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Wat er weer allemaal aan de hand was

Ik wil beginnen met u het allerbeste in 2016 toe te wensen. Hopelijk wordt het een jaar waarin voorspoed en gezondheid ons deel
worden. Goede voornemens gaan natuurlijk altijd gepaard met de
wensen. Lastig is het natuurlijk wanneer je halverwege een jaar moet
ontdekken dat een gedeelte hiervan niet gelukt is.
Deze stichtelijke woorden doen mij denken aan de voornemens die
ik vroeger altijd had wanneer de schoolvakanties er waren. Een lange
lijst met werkzaamheden die ik dan wel even zou doen, waren er de
oorzaak van dat, wanneer je achteraf de lijst doornam, je veel leukere
dingen had kunnen doen. Erger nog de lijst was nog niet half afgewerkt en de conclusie was dan ook meestal dat je niet aan de leuke
dingen was toegekomen.
Vandaar dat ik me heb voorgenomen om in het komende jaar alleen
die dingen te doen waar ik het jaar daarvoor erg veel plezier aan heb
beleefd.
Vlak voor de Kerstdagen hebben we afscheid moeten nemen van Jan
Beskers. Hij was al een tijdje aan het kwakkelen en moest zich om
gezondheidsredenen voor de laatste bijeenkomst afmelden.
Bestuur en een aantal leden van onze afdeling hebben op 22 december in het crematorium van de Slangenburg de laatste eer aan Jan
bewezen.
In hem hebben we een beminnelijk mens verloren die intens van de
natuur kon genieten. Uitzonderlijk was zijn naamskennis. Als rasverteller kon hij lange verhalen houden over planten waarbij hij dan
tevens over vindplaats en ervaringen, die hij er mee had, vertelde.
We zullen ons Jan dan ook altijd als een bijzonder mens herinneren.
De komende avond hoop ik u weer een aantal leuke dingen te vertellen over de reis die ik het afgelopen najaar in Zuid-Afrika gemaakt
heb,
H.V.
AdRem Jaargang 36 (no 1) januari 2016

1

Plant van de maand

Euphorbia pulcherrima

Zo tegen de Kerst is het aanbod
van dit plantje redelijk groot. Je
kunt de plant overal in bloemenwinkels of marktkramen zien.
Vaak is er dan ook nog een donkerrode, een zalmrode, een gele
en een witte variant te koop.
De oude kwekers noemen de
plant nog steeds Poinsetta pulcherrima. Later is de plant ingedeeld bij het geslacht Euphorbia.
Zij behoort dus tot de wolfsmelkfamilie. De naam Poinsettia was
ontleend aan de Amerikaanse
ambassadeur in Mexico, Joel
Poinsett. Hij voerde de plant aan
het begin van de 19e eeuw in in de
Verenigde Staten. De gekleurde
schutbladeren staan gerangschikt
rond de kleine bloempjes, zoals op de foto’s te zien is. De kleur van
de schutbladeren trekt insecten aan. Dit is de strategie van de plant
om bestoven te worden. In het wild in Mexico en Midden-Amerika
kan de plant wel een hoogte van 4 meter bereiken. Ook op Tenerife
heb ik in tuinen planten van die hoogte gezien. Dat is een vreemde
ervaring, want je ziet rommelige takken waar je wat bekendst aan
ziet. Dan ineens valt het dubbeltje en zie je dat het een Euphorbia
pulcherrima is.
Om de plant het volgend jaar weer dezelfde
rode schutbladeren te laten krijgen, moet
de plant minstens anderhalve maand een
kortedagbehandeling krijgen. De plant moet
dan gedurende 14 uur in het absolute donker
staan en 10 uur in het licht.
Denk bij het werken met de planten aan het
melksap. Dit is giftig en kan vlekken op de
huid geven en irritatie aan het slijmvlies van
de mond en zelfs spijsverteringsproblemen
geven.
In 1804 bracht Alexander von Humboldt de
plant voor het eerst mee naar Europa.
H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Zuid-Afrika

Dag 2: 28 oktober

We hebben een goede nachtrust gehad in het
hotel dat Coby gereserveerd had. Ook de taxi
die ons naar het hotel gebracht had, zou ons
deze ochtend weer op halen.
Maar eerst lieten we ons het ontbijt bijzonder
goed smaken. Lekker buiten zitten aan de rand
van het zwembad en dan meteen een Engels
ontbijt. Niet goed voor mij natuurlijk maar wel
erg lekker.
Joke, mijn kamergenoot deze reis, gaf een rake
karakterisering van de komende reis. Voor ons
drieën was er maar een vreemde bij de groep
gekomen, terwijl er voor haar drie mensen die
zij nog niet kende aan de groep toegevoegd
waren. Om u gerust te stellen, ze heeft het er
prima vanaf gebracht.
Zoals afgesproken stond de taxichauffeur om
exact 9 uur voor het hotel. Weer terug naar de luchthaven om de
huurauto op te halen. Dit neemt toch altijd weer meer tijd in beslag
dan je zelf graag zou willen, maar uiteindelijk was het dan zo ver dat
we konden vertrekken. De auto was gelukkig groot genoeg zodat de
bagage ons niet voor verrassingen kon stellen.
Wanneer ik in wil stappen om als eerste chauffeur de reis te beginnen, sta ik aan de verkeerde kant van de auto en vragen de anderen:
“Jij zou toch rijden vandaag?” Ik realiseer me dan dat hier links
gereden wordt, dus het stuur zit aan de rechterkant. Hierdoor wen
je er vrij snel aan dat
iedereen hier aan de
“verkeerde” kant rijdt.
We rijden richting N7,
dat is de hoofdader die
ons naar het noorden
zou brengen. Het einddoel van deze dag is
Clanwilliam.
Voordat we hier aankomen slaan we eerst bij
Piketberg af om daar
een bergpas te onderzoeken. Wanneer we
bij de pas aangekomen,
4
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omhoog willen, moeten we ons aanpassen
aan een wegopbreking waar alleen maar een
rijbaan beschikbaar is. Na enkele misverstanden mag ik toch doorrijden. Toch wel
lastig dat links rijden, want bepaalde dingen
worden hier anders opgelost dan wij dat bij
ons gewend zijn. Uiteindelijk komen we toch
boven en hebben een geweldig uitzicht over
de laagvlakte beneden ons. Toch gaan we
aan de andere kant van de berg op en vinden
onze eerste Adromischus maculatus. Ook het
veterplantje behoort tot de gevonden planten
en helaas is het al te ver in het seizoen en zien
we alleen maar dat de protea’s al uitgebloeid
zijn. Ook nog iets gevonden dat volgens mij in
de familie van de vogelmelk thuis hoort. Wanneer ik later tijdens de reis een boekje over
de planten hier heb gekocht, zou dit best een
vogelmelk kunnen zijn maar het boekje biedt
daarnaast legio mogelijkheden. De structuur
van de rotswanden hier is geweldig en ik maak
hier dan ook een groot aantal foto’s van. Tevens zien we nog een platgereden schorpioen
op straat liggen. We wachten netjes en sluiten
dan bij het dalende verkeer aan.
We vervolgen de reis op de N7. Ook hier
wordt aan de weg gewerkt en dat levert leuke
taferelen op. De borden bij de opbreking zijn
in twee talen gesteld en dan blijkt het ZuidAfrikaans een wel bijzonder leuk taaltje is.
Zonder verder veel problemen bereiken we
dan Clanwilliam. We nemen onze intrek in,
hoe kan het anders, Hotel Clanwilliam.
Na de bagage op de kamer gezet te hebben,
gaan we een wandeling maken in Clanwilliam.
Direct valt op dat er bij de twee banken die
hier zijn lange rijen met wachtenden staan.
De tuinen zijn geweldig mooi en we zien al
een groot aantal succulenten die we ook in
de natuur hopen te zien. Als kers op de taart
hebben zien we een groot aantal prachtig
bloeiende jakaranda’s. We eten die avond in
het restaurant aan de overkant.
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Na de foto;s van die dag op de computer gezet te hebben gaan we
lekker op tijd naar bed.
We kijken terug op een geslaagde dag.
H.V.
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Puzzel
1

2

3

4

11

5

15

19

20

16

35

61
68

52

54

65
71

75

1 pas, 4 kerklied, 7 plaats in Italië, 11
open strook in het bos, 12 vertragingsmiddel, 13 sermoen, 14 wereld, 16
kleur, 18 kunstwerk, 19 lengtemaat, 20
nobele, 22 verdienste, 24 rap, 25 boom,
26 mondwater, 29 drinkgerei, 31 voorzetsel, 33 landbouwwerktuig, 34 Mannetjes bij, 36 namelijk, 37 onderdeel,
39 lengtemaat, 41 koren, 42 ophouden
met, 44 voor, 45 3e persoon van rennen, 46 deel van een schip, 47 insecteneter, 49 bouwland, 50 plaats in Gelderland, 52 voordat, 54 lekkernij, 56
groente, 57 niet meer doen, 57 de hei-

66

72

76
79

Horizontaal

55

64

70

78

8

48

53

63

69

40

58

62

74

39
44

57

60

28

38

47

51

56

67

27

43

46
50

23

26

37
42

49

10

33

36

45

9

18

22

32

41

73

17

21

31

34

16a

25

30

8

13

24

59

7

12

14

29

6

77
80

Verticaal

1 werk weigeren, 2 vervoermiddel, 3
halm, 4 bijvoorbeeld, 5 dun, 6 stremsel, 7 vervoermiddel, 8 plaats in Brabant, 9 vervoersmaatschappij, 10 holte
onder de arm, 12 aanleiding, 13 voor,
15 naaldboom, 16a vogel, 17 ivoor, 21
bezieldheid, 23 bijwoord, 24 afgespleten stukje hout, 26 steunbalk, 28 kleur,
30 woonplaats, 32 iedere, 33 sierraad,
35 muziekinstrument, 38 omlaag, 40
vergrotingstoestel, 41 scheidingslijn,
43 emmertje, 44 stekker, 46 lidwoord,
48 Europese taal, 51 kledingstuk, 53
hetzelfde, 55 bijwoord, 56 zuigdop, 57

AdRem Jaargang 36 (no 1) januari 2016

lige roomse kerk, 58 landbouwwerktuig, 59 zeepwater, 61 serviesgoed, 63
met tegenzin, 65 het Romeinse rijk, 67
deken, 69 schuur, 71 bergplaats, 73 waterrijk land, 75 plaats op de Veluwe, 76
kerkgezang, 78 voorzetsel, 79 rivier, 80
kraan

gezicht, 58 en dergelijke, 60 rivier in
Duitsland, 62 reeds, 64 herkauwer, 66
onheil, 68 militaire school, 70 voorzetsel, 72 ovalen vat, 73 dierengeluid, 74
titel, 76 rivier in Italië, 77 bergplaats

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een
plantje verloot.
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren

Als eerste wens ik iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2016.
Ook in het nieuwe jaar weer drie planten van ons eigen inheemse flora. Als
eerste de Bijvoet (Artemisia vulgaris)
uit de familie van de Samengesteldbloemigen ( Compositae).
Voor velen is deze vaste plant een
onkruid die vooral op ruwe terreinen
voorkomt, maar voor mij is het een
van de belangrijkste planten voor mijn
vogels. Ik pluk vele bossen van deze
plant en droog ze. Veel zaden blijven
in de stengel zitten zodat mijn vogels
wat te doen hebben om bij de zaden
te komen. De zwak aromatische plant
komt in Nederland algemeen voor en
wordt wel meer dan 1 meter hoog. De
bloei in juli tot september is onopvallend. Maar deze plant werd door veel
volkeren gebruikt. De Romeinen deden delen van de plant in hun schoeisel op pijnlijke voeten te voorkomen.
De Mongolen gebruikte de geur van
de plant om muggen te verjagen als
ze over de vochtige grasvlaktes reden.
Ze hadden het van de wolven afgekeken die rolden zich op de plant als er
muggen waren. In Korea gebruiken ze
de bladeren in soepen. In de Oosterse
acupunctuur werd de plant gedroogd
en verbrand om de naalden op te warmen. In het oude Europa dacht men
dat het kruid de duivel verjoeg.

10

De tweede plant is de Bosandoorn
{Stachys sylvatica) uit de Lipbloemigen familie ( Labiatea). Dit is ook een
vaste plant die op schaduw plaatsen
voorkomt vooral in bossen en hagen
op voedselrijke grond. De plant wordt
een kleine meter , de rode bloemen
verschijnen in juni tot augustus. De
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plant vermeerdert zich door zaad maar ook door uitlopers. Ook deze
plant komt algemeen voor in Nederland . Bij kneuzing van het blad
geeft de plant een onaangename zure geur af.
Als derde de Blauwe Bosbes.(Vaccinium myrtillus ) uit de heidefamilie (Ericaceae). Een klein struikje dat vooral voorkomt op zure grond.
Dit struikje wordt bijna door iedereen herkend als je ze ziet . Wie
heeft niet bosbessen gezocht en gegeten? De witte- roze bloemen
verschijnen in het voorjaar en soms een tweede bloei in het najaar,
de bessen verschijnen in juni. En deze worden gebruikt voor jam en
op vruchtengebak, ze bevatten veel vitamine C. Ook wordt van de
blaadjes thee gezet en deze wordt gedronken door mensen met suikerziekte. Ook worden de bessen gegeten tegen diarree, ze bevatten
veel looistoffen. De plant vermeerdert zich ook door uitlopers en ze
leeft samen met schimmels deze leveren hem voedingsstoffen terwijl
de bosbes hen suikers en koolhydraten bezorgt.
Dit was het weer deze maand tot de volgende maand.
Jur
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Steengoed

Krokodillenboom

Tijdens de rondreis in Indonesië op Java en Bali bezochten we
onder ander een traditioneel houtsnijwerkbedrijf waar buiten op
de veranda kunstenaars bezig waren met het bewerken van diverse
houtsoorten. We kregen uitleg over de gebruikte houtsoorten en hoe
de voorwerpen gemaakt werden. De volgende houtsoorten werden
gebruikt:
1. Sandelhout, dit is een kostbaar houtsoort.
2. Mahoniehout, roodbruin hout dat ook veel voor meubels wordt
gebruikt.
3. Ebbenhout, dat een zwarte kleur heeft. Dit hout wordt veel nagemaakt, de buitenkant van een goedkoop houtsoort wordt dan zwart
geverfd, bij beschadiging van dit hout komt de oorspronkelijk blanke
kleur te voorschijn.
4. Hibiscushout, heeft een rode of licht gele kleur. De kleur van het
hout is afhankelijk of het een rode of gele hibiscus betreft.
5. Krokodillenhout, dat bijna wit hout levert.

12
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Elke kunstenaar had zijn eigen houtsoort en een specialiteit wat betreft
de voorstelling van het beeld. Een
persoon maakte alleen dierlijke figuren, een ander alleen maskers. Als het
voorwerp klaar is wordt dat met benzine bewerkt om eventuele insecteneieren en larven te doden. Een oudere
man maakte menselijke figuren. Een
van zijn beelden is nu in ons bezit.
Een fraaie beeld van een Indische
man en vrouw gemaakt van krokodillenhout. De Krokodillenboom heeft
de naam te danken aan de schors van
de stam die op een krokodillenhuid
lijkt. Bij thuiskomst wilde ik graag de
Latijnse naam van de boom weten.
Helaas is dat tot nu toe niet gelukt. Op
internet wordt je ook niet veel wijzer
en een dendroloog die ik raadpleegde
wist ook niet meer dan wat ik tot nu
toe wist. Mijn eerste en laatste hoop
was gevestigd op onze eigen Jan
Beskers, die zoals we weten goed thuis
was op gebied van namen van planten over de hele wereld. Helaas, van
Jan hebben we voor Kerst voor altijd
afscheid genomen. Met zijn heengaan
verliezen we een gedegen plantenkenner en een fijn mens waarbij ik
regelmatig te rade ben geweest betreffende planten en hun eigenaardigheden. De foto’s bij het artikel zijn van
een dezelfde boom. Laat het mij weten
wanneer je de Latijnse naam kent.
Trudy
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Met een boekje in een hoekje

Dit keer weer eens een monografie en wel The Genus Echinocereus
van Nigel P. Taylor. Hij behoorde tot de groep mensen die de namen
van de planten nogal op zijn kop gezet heeft. Dit vooral voor de
oudere liefhebbers die zo aan hun naampjes gewend waren. Het boek
dateert al weer uit 1986.
Na de gebruikelijke inleiding duikt de schrijver in de geschiedenis
van het geslacht met aandacht voor de eerst gevonden planten en het
opstellen van het geslacht. Leuk is het dan om te lezen hoe een ieder
op zijn eigen wijze een bijdrage heeft willen leveren om de planten
ergens onder te brengen.
Het hoofdstuk over de verzorging heeft hij in samenwerking met
David Potter geschreven. Hierbij komen de onderwerpen licht,
watergeven, verpotten, potgrond en potten aan bod. Ook worden
verwarming ziektes en vermeerdering aangehaald.
Bij het hoofdstuk waar hij de plaats van het
geslacht Echinocereus binnen de Cactaceae behandelt, geeft hij een vergelijking tussen de indeling
van Schumann en zijn eigen bevindingen. Op
het eerste gezicht nogal verschillend, maar vooral
verwarrend. Waar Schumann geslachten en ondergeslachten gebruikte, verdeelt hij het geheel in
secties.
In het volgende hoofdstuk geeft de schrijver een
duidelijke sleutel van hoe het geslacht ingedeeld is.
Hierna worden de diverse secties, zoals ze door
hem opgesteld zijn, behandeld. Er wordt dan een
duidelijke uiteenzetting gegeven van de soorten
die onder een bepaalde sectie vallen. Hierbij wordt
eerst de soort beschreven en wanneer er variaties binnen deze soort zijn dan worden deze apart behandeld met
een beschrijving van waaruit het verschil met de soort bestaat. Nog
steeds onbegrijpelijk voor mij is dat wanneer er een variatie bestaat
binnen een soort de oorspronkelijke plant opeens een variatie van
zichzelf is geworden. Misschien is dit wel net zo moeilijk van mij als
het benoemen van die variatie.
Een aantal kleurplanten met daarop de behandelde planten is niet
wat we tegenwoordig gewend zijn; prachtige kleurenfoto’s. Van de
vindplaatsen is een aantal kaartjes geplaatst.
De index achter in het boek geeft de namen die door de schrijver
geaccepteerd zijn vet gedrukt weer, de overige namen italiek.
Dit boek is zeker de moeite waard om een keer door te nemen.
H.V.
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Onder ons gezegd

Verslag van onze praat- en foto-avond op donderdag 10 december.
We beginnen met koffie en oliebollen, gebakken door Marita Hardiek. Bedankt.
Ook de hapjes, gemaakt door Diddy en de drankjes laten we ons
goed smaken.
Er zijn verschillende fotoboeken en een laptop meegebracht, hier
staan erg mooie foto’s in zoals van tuinen in Engeland. Diddy heeft
ook foto’s van Nieuw-Zeeland, Bertus van
Zuid-Afrika en Trudy van eigen tuin en
Engeland. Tonnie en Bennie laten nog wat
zien van eigen planten. Erg mooi allemaal, ik
had tijd te kort en heb niet alles kunnen zien.
Er is ook weer heel wat afgekletst en het was
erg gezellig.
Jan Beskers is weer in het ziekenhuis opgenomen wegens te lage bloeddruk. Piet
Hoogers zou een nieuwe heup krijgen maar
dit is uitgesteld, er was geen ruimte in de
revalidatiekliniek. Ook bij Mimi gaat het nog
niet zo lekker met haar knie.
We hebben een datum voor het reisje
geprikt, dit is op 28 mei. Aan het eind van
de avond wenst de voorzitter iedereen fijne
feestdagen en een goed en gezond 2016 waar
ik me graag bij aansluit.
Annie
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Agenda
Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 11 februari 2016
in de “Kruidenhof te Mallum” in Eibergen.
Aanvang 8 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Jaarverslag en financieel verslag.
Verslag kascommissie.
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Trudy Welman.
Pauze en verloting
Plaatjes Rob Hoogstraten.
Rondvraag.
Sluiting.

Eventuele tegenkandidaten voor het bestuur kunnen tot een half
uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden.
Agenda januari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Henk Viscaal met lezing over Zuid-Afrika.
Pauze en verloting.
Vervolg lezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

16

Het bestuur.
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Jaarprogramma 2016

14 Januari

Henk Viscaal lezing Zuid-Afrika 2015.

11 Februari

Jaarvergadering + Rob Hoogstraten.

10 Maart

Lezing Jan Lubbers Corsica.

14 April

Lezing Geert Borgonje Jordanie en Israel.

30 April/1 Mei Lenteweekend.
12 Mei

Diddy Hoogstraten Tuinreis.

28 Mei

Cactusreisje.

9 Juni

Tuinbezoek Diddy en Rob Hoogstraten.

14 Juli

Tuinbezoek.

Augustus

Vakantie.

September

Gert Ubink lezing.

13 Oktober

Lezing Trudy.

10 November

Ruilavond.

8 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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