Door Henk Viscaal.
Dit artikel verscheen eerder in AdRem, het afdelingsblad van de afdeling Achterhoek van
Succulenta.
De schrijver van dit boekwerkje was in de jaren
voor en na de datum van uitgave redacteur van
Succulenta. Dit werk dateert uit 1952, dus meer
dan een halve eeuw oud. Voor de meesten van
ons is het echter een zeer bruikbaar boekje met de
nodige informatie. De openingszin van het boekje
sprak mij zeer aan: “De vreugden van het kweken
en van het verzamelen zijn vele”. Misschien een
open deur maar voor de meesten van ons wel
degelijk van toepassing. In het eerste hoofdstuk
wordt met een aantal tekeningen een aantal
voorwaarden op een rij gezet die aangeven
wanneer een plant cactus genoemd mag worden.
Hij gaat dan even in op de areolen en stelt dan dat
het verschil tussen een cactus en een vetplant het
bezit van areolen is. Er worden dan enkel grote
geslachten van vetplanten genoemd. In het tweede
hoofdstuk gaat de schrijver dan in op de
groeiplaatsen van de cactussen en vetplanten.
Hierbij een aantal zwart-wit foto’s van diverse
standplaatsen. In het hoofdstuk over het nut van
de cactussen noemt hij de luizenkweek voor verfstoffen en de duivelswortel met zijn
hallucinerende werking. Bij de naamgeving stelt hij dat het niet beslist noodzakelijk is om de
namen te kennen, maar dat het wel erg handig is om ze te kennen. Er worden in dit
hoofdstuk een groot aantal Nederlandse namen van planten of geslachten gegeven met
daaraan de wetenschappelijke naam hiervan. De cultuur van de planten is als volgend
onderwerp aan de beurt. Als eerste onderwerp komt de potgrond aan de beurt. Vervolgd
wordt met potten en verpotten. Hier worden een aantal vuistregels gegeven. Licht en lucht is
het volgende te behandelen onderwerp. Daarna water geven. Het volgende hoofdstuk gaat
over planten in huis. Er worden een aantal goede tips gegeven om de planten optimaal te
kunnen houden. Gevolgd door een lijst met planten die redelijk makkelijk binnenshuis
gehouden kunnen worden. Succulenten in de tuin is natuurlijk zeer klimaat afhankelijk. Tips
om ze bij ons redelijk te kunnen houden volgen. Onvermijdelijk daarbij is het houden van
cactussen in een kas. Nog even worden kweken, enten, ziektes en een verzorgingskalender
gegeven. Dit is nog steeds een voor ons zeer bruikbaar onderwerp. Als laatste wordt een lijst
gegeven van soorten die aanbeveling verdienen. Zeker in die tijd van toepassing, maar
tegenwoordig niet zo relevant meer.

