dat extra voeding en extra warmte, 
waardoor de plant boven het normale tot ontwikkeling wordt aangedreven, invloed 
heeft. Maar, al is de oorzaak van het verschijnsel niet voldoende bekend, de afwijking 
zelf is er niet minder interessant om. Vooral wanneer wij ze bij onze succulenten in 
eigen collectie mogen opmerken, verhoogt het de waarde onzer liefhebberij. In dit 
verband wekken wij onze lezers op, om, wanneer zij iets afwijkends aan hun planten 
opmerken, dit niet voor hen zelf te houden, doch op een foto te vereeuwigen, zoodat 
het niet alleen bewaard blijft, doch ook gepubliceerd kan worden. Daarmee wordt in de 
eerste plaats aan al onze lezers een dienst bewezen, doch bovendien kan het aan de 
wetenschap ten goede komen. En dat verhoogt de waarde onzer lievelingsplanten als 
wetenschappelijke objecten.  
G. D. D. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dejo mi corazon en Mexico 
REISVERSLAG MEXICO 2013 – 16 oktober t/m 11 novembe r. 

Bertus Spee 
 
23 okt. Rodeo- El Palmito- Hidalgo de Parral. 
Om 8 uur vertrekken, in Rodeo is alles nog dicht dus geen ontbijt, we koersen 90 km 
noordwaarts naar Crucero La Zarca, hier is een restaurant en kunnen we alsnog 
ontbijten, er is hier nu ook een nieuw hotel. 
Het is nog vroeg dus besluiten we hier om west de MEX 30 naar El Palmito op te 
rijden, hier zijn we nog nier eerder geweest, door vlak terrein rijden we omhoog naar 
een enorm groot berggebied, op het hoogste punt bij de antenne RMO Lobina klimmen 
we een grasachtige heuvel op en zien hier Thelo. heterochromus, Echinocereus 
pectinatus met zelfs een cristaat, Coryphantha longicornis en recurvata en Agave 
flexispina, dan rijden we het berggebied in en spotten onderweg talloze Cor. 
longicornis op de rotsen boven de weg, we maken enkele stopjes en zien deze planten 
verderop volop in bloei, er zijn exemplaren van wel 25 cm hoog bij, na een mooie rit 
komen we in El Palmito aan, hier is ook een groot hotel, we rijden een paar km door 
naar de stuwdam in de Rio Nazas en kijken hier ook nog op een heuvel, met weer 
volop Cor. longicornis, Echinocereus pectinatus en Agave flexispina, dan rijden we de 
dam op en lunchen hier aan Presa Lazaro Cardenas, een enorm groot stuwmeer, de 
bewaker van de dam komt een praatje met ons maken en we horen van hem dat het 
gebied richting Santiago Papasquiaro onveilig is. Op de terugweg naar La Zarca 
stoppen we nog bij km 150 en kijken op een rotsachtige heuvel, hier vinden we 
Echinocactus horizonthalonius en ook weer C. longicornis, E. pectinatus en Thelo. 
heterochromus. 
Vanaf La Zarca rijden we in een streep door naar Hidalgo de Parral en komen hier om 
half 6 aan, we vinden onderdak in Hotel Acosta, vlak bij de plaza in het centrum, na 
een biertje en een prima maaltijd nog wat internetten en we besluiten deze warme en 
inspannende dag met een tequila. 
Afgelegd: 342 km. 
 
Wordt vervolgd  



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afzender: redactie Zeeculenta 
 p/a. Noordweg 444 
 4333 KL Middelburg  


