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Tweeënveertigste Jaargang N°1

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 21 september 2017
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
We starten het nieuwe seizoen verwachtingsvol met een lezing
door:

Geert Borgonje
Ik laat Geert graag zelf aan het woord door hieronder zijn lezing
aan te kondigen, zoals hij dat deed in een mail aan Nico onze
penningmeester.
“Een paar woorden over de lezing die ik bij jullie afd. wil geven.
Al meer dan 40 jaar lid van Succulenta had ik eerst cactussen
en vetplanten in mijn verzameling, van verschillende soorten.
De interesse van verschillende soorten wisselt bij mij nogal eens.
Ik ben een planten verzamelaar van allerlei soorten planten. Van
Tillandsia’s, bolgewassen, houtige gewassen en rotsplanten. De
rotstuin bij mij is 250 m2 groot met alpine kas. (Ook wat
winterharde succulenten).
Omdat deze alpine planten meestal in het voorjaar bloeien heb
je in de zomer en herfst niet zoveel bloei in je tuin meer. Buiten
de herfstbloeiende bolgewassen bv. In mijn succulentenkas ben
ik al weer wat jaren geleden begonnen met de familie van de
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Aizoaceae, en heb zodoende ook in de herfst bloei in mijn tuin en
dit is toch ook een prachtige familie om te verzamelen en te
zaaien. Hier gaat de lezing bij jullie dan ook over.
Aansluitend zal ik ook na de pauze iets laten zien over de
bergflora en cultuur in mijn eigen tuin. Kleurrijke opnames in
natuur en tuin of alpine kas. Ik hoop dat ook hiervoor interesse is
omdat je vaak ziet dat de hobby van Succulenten en rotsplanten
vaak bij deze liefhebbers van planten gezien wordt.
Hartelijke groet, Geert Borgonje”
***
Natuurlijk hebben we wat officiële dingen maar ook in de pauze
de verloting van 1e klas planten. Mooi geheel om het seizoen
mee te beginnen.

Wij zien ook U graag op 21 september a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 18 mei 2017 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Onze voorzitter Joost van Tilborg opent de vergadering om 20.00 uur voor
een opkomst van 22 personen. Dus je kunt zeggen een volle bak. Ja dat was
het ook; de zaal zat letterlijk vol.
Joost wenst een ieder welkom op deze avond, en in het bijzonder de spreker
Peter Knippels. Verder twee nieuwe leden, die de afdeling willen komen
versterken. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee, daar in de meeste
verenigingen het ledental tanende is.
Notulen van de vorige bijeenkomst, hierop zijn geen op- of aanmerkingen
zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Ingekomen stukken, weer de nodige via de digitale weg Groei & bloei
afdeling Gouda & Omstreken. Een bericht van Frank Thijs uit België cactus en
vetplanten. En via Pim en Tineke Bos het blad van de afdeling Zaanstreek-
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Waterland. En de nieuwsbrief van ‘Groen is doen’ uit de Goudse KorteAkkeren in buurthuis de “ Walvis” in de Walvisstraat nummer 1 in Gouda. Voor
meer info: www.groen-is-doen.nl
Mededelingen omtrent kasje kijken bij ons lid Jaap Keijzer Oude kerkpad 8c
2461 EW in Ter Aar telefoon 0172-603051. Dit gebeuren is op 8 juni 2017. We
zijn welkom vanaf 19.00 uur. Ook ter sprake kwam de open dag bij de firma
Ubink op 3 juni 2017 aan de Mijnsherenweg 20 1433 AS in Kudelstaart,
misschien wel het belangrijkste succulenten evenement van Nederland. Van
9.00 uur tot 16.00 uur bent u welkom. Verder wordt er nog door Groei & Bloei
een open- kassen-dag georganiseerd naar ik meen op 20 juni 2017 u kunt het
juiste vinden op de site van Groei & Bloei.
Dan geeft Joost het woord en beeld aan Peter Knippels met zijn lezing
bloembollen uit Zuid-Afrika. Zijn voorliefde voor bloembollen ontstond zo’n
dertig jaar geleden. Dit heeft geresulteerd in meer dan honderd artikelen in
binnen en buitenlandse tijdschriften en twee boeken. ‘ De Wereldbol’ in 2015
en ‘het kweken van bollen in kamer of kas’ in 1999.
Centraal staat de vertaalslag van de natuurlijke omstandigheden van de
exotische bollen naar de Nederlandse condities. Peter heeft zich
gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse bloembolgewassen, na ze meermaals in
hun natuurlijke omgeving bestudeerd te hebben.
De reis waar de lezing verslag van doet begint met de vlucht van Amsterdam
naar Kaapstad. Waar een huurauto is gereserveerd. De bestemming is
Nieuwoudtville, Nieuwoudtville is een dorpje dat gelegen is in de gemeente
Hantam in de Karoo in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap.
De mooiste tijd voor veel bloeiende bolgewassen is eind augustus- tot half
september. Het is wel het begin van de lente daar, maar desondanks heb je
zo af en toe dan toch wel een trui nodig, dus verstandig om die mee te nemen.
Maar vergeet ook niet een T-shirt; het kan overdag echt wel 20 graden
worden. We gaan richting de N7 langs de townships, hoe verder van het
centrum komt hoe bouwvalliger de huisjes worden, alles wat maar tot
bouwmateriaal kan dienen wordt daar gebruikt om een onderkomen te
creëren, zonder stromend water of elektriciteit. Wat zijn wij dan toch verwend
denk ik dan. Zo gewoon vanzelfsprekend is het bij ons.
Het eerste stuk is wat saai, vlakke wegen door een breed vlak dal. Nabij het
Citrusdal wordt het wat meer heuvelachtig en gaat de weg omhoog, de natuur
wordt hier duidelijk ruiger.
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De eerste stop is Clanwilliam. Hier kun je kiezen welke kant je op wil, je kunt
kiezen om langs de Knersvlakte door het zuidelijke deel te gaan. Via een weg
met veel haarspeldbochten rijd je naar boven.
Om een idee te krijgen van afstanden. De autorit van Kaapstad naar
Nieuwoudtville is 5 tot 6 uur, er wordt aangeraden om dit op de dag te doen
daar de weg niet is verlicht. In Clanwilliam zijn voldoende hotels en farms.
Advies Peter: “ bezoek een van de farms!”. Als je onderweg langs de weg
stopt, zie je dat er allerlei moois groeit en bloeit. Must is een bezoek aan de
voormalige farm van Neil MacCregor. Hier is net buiten het plaatsje het
kokerboombos Aloe dichotoma.

Peter Knippels zegt dat er 10.000 planten voorkomen in Zuid-Afrika.
Onvoorstelbaar veel. Voordat je die allemaal op de foto heb staan moet je wel
de nodige reizen maken of in het land gaan wonen.
Maar wij zien op deze avond de mooiste
op het scherm voorbijgaan. De een nog

mooier dan de andere. Er zitten er
ook bij die in Nederland als bollen
te koop zijn. Probeer het eens uit
om te kijken hoe het resultaat zal zijn, maar dat zal het niet halen bij hetgeen
in de natuur in Afrika groeit.
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Om de vele vele planten goed te kunnen determineren zou je de South African
Wild Flower Guide 9 moeten kopen. Die gids behandelt Nieuwoudtville
inclusief Bokkeveld Plateau en Hantam. Bij de Nieuwoudtville Waterfall zijn
Allium crenulatum, A. platycaule en A. falcifolium te spotten.
Wat mij opvalt bij de lezing zijn de namen bij de planten. Ik zou echt moeten
zoeken om deze te vinden. Vaak staan ze nu bij het beeld wat we te zien
krijgen, De Latijnse namen zijn soms slecht te verstaan, maar als ze bij het te
vertonen beeld staan kan je ze simpel overnemen, scheelt een hoop tijd met
zoeken. Gelukkig doen veel sprekers dit al. Eerder heb ik al in dit blad
geschreven om er geen namen meer bij te zetten, maar ik vind het aan de
andere kant juist belangrijk als je het beestje bij de naam noemt. Het wordt er
meer begrijpelijk door.
Van het geslacht massonia, krijgen we een opname te zien van Massonia
depressa. Het zijn eigenlijk twee grote bladeren waar op een gegeven
moment midden uit een mooie bloem te voorschijn komt. Die plant werd
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gevonden bij Papskuilfontein, Op het beeld was te zien dat ze houden van
schaduw. Deze stond dan ook half onder een rots, een heel bijzondere plant.
Nico Uittenbroek heeft er wel eens een massonia meegebracht bij een praatje
bij een plantje kan ik mij herinneren.
(Red. De illustratie op pagina 8 is een productie van Robert Jacob Gordon).
De plantenschat in Zuid-Afrika is oneindig mooi, speciaal nu dus de bollen.
Onder de reeks beelden die we te zien krijgen valt de Scadoxus pole-evansii
op. Het is te veel om alles op te noemen wat we te zien krijgen. De interesse
in de soort planten is groot gezien de vele vragen aan Peter, die er steeds een
antwoord op heeft. Ik zie zoveel bolgewassen op het scherm dat ik het tempo
van schrijven en kijken bijna niet bij kan houden, maar het lukt mij vrij aardig,
omdat Peter steeds een kleine pauze houdt tussen de beelden. Ze zelfs soms
ook nog een keer terug haalt om op een vraag te antwoorden. Dat geeft mij
even ruimte om iets op te schrijven. Het is niet makkelijk om vindplaatsen en
plantennamen met elkaar te combineren, maar gelukkig heb ik mij een boek
aangeschaft, geschreven door Peter Knippels, “De Wereldbol”. Hierin kan ik
wat ik heb gezien nog eens even terugkijken.
Nieuwoudtville is de bollen hoofdstad van de wereld met een enorm rijke
natuur in zijn omgeving. Ik hoor de naam van een bolgewas, ik dacht Egiata
baviana, (Red. ?????). De bloem van die plant wordt bestoven word door een
zweefvlieg.. Hier komt ook de Aloe dichotoma de kokerboom voor. Volgens
mij is het geen boom maar gewoon een plant, net zo als de dracena en de
banaan zijn geen bomen maar planten zijn. Bomen hebben jaarringen en dat
hebben deze planten niet.
Zelf heb in de hal van het appartement de bekende drakenbloedboom
Dracena draco staan. Die heb ik gezaaid in begin van de 80-er jaren. Hij
begint nu al aardig groot te worden. Dit er even tussendoor ter verduidelijking.
Inmiddels is de pauze aangekondigd met natuurlijk weer de verloting van de
planten van onze hoofdsponsor Edelcactus uit Amstelveen.
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Na de pauze gaat Peter verder met zin lezing over de bolgewassen van ZuidAfrika, we zien prachtige vergezichten met de bergen op de achtergrond en
een veld met schitterend bloeiende bloemen In Hantam National Botanical

Garden Nieuwwoudtville
We zien hier achtereenvolgens de bloemen van de Gladiolus alatus in
Villiersdorp
en
een
mooi bloemenveld
(hierboven)
met rechts
een
weg
door
de
oneindige
mooie
natuur van
Zuid-Afrika.
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We zien opnames van de Knersvlakte gezien vanaf het plateau, verder de
kassen van Kirstenbosch National Botanical Garden met een prachtige
collectie aan planten. De tuin beslaat een oppervlakte van 36 hectare en ligt
aan de voet van de Tafelberg en maakt deel uit van meer dan 500 hectare
groot natuurgebied.
Na genoten te hebben van nog veel mooie opnamen komen we toch weer aan
het eind van deze prachtige lezing van Peter Knippels. Joost bedankt hem.
Peter krijgt dan ook van ons een luid applaus. Joost bedankt een ieder voor
hu aanwezigheid op deze avond en wenst hen wel thuis en tot ziens,
misschien wel bij Jaap Keijzer in Ter Aar wanneer we ‘kasje kijken’
Jan.Schouten secretaris
*******

Kasje kijken 2017
Vanaf 19.00 uur zijn we welkom bij Jaap Keijzer om zijn verzameling
euphorbia’s te bekijken. Ik, Jan.Schouten was er dus om 19.00 uur; als enige.
Jaap stond al klaar om mij te ontvangen. Ik had een lekkere fles rode wijn
voor hun beiden meegenomen, die zijn vrouw in ontvangst nam. Joost had mij
laten weten dat ik de honneurs waar moest nemen daar hij niet kon komen.
Hij had de datum (die wel of dan weer niet verschoven zou worden) verkeerd
in zijn agenda gezet waardoor hij deze avond 2 afspraken had. Zal de leeftijd
wel zijn; of zou hij met een dubbele agenda werken. Dan gebeuren dit soort
dingen.
Na een poosje kwamen er gelukkig nog drie leden, zodat we met Jaap en z’n
vrouw meegerekend met z’n zessen waren. Een magere opkomst. Jaap had
gerekend op 10 à 12 mensen. Maar helaas ook dit keer is dat niet gelukt.
Jammer voor mensen die hun best doen om iets te organiseren en voor de
leden die gelegenheid bieden voor een bezoek wel wat teleurstellend. Bep en
Hans van der Made hadden zich keurig afgemeld.
We liepen met Jaap mee in zijn kassencomplex. Wat een ruimte heeft deze
man voor zijn hobby. Een hobby waar ooit zijn vrouw mee is begonnen. Zij
verzamelde cactussen maar Jaap hield meer van euphorbia’s. En dat was wel
te zien aan de enorme hoeveelheid planten keurig op naam op de label. Zo
niet dan wist Jaap deze zo maar uit het blote hoofd op te noemen. Wat een
kennis heeft die man van zijn planten. Hij is nog steeds bezig met zaaien en
stekken van allerlei soorten. Er staan ook zaaisels klaar om te verspenen.
“Hoort er allemaal bij”, zegt Jaap.
Naast de enorme ruimte waarin de hobby wordt beoefend, heeft hij nog
ruimte voor groenten als koolrabi en veel andere soorten. Ook aardbeien
worden er gekweekt en wat te denken van complete olijfbomen die zelf
vruchtdragend zijn. Ja, er staat zoveel in die kassen dat je je afvraagt waar hij
de tijd vandaan haalt om het allemaal te verzorgen.
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In de tussentijd ruik ik de koffie die mevrouw Keijzer inmiddels heeft klaar
staan met een overheerlijk koek erbij moet dat wel lukken.
We zitten warm en droog. Op die paar druppels transpiratie na valt het best
mee. “Ja”, zegt Jaap, “Alles staat open om te luchten, anders loopt de
temperatuur teveel op. Maar dat moet ik allemaal met de hand open en dicht
draaien, het gaat niet automatisch. Als er onweer op komst is moet ik vaak rap
zijn”.
Na de koffie gaan we weer de kas in om de rest van de verzameling te zien.
Oh, ik was nog even vergeten dat Jaap ook de nodige flespompoenen
kweekt. Dat gebeurt in een voorste gedeelte van de kas waar ze lekker de
ruimte hebben om met hun uitlopers een grote ruimte te vullen, opdat er
voldoende van die joekels kunnen groeien. Ja, pompoenen zijn weer een
rage. Je kunt er lekkere soep van koken en weet niet wat nog meer mee doen.
Ze liggen gewoon in de groentewinkels. Of ook onderweg zie je ze bij
stalletjes bij particulieren die hun oogst zo verkopen. Ja, waarom ook niet; ze
allemaal zelf houden is ook zo wat. We lopen geïnteresseerd achter Jaap
aan om nog meer te horen over en te zien van zijn enorme plantencollectie
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met duizenden euphorbia’s, de een nog fraaier dan de andere.
Jaap vertelt ook onder het lopen over de AIVD die bij hem een groot aantal
zelf gezaaide planten heeft meegenomen omdat ze dachten dat ze uit de
natuur geroofd waren. Hoe Jaap ook z’n best deed om ze te overtuigen dat hij
ze echt zelf heeft gezaaid en opgekweekt; deze graaiers namen kisten vol
mee. De mensen van de AIVD zijn er later wel achter gekomen dat Jaap ten
onrechte van zijn planten is beroofd.
Jaap ontdekte in de botanische tuin in Kerkrade zijn planten. De AIVD had
gewoon moeten zeggen “Sorry we zijn verkeerd bezig geweest en hier heb je
de planten terug”; dat was sportief geweest . Maar daar schaamden deze
lieden zonder verstand van de planten zich kennelijk voor. Ze zullen wel
gedacht hebben laten we ze in Kerkrade maar achterlaten dan komt niemand
er achter dat we fout zijn geweest. Een misrekening dus omdat Jaap zijn
planten zo goed kende.
Soms vraag je je wel eens af waar deze onkundige lieden mee bezig zijn
wanneer ze zelf jarenlang opgekweekte planten zo maar meenemen. En
wanneer duidelijk is dat ze zich hebben vergist de planten niet terug brengen.
Laf noem ik dat.
Tijdens de rondleiding wordt eens te meer duidelijk wat een kennis Jaap heeft
van zijn planten. Zonder op labels te kijken noemt hij klakkeloos de
plantennamen en dat zijn vaak niet de makkelijkste. Geen namen die je
dagelijks gebruikt. Omdat Jaap al heel veel jaren bezig is met de planten
schijnt het voor hem niet moeilijk te zijn om al die namen te onthouden. Soms
hoor ik Jaap tijdens een verenigingsavond wel eens zeggen: “” Ja, ik raak wat
vergeetachtig”. Maar dat geldt dan niet voor plantennamen.
We worden uitgenodigd voor ene drankje en een hapje wat mevrouw Keijzer
inmiddels heeft klaargezet. Dat smaakt met deze temperatuur. Nadat we nog
wat hebben
nagepraat over onze
hobby is ook deze avond weer
omgevlogen. Ik vond en met mij vonden de overige bezoekers het een heel
fijne ontmoeting rond een fantastische verzameling. Wat een kennis zit er in
Ter Aar bij de familie Keijzer. Ik bedank voor de gastvrijheid en bied excuses
aan voor het lage aantal leden op deze bijzondere bijeenkomst in het kader
van KASJE KIJKEN. Jan. Schouten, secretaris
*********
Red. Onze secretaris had moeilijkheden met het overbrengen van foto’s. Dat
geldt zowel voor het artikel over Kasje kijken als de foto’s die horen bij de
open dag van Ubink.
Op één foto na konden ze niet meer in deze editie van Cactusgoud worden
opgenomen. Goede vulling voor het volgende nummer.
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Ubink open dag 3 juni 2017
Om 07.30 uur was Jan. Schouten aanwezig in Kudelstaart. Dan heb je nog
voldoende parkeerruimte dichtbij. Kom je later dan staat de parkeerruimte
rond het bedrijf al vol. De animo om dit bedrijf te bezoeken is groot onder de
liefhebbers. Zij zijn weer in grote getale uit alle delen van Europa hier naar
gekomen om vaak die ene plant waarnaar ze op zoek zijn hier te vinden, wat
ook vaak lukt.
In de grote hal staan de tafels van liefhebbers en afdelingen om hun
(overtollige) planten aan de man /vrouw te brengen. Wanneer ik naar het
plein voor de ingang kijk, zie ik al een behoorlijk aantal mensen staan
wachten om vanaf 09.00 uur naar binnen te kunnen. Wanneer dan gaat de
deur open gaat, stromen ze binnen om langs de tafels te gaan om het aanbod
te bekijken en die plant die men zoekt aan te schaffen.
Op deze plek moet ik dank uitspreken voor de mensen die de tafels al op
vrijdag hebben klaargezet, zodat op zaterdag alles klaar stond voor de
verkoop door de liefhebbers.
Wij van de afdeling Gouda en Omstreken hebben net als vorig jaar weer een
tafel om daar conophytums te verkopen. De planten zijn geschonken door
Klaas Edelman die op 27 april overleed. In ons vorige Cactusgoud is daar
aandacht aan besteed.
Eindelijk is het dan zover dat de verkoop kan beginnen. Ik krijg een meneer
aan de tafel, volgens mij kwam hij uit België, die de hele tafel conophytums wil
kopen. Zeg maar hoeveel ik moet betalen, zegt hij. Ho, ho, zegt Nico
Uittenbroek, er zijn meer liefhebbers die een conophytum willen kopen, dus
zoek er maar een aantal uit. Een ander moet ook wat kunnen kope. Als de
man klaa ris met uitzoeken heeft hij voor 200 euro gekocht. Ja zo gaat het
wanneer je iets bijzonders aan te bieden hebt, De man koopt bij wijze van
spreken planten alsof het een pondje suiker is.
Personen die ik een jaar geleden ook conophytums verkocht zijn weer van de
partij om er nog een aantal soorten te kopen. Eén koper valt daarbij op door er
eerst al een aantal aan te schaffen en daarna nog verschillende keren is
langsgekomen om te kijken. Uiteindelijk besloot hij toch maar te niet meer te
kopen. Hij zei: “Ik heb er al zoveel en er moet toch ergens een grens zijn”.
Even tijd voor het halen van koffie (ook voor Nico); immers wat zou een mens
zijn zonder zijn bakkie koffie. Steeds zie ik liefhebbers die al wel wat planten
hebben gekocht en toch nog even langskomen of er nog over zijn.
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Waarschijnlijk spijt hebbend over er niet wat meer te hebben aangeschaft. De
prijs die wij vragen is voor de grootte van onze conophytums absoluut niet te
duur. Je ziet soms dat men voor 3 of 4 kopjes rustig € 5,00 vragen. Bij ons
zijn de planten al vrij flink.
Ik zeg tegen Nico: “Als de verkoop zo doorgaat, zijn we vroeg los”.
Op een gegeven moment staan er nog maar 2 trays op onze tafel; in een tijd
van enkele uren zijn we bijna los . Tijd om zelf even de kassen rond te lopen.
Alhoewel ik dat al veel keer heb gedaan. Zo ga ik ook altijd naar de
verzameling van Gert Ubink, welke ik nog steeds prachtig vind en ook goed
wordt verzorgd. Daar zal hij de mensen wel voor hebben.
Ook loop ik even langs de man die vandaag het enten van cactussen laat
zien. Het gaat hem goed af. Hij zet de ent vast met tape, maar ook met een
elastiekje wat allebei mogelijk is. Ik loop nog een keer langs alle tafels;
misschien vind ik nog wat. Ja, bij een oude bekende van mij, Maurits
Huijgearts uit België. Ik ken hem al vele jaren. Ik koop bij hem wat plantjes.
Dit keer een mooi groepje sulcorebutia’s. Zo zie je maar, je vindt altijd wel wat
van je gading.
Terug naar onze tafel waar ik nog een paar liefhebbers tref, die de laatste
plantjes kopen waardoor we weven over half twaalf helemaal los zijn . Na een
poosje vertel ik Nico dat ik richting huis ga. Er is toch niets meer te
verhandelen.
Jan. Schouten, secretaris
*******

Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.
Verder op afspraak.
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.
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