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Een zware, vermoeiende dag liep weer ten einde. sinds zeer vroeg 's morgens ben ik onderweg, 

berg op, berg af. De ondergaande zon nadert reeds de toppen van de bergen en mijn voor-

naamste doel is nu de weg te bereiken, die mij naar de dichtstbijgelegen stad moet voeren. De 

hoop dat een passerende auto mij mee zal nemen is een illusie. Als hier twee auto's per week 

voorbij komen is dit veel te noemen. 

Ik ging ten slotte op een rots zitten om wat uit te rusten en keek in het voor mij liggende dal en 

naar de deels in wolken verscholen omringende bergen. In mijn verbeelding doorkruiste ik dit 

oneindig grote gebied. Daar zat ik nu te filosoferen en speelde wat met rond mij liggende 

steentjes tot ik plots iets meende te ontdekken. In een rotsspleet viel een klein verdroogd plukje 

gras op, maar nee, het was geen gras maar een cactusje. Nu werd ik nerveus en kroop op han-

den en voeten rond om meer van zulke plantjes te vinden. Toen ik daarna in de vallende duister-

nis de laatste 15 km naar de stad liep, voelde ik geen vermoeidheid meer, in mijn rugzak had ik 

immers een klein juweeltje zitten. Het plantje was nauwelijks 1 cm in doorsnede en was met 1 cm 

lange, zachte, goudgele dorentjes versierd. De bloemkleur is meestal violetachtig. 

Deze plantjes beschreef ik in Kakt. u.a. Sukk., p. 102, 1970 en noemde ze naar mijn Boliviaanse 

vriend Roberto Vasquez, die niet alleen een grote verzameling planten bezit, maar ook een goed 

kenner van de inheemse planten aldaar is. Een andere keer vond ik dicht bij de vindplaats van 

het type een rots waarop alle plantjes witte en iets gebogen dorens hadden. Deze afwijking bleef 

ook in de cultuur behouden, zodat een variëteit albispina te onderscheiden is. 

 

SULCOREBUTIA VASQUEZIANA Rausch VAR. ALBISPINA Rausch VAR. NOV. 

A typo differt spinis paulo curvatis. 

Habitat ubi et typus, holotypus in Herbario W. sub. nr. Rausch 474. 

 

(Vert. A.F.H. Buining, lat. d. J. Theunissen) 

 

Dit artikel werd in Succulenta 52:12 (1973) (bldz. 192-193) gepubliceerd. 

Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever. 


