Door Henk Viscaal.
Dit artikel verscheen eerder in AdRem, het
afdelingsblad van de afdeling Achterhoek
van Succulenta.
Sommige boeken zie je bij bijna iedere
liefhebber liggen. Dit is ook zo’n boek.
Aansluitend bij mijn artikel over lapidaria
leek mij dit een geschikt boekje om in deze
AdRem te behandelen. In het gebruikelijke
voorwoord gaat hij in een aantal mensen die
zich verdienstelijk gemaakt hebben voor het
geslacht Lithop. In hoofdstuk 1 doe hij uit de
doeken wat lithopsen zijn. Dit gaat
vergezeld van een aantal zeer duidelijke
tekeningen, Over het vindgebied gaat het
volgende hoofdstuk en hierin 2 kaartjes met
de winteren zomertemperatuur in
verschillende gebieden. Ook levert hij een
duidelijke tabel. Hij stelt dan de vraag of
lithop wel geschikt is voor een
succulentenverzameling. Hij gaat dan uit van
een zeer specialistische verzameling. Ook
hier weer een tabelletje met verschillen
tussen twee planten. Verzorging en
vermeerdering krijgen in het volgende
hoofdstuk de aandacht. Ook hier weer veel
informatie over temperaturen en vochtigheid
op de vindplaats. Bemesten, watergeven en
verpotten worden summier behandeld . We zijn inmiddels aangeland bij de geschiedenis van de
planten. Hierbij wat vaktermen en dan gaat hij over naar de sleutel van de planten door H.W. de Boer
en B.K. Boom. Voor liefhebbers geen onbekenden. Ook wordt de indeling van Stearn er bij gehaald.
Na dit geweldige stukje werk komen we aan bij het middenkatern van het boekje waarin we
afbeeldingen in kleur van de planten vinden. Na dit prachtige stukje werk worden de afzonderlijke
plantjes in alfabetische volgorde beschreven. We hebben het hier natuurlijk te maken met een zeer
specialistisch boekje maar voor de echte liefhebber van dit plantengeslacht is het toch zeker aan te
raden. Het boek wordt afgesloten met summiere informatie over schrijvers en beschrijvers van het
geslacht. Na dit informatieve gedeelte een zeer uitgebreide literatuurlijst. Het boekje is in de Duitse
taal geschreven.

