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In januari 1990 ben ik al eens vier weken in 
Sulawesi geweest en was toen vooral onder 
de indruk van het mooie landschap, de natuur 

en diverse soorten dieren die ik in het wild heb 
gezien. Sulawesi is het op drie na grootste eiland 
van Indonesië, vroeger werd het Celebes genoemd. 
Het eiland heeft een vreemde vorm, het lijkt op 
een soort grote hoofdletter ‘K, met nog een lang 
schiereiland daaraan vast. Op Sulawesi leven veel 
bijzondere en endemische soorten dieren, zoals 
het bizarre Hertenzwijn, (ook bekend onder 

de Indonesische naam Babirusa) spookdiertjes 
(Tarsiers) en een zevental Celebes-makaken. Zoals 
te verwachten leven er op dit tropische eiland ook 
vele soorten amfibieën en reptielen. 
Mijn wens was om ooit nog eens terug te komen. 
Mijn vriendin en ik besloten om eind 2007 naar 
Indonesië te gaan, en dan zowel Bali als Sulawesi 
te bezoeken. In 1990 had ik al wel aardig wat 
dieren kunnen zien, maar ik wilde deze keer toch 
beter voorbereid gaan en zocht daarom contact 
met Jacqueline Darmawie-van Oijen. Zij is een 
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Nederlandse biologe en runt het reisburo Tari-
Travel. Ze woont in Makassar, de hoofdstad van 
Sulawesi. Na veel heen en weer ge-email heeft 
ze voor ons een heel mooie reis samengesteld, 
waarin we zoveel mogelijk dieren in de natuur 
zouden kunnen zien. We hadden dertien dagen de 
tijd, dus niet veel, maar doordat alles zo goed was 
georganiseerd hebben we toch veel kunnen zien. 
Ik zal hier voornamelijk de herpetologische waar-
nemingen geven, natuurlijk hebben we daarnaast 
ook veel andere dieren gezien; een enkele zal ik 
ook noemen. 

Beschrijving van de reis
We zijn met onze reis begonnen in het zuiden 
van Sulawesi, we vlogen naar Makassar. We heb-
ben een aantal plaatsen in het zuiden bezocht en 
begonnen in het natuurreservaat Bantimurung, 
dat vooral bekend is van de vele mooie en bijzon-
dere vlinders. Daar waren we om onder andere een 
groep makaken te bekijken (Macaca maura). Deze 
apensoort hebben we van heel dichtbij kunnen 
waarnemen. Natuurlijk waren we ook in het gebied 
van de Toraja’s (Tana Toraja), een bevolkingsgroep 

die bekend staat om de uitgebreide begrafenisritu-
elen. Daarnaast hebben we een boottocht in een 
mangrovegebied gemaakt en een boottocht over 
het grote Tempemeer. In dat meer zagen we enorm 
veel watervogelsoorten. Ook de krokodillenfarm 
in Masamba was voor ons natuurlijk een ‘must-see.’ 
Daarna zijn we naar Manado in het noorden gevlo-
gen en hebben twee dagen doorgebracht in het 
natuurgebied Tangkoko.  Daar zagen we een paar 
groepen Zwarte makaken (Macaca nigra), ook weer 
van heel dichtbij. We zagen op meerdere plekken 
de bijzondere spookdiertjes met hun grote ogen en 
allerlei soorten vogels, zoals neushoornvogels en 
een Roodbuikpitta. Via het reservaat Tambun (om 
de broedheuvels van de Maleovogel te zien) reden 
we naar Gorontalo, om daar aan boord te gaan 
van een veerpont die ons naar de Togian-eilanden 
bracht. Op deze eilanden waren we vier dagen, en 
dat was tevens ons laatste reisdoel op Sulawesi.

Waargenomen amfibieën
We hebben een aantal kikkers gevonden, maar niet 
in zulke grote aantallen en soorten als je zou ver-
wachten in een tropisch gebied als dit. In Toraja-

 Vrouwelijke zeilagaam (Hydrosaurus spec.) op een steen in de rivier Sungai Maiting.
 Limnonectes finchi, Tangkoko Noord-Sulawesi.
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land zag ik na een regenbui in 1990 een aantal 
kikkers en padden: vijf exemplaren van de endemi-
sche soort Bufo celebensis, een Bufo biporcatus, een 
ossekikker (Kaloula baleata) en een roodoogkikker 
(Rana erythraea). In 2007 zagen we in hetzelfde 
gebied alleen padden van de soort Bufo melanostic-
tus. Dit is een algemene soort in geheel Zuidoost-
Azië. In het Tangkoko-reservaat in het noorden zag 
ik in een klein riviertje rond de twintig kikkers van 
de soort Limnonectes finchi. Deze kikkersoort komt 
van oorsprong niet op Sulawesi voor, maar is er 
door mensen geïntroduceerd (Koch, pers. med.)
In Tangkoko zagen we geen boomkikkers, deze had 
ik er wel verwacht. Op het eiland Pulau Malenge, 
wat bij de Togian-eilanden hoort, zagen we voor 
de ingang van een grot een paar kikkers van de 
soort Rana celebensis. Het kunnen echter ook Rana 
heinrichi zijn geweest. Meer over deze grot onder 
“slangen.”
Geen amfibie, maar zeker toch het vermelden 
waard zijn de enorm grote en bijzondere klapper-
dieven (Birgus latro), een krabbensoort die kokos-
noten eet en in palmbomen klimt. We zagen deze 
soort veelvuldig op Pulau Pangempa.

Waargenomen hagedissen
Overal in Sulawesi zagen we grotere en kleinere 
soorten skinken. Sommigen in of op een boom, de 
meeste op de grond. Deze soorten op naam bren-
gen is bijna niet te doen, er zijn een groot aantal 
verschillende soorten die erg veel op elkaar lijken. 
Om zeker van een soort te zijn moet je onder 
andere schubben tellen. Dit heb ik niet gedaan. 
De aantallen verschilden wel van plek tot plek. 
Verreweg de meeste skinken hebben we gezien 
op de Togian-eilanden, we verbleven op Pulau 
Pangempa, maar hebben ook excursies gemaakt 
naar Pulau Togean en Pulau Malenge. Daar zagen 
we erg veel blauwstaartskinken (Emoia caerule-
ocauda), een van de weinige soorten waarvan ik 
wel zeker ben van de juiste soortbepaling. Vooral 
na een regenbui kwamen ze zich massaal opwar-
men op de grote hopen schillen van kokosnoten 
die overal op deze eilanden liggen. Er zaten twee 
of drie skinken op een vierkante meter. Ik had 
gehoopt om smaragdskinken (Lamprolepis smarag-
dina) te vinden, dat is me in 1990 wel gelukt (in 
de buurt van Ampana) maar deze keer helaas niet. 
Kleine gekkootjes (Hemidactylus sp. en Cosymbotus 

 Celebes-kikker (Rana celebensis), voor de ingang van een grot op het eiland Pulau malenge.
 pag. 172, boven: Klapperdief (Birgus latro), een boomklimmende krabbensoort die kokosnoten eet.
pag. 172, onder:  Jonge dieren verbergen hun achterlijf in een leeg slakkenhuis, net als heremietkreeften. 

Volwassen dieren doen dat niet meer.
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platyurus), kwamen we ook bijna overal tegen; 
zoals altijd overal aanwezig in de tropen. 
In 1990 vond ik een grondgekko in de buurt van 
Ampana, waarschijnlijk Cyrtodactylus jellesmae. In 
2007 zagen we deze soort niet. Een paar keer 
zagen we een vliegend draakje (Draco sp.), zowel in 
Bantimurung in het zuiden, als in Tangkoko in het 
noorden. In 1990 zag ik er ook één van boom tot 
boom zweven in de buurt van Poso.
In het genoemde mangrovegebied in het zuiden 
van Sulawesi zagen we twee halfwas Indische vara-
nen (Varanus salvator) en een grote volwassen 
varaan van deze soort zagen we lopen in Toraja-
land. Ook in 1990 heb ik meerdere exemplaren 
van deze grote varanen gezien, voornamelijk in het 
midden van Sulawesi.
Van de bijna geheel zwarte Togian-varaan (Varanus 
togianus) zag ik zeven dieren op de Togian-eilanden. 
Deze soort wordt soms nog als ondersoort gezien 
van V. salvator, (Koch et al. 2007a, 2007b), Soms 
zaten ze in een boom, maar vaker liepen ze op 

de grond, soms dicht bij het strand. In een klein 
haventje zagen we hoe jongens een dode varaan in 
het water hadden hangen om vissen aan te trekken 
die ze wilden vangen. Er werd verteld dat de vara-
nen worden gedood omdat ze een bedreiging voor 
de kippen van de eilandbewoners zijn.
In Toraja-land hebben we een raftingtocht gemaakt 
op de rivier Sungai Maiting. Er werd ons verteld 
dat zo’n tocht de moeite waard zou zijn omdat er 
veel ‘Iguana’s’ voor zouden komen. Wat zouden 
ze daarmee bedoelen? Leguanen kunnen het niet 
zijn, deze komen natuurlijk niet in Azie voor. 
Varanen of zeilagamen (Hydrosaurus) dan? Het 
kostte behoorlijk wat moeite om bij de rivier te 
komen, maar dat was het zeker waard! Al na vijf 
minuten zagen we de eerste zeilagaam, een halfwas 
dier. Al snel zagen we er meer, ook jonge dieren, 
volwassen vrouwen en een stuk of acht volwassen 
mannen. Deze laatsten zijn met name erg indruk-
wekkend: donker van kleur en een enorme zeilvin 
op de rug en de staart. Heel mooi. De dieren zitten 

 Vliegend draakje (Draco spec.), Tangkoko, Noord-Sulawesi.
 pag. 173: Skinken zijn verreweg de meest voorkomende soorten hagedissen op Sulawesi: het is erg lastig om 
de juiste soortnaam te bepalen. Onder: Blauwstaartskinkjes (Emoia caeruleocauda) komen in grote aantallen voor 
op de Togian-eilanden.
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 Togian-varaan (Varanus togianus) op Pulau pangempa.
 Mannelijke zeilagaam (Hydrosaurus spec.)
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op de grote stenen in en naast de rivier.
We hebben bijna drie uur gevaren, en zagen in 
totaal 66 zeilagamen. Dit was een verbazingwek-
kend hoog aantal. De Duitse reptielen-onderzoe-
ker André Koch, die in 2007 in het voorjaar vier 
maanden in Zuid Sulawesi was, zag er in al die tijd 
slechts één (Koch, pers. med.). Gerard Visser en 
Judith van de Koore hebben in 1989 veel moeite 
gedaan om zeilagamen te vinden op Sulawesi en 
zagen in vijf dagen tijd één stel (Visser & van de 
Koore, 1990). Het lijkt erop dat deze soort dus 
niet algemeen verspreid leeft, maar zeer plaatselijk 
in hoge dichtheden kan voorkomen. Tot welke 
soort deze zeilagamen op Sulawesi behoren is niet 
duidelijk. Het kan H. amboinensis zijn of H. weberi, 
of zelfs een nieuwe soort: Hydrosaurus celebensis. 
De genoemde wetenschapper is daar onder meer 
mee bezig.

Waargenomen schildpadden en krokodillen
We hebben geen schildpadden en krokodillen in de 
natuur gezien. Van de drie soorten schildpadden 
die op Sulawesi voorkomen is alleen de Ambonese 

doosschildpad (Cuora amboinensis) algemeen, de 
twee andere soorten zijn zeldzaam en hebben ook 
een beperkt verspreidingsgebied op het eiland. We 
zagen wel een aantal Celebes-landschildpadden 
(Indotestudo .forstenii) in het opvangcentrum van 
Tasikoki.
Rond en op Sulawesi komen zeekrokodillen 
(Crocodylus porosus) voor en er gaan hardnekkige 
geruchten dat er in het noorden Sunda-gavialen 
(Tomistoma schlegelii) zouden leven. We hebben 
geen krokodillen in de natuur gezien, wel in de kro-
kodillenfarm in Masamba. Deze farm is niet groot, 
er waren rond de dertig volwassen zeekrokodillen. 
Deze waren gehuisvest in erg grote betonnen bak-
ken, de dieren zagen er prima uit. Of er gekweekt 
werd, werd me niet duidelijk, in elk geval hebben 
we geen jonge krokodilletjes op de farm gezien. 
Door de taalbarrière kon ik helaas niet of nauwe-
lijks met de eigenaar spreken. Wat in mijn ogen 
het meest bijzondere is, is dat de krokodillen bijna 
uitsluitend worden gevoerd met gevilde slangen! 
Als in de omgeving een slang wordt gevonden 
door de bevolking, brengen ze deze naar de farm 

Forsten’s landschildpad (Indotestudo forstenii), gefotografeerd in het opvangcentrum Tasikoki, Noord-Sulawesi.
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en krijgen er wat geld voor. De slangen wor-
den gedood en gevild, de huiden gaan later naar 
een opkoper van de reptielenhuiden-industrie. De 
gevilde kadavers worden daarna aan de kroko-
dillen gevoerd. Of de krokodillen ook nog een 
commercieel doel hebben (buiten het entreegeld 
van de enkele toerist die hier komt) of er alleen 
zijn om van de kadavers af te komen werd me ook 
niet duidelijk. Er werden ons een zestal levende 
slangen getoond die nog gevild moesten worden, 
vier Celebes Mangrovenachtboomslangen (Boiga 
dendrophila gemmicincta), en twee bijzonder mooie 
Netpythons (Python reticulatus). Deze laatste twee 
waren duidelijk van de Sulawesi-vorm, mogelijk 
wordt deze vorm binnenkort beschreven als een 
eigen ondersoort (Auliya, pers. med.).
Er lagen ook al een aantal gevilde pythons klaar 
om gevoerd te worden. Onze komst was aangekon-
digd en speciaal daarvoor hadden ze de kadavers 
al klaargelegd. Het waren twee pythons van bijna 
vier meter lang. In één van de kadavers zaten nog 
duidelijk zeven grote eieren. De kadavers werden 
in hapklare brokken gehakt en daarna gevoerd aan 

de grote zeekrokodillen. Heel bizar om te zien. De 
eieren werden niet opgevoerd, maar weggegooid. 
In het droge seizoen worden er tussen de vier en 
acht slangen per dag aangeleverd (wij waren er in 
het droge seizoen), in het natte seizoen kan dat 
oplopen tot wel dertig of veertig slangen per dag. 
Het moet dus om een paar duizend slangen per jaar 
gaan die daar worden gedood en opgevoerd.

Waargenomen slangen
Er komen op Sulawesi 54 soorten slangen voor, 
hiervan heb ik er zeven gevonden. Drie soorten 
zagen we op de Togian-eilanden, van twee daarvan 
was nog niet bekend dat ze daar voorkomen.
De Celebes Mangrovenachtboomslang (Boiga den-
drophila gemmicincta) is een ondersoort van de 
bekende geelzwarte Mangrovenachtboomslang 
van Thailand en Maleisië. De ondersoort van 
Sulawesi is als volwassen dier geheel zwart, de 
jongen hebben wel een groot aantal gele ban-
den. Menig wetenschapper beschouwt deze vorm 
tegenwoordig zelfs als een eigen soort. We zagen 
deze soort in het zuiden doodgereden op de weg, 

Zeekrokodil (Crocodylus porosus) eet een stuk van een gevilde netpython (Python reticulatus ssp.)
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 Celebes-mangrove-nachtboomslang (Boiga dendrophila gemmicincta) op de krokodillenfarm. Dit dier wordt 
aan de krokodillen gevoerd nadat het gevild is.
 Celebes-nachtboomslang (Boiga dendrophila gemmicincta) op Pulau Pangempa, Togian-eilanden.
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en zagen er een ’s nachts rondkruipen in het brakke 
water vlak achter het strand van het kleine eilandje 
Pulau Pangempa, één van de Togian-eilanden. Het 
dier was opvallend rustig, ik kon hem hanteren 
zonder dat ze een poging deed om te bijten. Deze 
vondst vond ik zeer opmerkelijk, want in het boek 
“The snakes of Sulawesi” (de Lang & Vogel, 
2005) worden de Togian-eilanden niet genoemd 
als verspreidingsgebied.
Een dag ervoor had ik al een Bruine Nachtboomslang 
(Boiga irregularis) op hetzelfde eiland gevonden. 
Ook deze soort wordt volgens hetzelfde boek niet 
genoemd als voorkomend op de Togian-eilanden. 
Verder hoorden we op dit eiland zeer gedetail-
leerde verhalen over Netpythons, ze zouden tot 
wel zes meter lang zijn. Wederom een soort die 
hier zou ontbreken volgens hetzelfde boek. We 
bezochten een grot op het eilandje Pulau Malenge, 
daar zouden de pythons zich bevinden. Het was 
een grote grot, vol met duizenden vleermuizen 
en enkele vleerhonden, maar ook na lang zoeken 
zagen we helaas geen pythons daar. De gids ver-
moedde dat ze een paar weken daarvoor waren 
meegenomen door een huidenjager, die het eiland 
bezocht had voor dat doel. Ondanks het feit dat 

we geen pythons hebben gevonden, ben ik ervan 
overtuigd dat deze soort daar voorkomt. Dat deze 
drie soorten op de Togian-eilanden voorkomen is 
niet heel erg opmerkelijk, ze komen op het vaste 
land van Sulawesi namelijk alle drie algemeen voor. 
In een ver verleden hebben zelfs grote zoogdieren 
als Babirusa’s en Celebes-makaken deze eilan-
dengroep weten te koloniseren, dus waarom deze 
slangensoorten dan niet?
We zagen ook Hondskopwaterslangen (Cerberus 
rynchops) op de Togian-eilanden, waaronder een 
zwanger vrouwtje op Pulau Togean. Van deze soort 
was is wel bekend dat ze hier voorkomen en ze 
worden wel in bovenstaand boek vermeld. Verder 
kwam ik in 1990 al snorkelend in de prachtige 
koraalriffen van de Togian-eilanden een drietal 
zeekraits (Laticauda colubrina) tegen. Deze soort 
hebben we in 2007 niet gezien.
In het noorden van Sulawesi zagen we in het 
Tangkoko-reservaat een mooie boomsnuffelaar 
(Ahaetulla prasina). Een algemene soort, maar las-
tig te vinden doordat ze zoveel op een takje lijken 
en goed stil blijven zitten. In 1990 had ik deze soort 
ook al gevonden, toen in de buurt van Ampana in 
Midden-Sulawesi.

 Bruine nachtboomslang (Boiga irregularis) op Pulau pangempa, Togian-eilanden.
 pag. 180, boven:Boomsnuffelaar (Ahaetulla prasina), Tangkoko, Noord-Sulawesi.

pag. 180, onder: Hondskopwaterslang (Cerberus rynchops), die ook in zout en brak water voorkomt. Pulau Togean.
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Verder zagen we in dit reservaat een prachtige 
groefkopadder (Tropidolaemus wagleri). Het dier 
zat in een klein en kaal struikje op een takje, zo’n 
veertig centimeter boven de grond. Het dier bleef 
rustig zitten en was zo een perfect fotomodel. Wel 
was het behoorlijk alert en keek de hele tijd naar de 
camera. Het dier behoorde tot de groene vorm, in 
dit reservaat komt ook de zogenaamde rode vorm 
van deze slangensoort voor. De wetenschappelijke 
naam van deze addersoort van Sulawesi is onlangs 
veranderd in Tropidolaemus subannulatus, maar ik 
noem hem hier nog bij de oude naam, omdat deze 
bekender is in kringen van reptielenliefhebbers 
(Vogel et al, 2007). 
In de buurt van natuurreservaat Tambun, in het 
noorden, vonden we nog een Regenboogslang  
(Xenopeltis unicolor), deze was ruim een halve 
meter lang. Opvallend bij deze soort is de platte 
kop.
Op de weg richting Gorontalo zagen we een dood-
gereden Zwartstaartslang (Gonyosoma jansenii). 

Tenslotte
We hebben een erg mooie en interessante reis 
gemaakt in Sulawesi, en een aantal bijzondere 
soorten kunnen vinden. Vooral de vondsten van de 
slangen op de Togian-eilanden en het grote aantal 
zeilagamen vond ik geweldig.
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  Sulawesi-netpython (Python reticulatus ssp.), op de krokodillenfarm. Dit dier wordt aan de krokodillen gevoerd 
nadat het gevild is voor de kostbare huid.
 pag. 181, boven/onder: Groene boomadder (Tropidolaemus wagleri/subannulatus) Tangkoko, Noord-Sulawesi.
 pag. 183: Deze dode togian-varaan (Varanus togianus) wordt in het water gehangen om vissen te lokken.
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Summary
Reptiles of Sulawesi: crocodile versus python 
and other herpetological observations.
The author visited the Indonesian island of 
Sulawesi for the first time in 1990. Late in 2007 he 
revisited this island and the nearby Togian islands. 
During the trip some herpetological observations 
were made. The observations of 1990 on Sulawesi 
and the Togian islands are discussed too.
Observations on Sulawesi in 1990: Bufo celeben-
sis, Bufo biporcatus, Kaloula baleata, Rana eryth-
raea, Lamprolepis smaragdina, Hemidactylus sp., 
Cosymbotus platyurus, Cyrtodactylus jellesmae, Draco 
sp., Varanus salvator, Ahaetulla prasina and several 
species of skinks.
Observations on Sulawesi in 2007: Bufo melanostic-
tus, Limnonectes finchi, Hemidactylus sp., Cosymbotus 
platyurus, Draco sp., Varanus salvator, Hydrosaurus 
sp. (66 animals), Boiga dendrophila gemmicincta, 
Ahaetulla prasina, Tropidolaemus wagleri, Xenopeltis 
unicolor, Gonyosoma jansenii.
Indotestudo forstenii was seen in an animal-shelter, 
Crocodylus porosus at a crocodile-farm. These last 
animals were fed snakes that were caught by the 
local people. The snakes were skinned (for the 
leather), the rest was given to the crocodiles. 
Four living Boiga dendrophila gemmicincta and two 
Python reticulatus were shown to the author. Two 
other pythons, one of them with eggs, were already 
dead and were chopped into smaller pieces to feed 
the crocodiles.
Observations on the Togian islands in 1990: 
Laticauda colubrina, Varanus togianus and skinks.
Observations on the Togian islands in 2007: Rana 
celebensis or maybe Rana heinrichi, Emoia caer-
uleocauda and other species of skink, Hemidactylus 
sp., Cosymbotus platyurus, Varanus togianus, Boiga 
dendrophila gemmicincta, Boiga irregularis, Cerberus 
rynchops.
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Groeicurve voor een drietal 
Roodwangschildpadden
(Trachemys scripta elegans)

Toename in gewicht in de loop der tijd
J. ter Borg & I. Swart-Klaassen 
p/a Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp

Foto’s: J. ter Borg
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Sinds begin 2002 verzorgen wij op ons werk 
een drietal Roodwangschildpadden, waar-
van de geboorte is beschreven in een eerder 

artikel (ter Borg, 2004). De betreffende dieren 
staan als illustratie eveneens in een eerder artikel 
(ter Borg, 2005), waarin ook hun verzorging 
wordt beschreven. De schildpadden zijn in prin-
cipe elke week gewogen, behalve soms tijdens 
vakanties en in tijden van extreme drukte, en de 
gewichten zijn gedurende bijna zes jaar genoteerd. 
Het startpunt van de metingen is eind april 2002, 
bij een leeftijd van zes maanden. Het verloop van 
de gewichten is grafisch uitgezet in een grafiek met 
een drietal curven. 
In het verleden is er wel een keer een grafiek gepu-
bliceerd waarin het verband tussen carapaxlengte 
en gewicht aanschouwelijk wordt gemaakt (Nijs, 
1995). Deze kan worden gebruikt om de algemene 
conditie van deze schildpadden te bepalen.

Verzorging
Het drietal is enkele maanden na de geboorte op 
ons werk gearriveerd en ondergebracht in een 
aquarium met afmetingen 100×40×50 cm (l×b×h) 
en een waterstand in het begin van 10 cm, in de 
loop der tijd toenemend tot 15 cm. Als landgedeel-
te fungeerde een stuk kurkschors. Het eerste jaar 

vond ’s winters verwarming van water tot ongeveer 
22°C plaats, naderhand werd volstaan met uitslui-
tend verwarming van het landgedeelte met behulp 
van een spotje van 40 Watt. 
In december 2004 (weeknummer 139 van de 
reeks) zijn de dieren verhuisd naar een groter aqua-
rium met afmetingen 150×50×50 cm (l×b×h) met 
een waterdiepte van ongeveer 28 cm. Hierin is een 
landgedeelte gelijmd met afmetingen 50×20×15 
cm, gevuld met zand voor eventuele eileg. De 
verwarming bestond uitsluitend uit een gloeilamp 
met reflector, ’s zomers van 100 Watt, ’s winters 
van 60 Watt.
In beide gevallen bestond de verlichting uit een 
TL-buis (18 Watt respectievelijk 36 Watt). De 
daglengte varieerde gedurende het jaar van onge-
veer 10 uur ’s winters tot 14 uur ’s zomers. In 
beide gevallen was de standplaats zodanig, dat 
de dieren ook in staat waren het wisselen van de 
seizoenen buiten te volgen. Wat de temperatuur 
van de ruimte betreft: deze was steeds overdag niet 
lager dan 20°C, maar kon ’s nachts iets lager liggen. 
Verder wordt het water gefilterd met behulp van 
een Eheim filterpomp en enkele keren per jaar 
geheel ververst.
De dieren krijgen voornamelijk kattenvoer uit blik 
te eten, omdat dit voldoende vitaminen en mine-
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ralen bevat om in ieder geval voor een groot deel 
in de behoefte van de dieren te voorzien. Verder 
krijgen ze eenmaal per week een stukje tartaar 
vermengd met wat Carmix en Gistocal en af en toe 
ontdooide diepvries-spiering. Bij dit laatste wil ik 
er wellicht ten overvloede op wijzen dat dit ont-
dooien in heet water dient te gebeuren. Spiering 
(en enkele andere vissoorten) bevat Thiaminase, 
een enzym dat vitamine B1 afbreekt. Heet water 
uit de kraan (ongeveer 65°C) maakt dit enzym 
onwerkzaam (Zwart, 1982). Sporadisch krijgen 
de dieren wat droge kattenbrokjes of wat groen-
voer. Enkele keren per jaar wordt er een stuk sepia 
in het water gegooid, dat overigens vrij snel wordt 
verorberd. Verder hebben we gemerkt dat als wij 
nog niet op het werk zijn er wel eens mensen van 
de huishoudelijke dienst of de beveiliging een 
greep in de pot met kattenbrokjes doen om de 
dieren te voeren (deze pot is nu verstopt) en dat 
er zelfs wel eens brood bij de dieren is gegooid. 
Meestal merken we dat als de eetlust wat minder 
dan gebruikelijk is en het water sneller vervuilt. 
Hoewel de dieren met name ’s zomers onverza-
digbaar lijken, komen ze wat hoeveelheid betreft 
waarschijnlijk niets tekort.
De dieren worden ’s zomers driemaal per week 
gevoerd (in hun prille jeugd vaker) en ’s winters 
tweemaal, de laatste jaren soms zelfs maar eenmaal. 
Ook de hoeveelheden zijn wat minder. Wel moet 
hier duidelijk bij vermeld worden dat dit een reac-
tie is op een verminderde eetlust van de dieren. De 
schildpadden eten dan met lange tanden en er blijft 
wel eens wat liggen. Iets wat in de zomer nooit zal 
voorkomen.

De metingen
In principe worden de dieren elke maandag gewo-
gen, als ze net een weekend zonder voer hebben 
gehad. Dit is gedaan om zo reproduceerbaar moge-
lijke resultaten te krijgen, onafhankelijk van voor-
afgaande maaltijden. De wekelijkse variatie per 
schildpad is echter zodanig, dat er vermoedelijk 

op dat moment nog steeds voedsel in het darmka-
naal aanwezig is. Voor het wegen worden ze goed 
afgedroogd, waarna het gewicht wordt gemeten 
op een nauwkeurige laboratoriumweegschaal. De 
gewichten worden genoteerd en ingevoerd in een 
spreadsheet, gekoppeld aan het weeknummer. Met 
behulp van deze gegevens kan het gewichtsverloop 
in de loop der tijd grafisch worden weergegeven. 
Zie de grafiek.
Mogelijk is er enige beïnvloeding van de gemeten 
waarden doordat vrouwtje 2 enkele keren eieren 
heeft gelegd in 2006 en 2007, in weeknummer 204 
(3×), 260 (2×) en 263 (5×). Deze bleken overi-
gens onbevrucht te zijn.

Bespreking
Opvallend is dat er een sterk onderlinge variatie 
is. Alle dieren zijn bijna exact even oud, maar dier 
nummer 3 (een mannetje) laat het grootste gedeel-
te van de tijd een snelle en gestage groei zien. De 
beide vrouwtjes (nummer 1 en 2) verschillen dui-
delijk van het mannetje, maar ook onderling. Er is 
een snelle groeier, die in eerste instantie achter ligt 
bij het mannetje maar deze al spoedig overvleugelt. 
Het andere vrouwtje groeit veel langzamer, maar 
weet na enkele jaren toch het mannetje in te halen. 
Ze blijft tot nog toe achter bij het andere vrouwtje, 
maar is aardig bijgetrokken.
Wat verder opvalt is dat er in de winter steeds een 
vertraging van de groei plaatsvindt bij de vrouw-
tjes, maar dat dit bij het mannetje nauwelijks zicht-
baar is. Zoals al eerder gezegd geven de dieren zelf 
aan dat hun voedselbehoeftes in de winter geringer 
zijn, zodat dit dus echt een fysiologische proces 
lijkt. Dit wordt waarschijnlijk grotendeels gestuurd 
door de kortere daglengte, aangezien de tempera-
tuur in de ruimte ’s winters slechts marginaal lager 
ligt dan ’s zomers. Wel is de warmtelamp in deze 
periode van een lager vermogen. Ze zonnen echter 
op het oog niet langer of uitgebreider.
Als laatste is er een controle gedaan van de conditie 
van de dieren, waarbij de correlatie tussen gewicht 

Nummer Lengte (cm) Gewicht (gram) Gewicht  (Nijs, 1995) Gemiddeld (Nijs, 1995)

1 (♀) 16,5 762,0 615-920 (11 ex) 740

2 (♀) 18,0 999,8 840-1025 (8 ex) 927

3 (♂) 13,8 435,5 364-440 (6 ex) 399

Tabel: carapaxlengte en gewicht op 31-12-2007
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en carapaxlengte is afgemeten aan de gegevens in 
Nijs (1995).
Hieruit blijkt dus dat de dieren zich momenteel 
(midden in de winter) in goede conditie bevinden, 
zeker niet te mager en hooguit wat aan de zware 
kant.

Conclusie
Dit betreft een uiterst kleine steekproef, dus er zijn 
onvoldoende gegevens om zekere conclusies te 
trekken. Wel geven deze waarnemingen een indruk 
van de variatie die bij schildpadden onderling kan 
plaatsvinden in groeisnelheid en gewichtstoename. 
Bij deze dieren is er een verschil tussen de manne-
tjes en vrouwtjes enerzijds en tussen de vrouwtjes 
onderling anderzijds. Deze verschillen lijken geen 
invloed te hebben op de algemene conditie van de 
dieren.
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Summary
Growth-curve of three Red-eared sliders (Trachemys scripta elegans) in the 
light of the increase in weight in the course of time.
Since the beginning of 2002, at an age of six months, the weights of three in cap-
tivity born and raised Red-eared sliders were measured on an weekly basis (save 
exceptions due to vacations an so on). With the help of a spreadsheet a graph was 
created based on these figures. The general condition of the animals was verified 
using the graph and table in Nijs (1995). The animals seemed to be in good condi-
tion, in any case not too lean and at most a bit heavy.
This of course is a very small sample, so firm conclusions can’t be drawn. But it 
seems obvious that there is considerable mutual variation in growth. Especially the 
females show a decline in growth-rate during the winter. These differences seem to 
have no effect on the general condition of the turtles.
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Norops biporcatus
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Deze stelling is niet helemaal waar, maar wat ons 
betreft zit er toch een grote mate van waarheid in. 
— Wie zijn wij? Wij zijn Jan en Ina Tuns en sinds 
oktober 2007 hebben wij ons gevestigd in Costa 
Rica. Hier runnen wij Jamanasin Lodge.
Door onze hobby zijn wij een aantal malen naar 
Costa Rica op vakantie geweest. Na de derde keer 
zijn we ons af gaan vragen of wij onze toekomst 
in dit land zagen zitten. Na lang wikken en wegen 
(en nogmaals een bezoek aan Costa Rica) hebben 
we toch de stap gezet en een stuk bos gekocht 
van 4,5  ha. Dit perceel ligt op Peninsula Osa in 
het zuid-westen van Costa Rica en grenst aan 
Nationaal park Corcovado. Dit park en omliggende 
gebieden is door National Geographic uitgeroepen 
tot tweede plaats op aarde met de grootste biodi-
versiteit. Om jullie een indruk te geven: er komen 
ongeveer 400 vogelsoorten, 140 soorten zoogdie-
ren en 120 soorten amfibieën en reptielen voor.
De bijdragen welke wij gaan leveren aan Lacerta 
zullen zich hoofdzakelijk gaan richten op de amfi-
bieën en reptielen uit Zuidwest Costa Rica.
Dit eerste artikel willen wij jullie wat algemene 
informatie meegeven over Costa Rica en een serie 
foto’s over al het moois wat hier te zien is. De vol-
gende artikelen zullen bestaan uit beschrijvingen 
van amfibieën en reptielen, aangevuld met eigen 
waarnemingen. Daar waar mogelijk zullen wij pro-
beren informatie mee te geven over hoe deze die-
ren in een terrarium te houden. Deze informatie zal 
echter alleen van toepassing zijn op dieren welke 
regelmatig in de handel verschijnen. Het heeft 

geen zin dit te doen voor dieren welke niet worden 
aangeboden.

Costa Rica algemeen
Costa Rica ligt in Centraal Amerika tussen 
Nicaragua in het noorden en Panama in het zui-
den. De oppervlakte bedraagt 51.000 km² en het is 
daarmee even groot als Denemarken. Het inwoner-
aantal is iets meer dan 4.000.000, van welke inwo-
ners er meer dan 1.000.000 in San Jose en omstre-
ken wonen. Van de totale oppervlakte is ongeveer 
25% aangemerkt als natuurreservaat. Costa Rica 
is hierin vrij uniek; de meest bekende parken 
zijn: Arenal, Monte verde, Corcovado, Cahuita, 
Tortuguera, Santa Rosa, Palo Verde, Barra Honda, 
Poas, Irazu, Isla del Coco, Manuel Antonio Carara 
en Chirripo.
In Costa Rica ligt de hoogste berg van Centraal 
Amerika, namelijk de Chirripo. Deze berg heeft 
een hoogte van 3.820 meter en ligt in de cordil-
lera de Talamanca. Een cordillera is een bergke-
ten, waarvan er vier zijn in Costa Rica, te weten: 
de cordillera’s Guanacaste, Tilaran, Central en 
Talamanca. Deze cordilleras splitsen het land als 
het ware in twee gedeelten en het vraagt dan 
ook veel tijd om van de Caribische kant aan de 
Pacifische kant te komen.
Door deze cordilleras heeft Costa Rica verschil-
lende klimaten met de daarbij behorende leefge-
bieden. Wij zullen ons hoofdzakelijk beperken tot 
het klimaat van Zuidwest Costa Rica. Ook voor 
wat betreft de leefgebieden van amfibieën en rep-

Tot hoever kan een hobby gaan? 
Tot Costa Rica!

Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa 
Costa Rica 

Info@jamanasin.nl 
www.jamanasin.nl
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tielen blijven we zoveel mogelijk in Zuidwest Costa 
Rica. De temperatuur- en luchtvochtigheidgege-
vens zijn eigen waarnemingen, en zijn beperkt tot 
de omgeving van Jamanasin Lodge. De metingen 
zijn gedaan met digitale meters welke veel in de 
hobby worden gebruikt en derhalve gaan we ervan 
uit dat de gegevens redelijk betrouwbaar zijn. We 
hebben op twee verschillende plaatsen een meter 
hangen en daarvan nemen we gemiddelden.
Het gebied waarin Jamanasin Lodge ligt valt onder 
het laagland-klimaat aan de Pacifische zijde. Er zijn 
drie soorten bos in dit klimaat, te weten: droog, 
vochtig en nat bos. In het zuidwesten hebben we 
vooral te maken met nat bos. Dit soort bos ken-
merkt zich door een neerslag van 4.000 tot 8.000 
mm per jaar en volgens Savage is er hier geen echt 
droog seizoen, of anders maar kort in de maanden 
januari en februari. Het is voor ons nog te vroeg om 
te bevestigen of dit helemaal correct is, maar tot nu 
toe kunnen we stellen dat er in januari en februari 
2008 van tijd tot tijd nog regen valt. Tijdens onze 
vorige bezoeken, meestal in maart, was het echter 

zeer warm en droog. Volgens de lokale bevolking 
duurt de zomer (droge tijd) van december tot mei, 
maar net zoals in de rest van de wereld is hier geen 
zekerheid over te geven.
De leefgebieden zijn onder te verdelen in aquati-
sche en terristische leefgebieden. Onder de aqua-
tische leefgebieden vallen o.a. de zee, de rivieren, 
moerassen (zowel zout als zoet), tijdelijke greppels 
en plassen op en langs de wegen en permanente 
vijvers en meren. Op Peninsula Osa hebben we te 
maken met de meeste van deze gebieden. De leef-
gebieden op het land zijn onder te verdelen in 14 
bioklimaten zoals deze in Costa Rica voorkomen: 
stranden en duinen langs de kust, grasland, droog 
bos in de laaglanden, vochtig bos in de laaglanden 
langs de Pacifische en Atlantische Oceaan, nat bos 
in de laaglanden langs de Pacific, vochtig bos in 
Atlantische laaglanden, nat bos in Atlantische laag-
landen, vochtig bos op de overgang van laagland 
naar gebergte, nat bos op de overgang van laagland 
naar gebergte, regenwoud op de grens van laagland 
en gebergte, vochtig bos in het laaggebergte, nat 

Norops polylepis
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bos in het hooggebergte, regenwoud in het hoog-
gebergte.
Zoals eerder aangegeven hebben we op Peninsula 
Osa te maken met nat bos in de laaglanden langs 
de Pacifische kust. Kenmerkend voor dit biokli-
maat is de grote diversiteit aan diersoorten. Door 
Hartshorn (1983) is dit type bos als volgt 
omschreven: Nat tropisch bos is een hoog bijna 
altijd groen bos. De boomkronen reiken tot 55 
meter en hebben ronde tot paraplu-achtige vor-
men. De stammen hebben de eerste 30 meter geen 
takken en hebben op borstlengte een diameter 
van 1 tot 2 meter. De bast is meestal glad en licht 
gekleurd en de bomen hebben grote steunwortels. 
De bomenlaag hieronder bereikt een hoogte van 
30 tot 40 meter en deze bomen hebben over het 
algemeen een ronde kroon en de steunwortels 
ontbreken. De derde bomenlaag is 10 tot 15 meter 
hoog en deze bomen hebben meestal een kroon 
met een conische vorm. De bast is meestal glad en 
donker. De heesterlaag is 1½ tot 2½ meter hoog en 
bevat veelal dwergpalmen en grootbladige kruiden. 
De bodembedekking door planten is schaars, even-
als de lianen en epifyten.
Tot zover wat algemene informatie over Costa Rica 
en dan met name over Peninsula Osa.

Temperatuur- en luchtvochtigheid
In de maand december van 2007 was de gemiddel-
de temperatuur in week 48/49 in de rancho (dit is 
de gezamenlijke eetplaats) 23,5 graad Celsius. De 
opnametijden liggen tussen 06.00 uur en 07.00 uur 
in de ochtend en tussen 17.00 uur en 18.00 uur in 
de avond. Indien er ook rond het middaguur geme-
ten zou worden, zou de gemiddelde temperatuur 
minimaal enkele tienden van graden tot enkele gra-

den hoger zijn geweest. De gemiddelde tempera-
tuur in het bos over dezelfde week bedroeg 23,9°C. 
De luchtvochtigheid over deze week bedroeg voor 
de rancho 86,6% en voor het bos 67,7%.
In bijgaande tabellen staan de waargenomen tem-
peratuur en luchtvochtigheid voor de laatste weken 
van 2007 en de eerste weken van 2008 vermeld, 
evenals de gemiddelden over december en januari.
Door het ontbreken van een regenmeter is het niet 
mogelijk om de gemiddelde hoeveelheid neerslag 
weer te geven. We kunnen wel melden dat er in 
december elke dag regen is gevallen. We hopen 
jullie hiermee wat nuttige informatie te hebben 
verschaft wat kan helpen bij de beeldvorming over 
de leefgebieden van de dieren welke in volgende 
artikelen zullen worden beschreven.

Januari 2008 Week  1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Gem. jan. ‘08

Temperatuur rancho 23,9°C 23,8°C 24,3°C 24,8°C 24,2°C 24,2°C
24,1

Temperatuur bos 23,8°C 23,7°C 23,7°C 24,4°C 23,8°C 24,0°C
Luchtvochtigheid rancho 78,3% 75,9% 73,2% 73,1% 68,5% 73,8%

74,8
Luchtvochtigheid bos 76,9% 78,3% 75,8% 80,1% 67,1% 75,7%

December 2007 Week  50 Week 51 Week 52 Gem. dec. ‘07

Temperatuur rancho 23,5°C 23,5°C 24,7°C 23,8°C
23,8

Temperatuur bos 23,2°C 23,2°C 24,2°C 23,7°C
Luchtvochtigheid rancho 84,7% 81,9% 75,3% 82,2%

77,8
Luchtvochtigheid bos 71,2% 77,1% 77,2% 73,3%
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Lijst met waargenomen dieren rondom Jama-
na sin Lodge:
Dendrobatus auratus, Colosthetus flotator, Bufo mari
nus, Cochronella albomaculata, Eleutherodactylus fit
zingeri, Leptodactylus poecilochilus “quadrivittatus”, 
nog twee kikkersoorten waar ik nog niet helemaal 
zeker van ben.
Norops limifrons, Norops polylepis, Norops capito, 
Norops biporcatus, Mabuya unimarginata, Ameiva 
quadrilineata, Ameiva leptophrys, Basiliscus basilis
cus, Lepidophyma reticulatum.
Apen, neusberen, eekhoorns, opposum en een 
groot aantal vogels waaronder ara, parkieten, 
spechten, toekans, valken, trogon, motmot en vele 
anderen.

Eerlijkheidshalve dient wel gezegd te worden dat 
een aantal dieren maar twee of drie keer zijn waar-
genomen. Het gaat hierbij om Cochronella albo ma
cu lata en Lepidophyma reticulatum. Ook zijn een 
groot aantal insecten gezien, maar aangezien mijn 
kennis hiervan niet echt toereikend is, zal ik daar 
niet verder op ingaan. In de fotoserie zijn echter 
wel een aantal foto’s opgenomen.

Rest ons nog te zeggen dat wij natuurlijk in de 
gelukkige omstandigheid verkeren dat wij de hele 
dag kunnen genieten van dit prachtige gebied en 
daardoor veel dieren kunnen waarnemen.

Literatuur
Savage, J.M., 2002. The amphibians and reptiles 

of Costa Rica. A herpetofauna between two 
continents, between two seas. The university of 
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Summary
In oktober 2007 Jan and Ina Tuns moved from 
Holland to Costa Rica. They became the owners of 
Jamanasin Lodge on the Peninsula Osa. Exclusively 
for Lacerta they will write articles about amphibi-
ans and reptiles of that part of Costa Rica. This first 
article contains general information, with special 
emphasis on humidity and temperature. The fol-
lowing articles will describe species wich are seen 
in the neigbourhood of Jamanasin Lodge.
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12. Vervellen (4): 
Het iriseren van de opperhuid
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A.A. (Bert) Verveen 
Poelwaai 3, 2162 HA Lisse 

www.verveen.eu en
Jeroen Rouwkema 

Vrouwenlaan 95, 8017 HR Zwolle 
jeroen.rouwkema@gmail.com

Foto’s A.A. Verveen 
Rasterelektronen-microscopische opnamen 

J. Rouwkema

Boa constrictor vertoont in fel licht prachtige regenboogkleuren. Wij zien dezelfde kleuren ook op de ver-
velde huid. Dit artikel gaat over de vraag waardoor dit verschijnsel wordt veroorzaakt.
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Een in de zon (foto 1) of een ander fel licht 
(foto 2) liggende Boa constrictor iriseert: 
er treden mooie glanzende kleuren op. De 

plaats en de kleur variëren met de hoek waaronder 
wij ze zien. Zulke op de natuurkundige eigen-
schappen van de huid berustende kleuren worden 
structuurkleuren genoemd. Een goede bespreking 
ervan is te vinden in Srinivasarao, 1999.  Deze 
komen vooral op de donkerder gekleurde delen 
van de huid mooi uit (foto 3). Ook de schubben 
op de kop vertonen dit verschijnsel (foto 4). Vaak 
overweegt de blauwe glans (foto 5). Op een van 

boven genomen flitsopname (foto 6) zien wij dat 
de iriserende kleuren uitsluitend loodrecht op de 
lange as van het lichaam optreden en kritisch van 
de reflectiehoek afhangen (zie ook de titelfoto en 
foto 2). 
Iriserende kleuren berusten op lichtbreking door 
een microscopisch klein tralie. Wij spreken van 
een ééndimensionaal tralie wanneer de spijlen 
of ribbels allemaal evenwijdig aan elkaar lopen, 
zoals met de tanden van een kam het geval is. Een 
microscopisch klein eendimensionaal tralie vin-
den wij op de compact disk die structuurkleuren 

Foto 2. Recht van boven geflitste jonge boa
Photo 2. A young boa flashed from above

Foto 1. In de winter schijnt de zon in het terrarium. 
Het beeld van de zonnende en dus iriserende Boa con-
strictor wisselt door spiegelingen in het glas 
Photo 1. The sun shines into the terrarium in winter-
time. The iridescent parts of Boa constrictor are visi-
ble despite the reflections on the glass of the terrarium

Foto 3. De glans is op donker gekleurde huiddelen 
goed te zien
Photo 3. Dark parts of the skin enhance the shine

Foto 5. De tegen het glas geperste flank van een 
zonnende boa licht blauw op. Op de rug zijn de andere 
kleuren van de regenboog te zien
Photo 5. Blue iridescence on the flank of a sunning 
boa pressed against the glass. The other colours of the 
rainbow are visible on its back 

Foto 4. Iriserende schubben op de kop van een 
jonge boa
Photo 4. Iridescent scales on the head of a young boa
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produceert loodrecht op de lengterichting van de 
informatiedragende groeven. Bij twee op elkaar lig-
gende kammen die onderling zijn gedraaid spreken 
wij over een tweedimensionaal tralie. Vierkant gaas 
is bijvoorbeeld ook als een tweedimensionaal tralie 
te beschouwen. 
In de literatuur was slechts één artikel over de 
fysische achtergrond van het iriseren bij slangen 
te vinden. In 1968 vonden Monroe en Monroe 
voor de opperhuid van de indigoslang Drymarchon 

corais een tweedimensionaal buigingstralie dat 
door de verbindingswanden tussen celrijen werd 
gevormd (zie foto 21). Het iriseren treedt daarbij 
zowel loodrecht op de lichaamsas op als evenwijdig 
er aan. 
Omdat de structuurkleuren van de door hen onder-
zochte indigoslang twee assen vertoonden en dus 
van het ééndimensionale gedrag van de opperhuid 
van Boa constrictor verschilden, werd de vorming 
van deze kleuren bij de boa nader onderzocht. 

Foto 6. De boven op een schilderstrap liggende boa werd van boven geflitst
Photo 6. Flash picture of a boa lying on top of a painter’s stepladder
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Eigenschappen van de iriserende huid van 
Boa constrictor
Bij een dode boa iriseert de huid niet meer wan-
neer de opperhuid er af is. Het iriseren zit dus in 
de opperhuid. Bij een opengeknipte, plat op de 
buitenkant gelegde en vervolgens opgedroogde 
vervelling is het iriseren in fel licht goed zichtbaar 
te maken, zowel bij opvallend licht als bij doorval-
lend licht (foto’s 7, 8 en 9). 
Op het lichaam van de intacte slang is het irise-
ren uitgesproken aanwezig op de rug en flanken, 
en wel loodrecht op de lichaamsas (foto’s 8 en 
9) onder een hoek van circa 45 graden bezien. 
Kijken wij evenwijdig aan, dus in de richting van, 
de lichaamsas dan zien wij geen structuurkleuren 
optreden (foto’s 8 en 9).

Wanneer de buitenkant van de huid met water 
(foto 10, rechts), aceton of olie wordt “bevoch-
tigd”, verdwijnen de kleuren onmiddellijk maar 
omkeerbaar: ze komen terug wanneer deze stoffen 
zijn verwijderd. Applicatie van water aan de bin-
nenkant heeft geen effect (foto 10, links), wat voor 
water is te verwachten, omdat deze kant in situ, dus 
in het dier zelf, nat is van het water in het bloed en 
in de lichaamsvochten.
Vergroten wij het beeld bij het iriseren dan zien 
wij dat het iriseren beperkt is tot de schubben. De 
huid tussen de schubben vertoont geen structuur-

Foto 7. Op een raam geplakt stuk vervelde opperhuid 
van een boa tegen een in de verte neergezette zwarte 
achtergrond. De zon scheen schuin door de huid, die 
blauw oplichtte.
Photo 7. A piece of sloughed skin was mounted on a 
window glass and pictured against a remotely placed 
black background. The sun shining through the skin 
produced the blue colour.

Foto 8. Flitsfoto van de rond een koker gevouwen ver-
velde opperhuid van Boa constrictor, in de lengterich-
ting (links, iriseert) en dwars (rechts: iriseert niet).
Pijl: lengteas van de slang, gericht naar de kop van 
het dier.
Photo 8. Flash photograph of the sloughed skin of a 
Boa constrictor, mounted around a hollow cylinder: 
lengthwise at left, with iridising surface scattering, 
and transversal at right, without iridescence. 
Arrow: longitudinal axis, directed towards the head 
of the snake.

Foto 9. Onder een hoek van circa 40 graden geno-
men foto van het iriseren van de opperhuid bij door-
lichten. Pijlen als in foto 2A.
Photo 9. Iridescence upon the transmission of light 
through the sloughed epidermis. The picture was 
taken at an angle of about 40 degrees. Arrows see 
photo 2A.
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kleuren (foto 11).
Ofschoon alle kleuren van het spectrum optreden 
(foto 12, zie ook figuur 22) ligt het accent toch op 
hemelsblauw (foto 11).

Hypothese
Deze glanzende kleuren zien wij ook als er licht op 
de schrijfkant van een cd of dvd valt. De micros-
copisch dunne aan elkaar evenwijdige en dicht 
tegen elkaar aan liggende schrijflijnen vormen een 
natuurkundig “tralie” dat het licht in zijn kleurcom-
ponenten uiteen doet vallen. Omdat deze kleuren 
niet door een pigment worden veroorzaakt, maar 
door een natuurkundige structuur spreken wij ook 
over “structuurkleuren”. Wij zien ze als felle regen-
boogkleuren, het kleurige glanzen van bijvoorbeeld 
de slangenhuid dat wij “iriseren” noemen. Ook de 
glanzende blauwe, groene of rode “metaalkleuren” 
van de veren van sommige vogels en van de vleu-
gels van sommige vlinders berusten op vergelijk-
bare structuren (Nassau, 1983). Omdat bij een cd 
of dvd de schrijflijnen cirkelvormig zijn gebogen, 
zien wij die kleuren alleen op de loodrecht op de 
schrijflijnen staande delen van de compact disk.
Op basis van deze gegevens valt te verwachten dat 
bij Boa constrictor een ééndimensionaal diffractie-
tralie aanwezig moet zijn op de schubben van rug 
en flanken. Deze tralielijnen zullen evenwijdig aan 
de lichaamsas en dus aan de as van de schubben 

Foto 10. Invloed van een druppel water op het iriseren op doorlichting
Photo 10. Influence upon iridescence of a drop of water applied to the sloughed skin (transmitted light)

 Binnenkant  / Inside Buitenkant / Outside
Droog / Dry  Nat / Wet Droog / Dry Nat / Wet

Foto 11. Iriseren op doorlichten, detailopname
Photo 11. Close-up of iridescence (transmitted light)
Foto 12. Als foto 11, maar iets schever opgenomen om 
de andere kleuren te laten zien
Photo 12. Similar to photo 11, but taken in such a way 
as to show some of the other colours of iridescence
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zelf lopen. De afmetingen van dit tralie zullen van 
de orde van grootte van de golflengte van blauw 
licht zijn (figuur 22). 
De huid tussen de schubben zal geen tralie bezitten 
en die van de buik vermoedelijk ook niet, of min-
der uitgesproken. Dit laatste in tegenstelling tot de 
rondom het lichaam gelijke microstructuur (ook 
“microörnamentatie” genoemd) van de schubben 
bij de schildstaartslangen (Gower, 2003).
Omdat zo’n structuur het zien ernstig zou belem-
meren, zullen de oogschubben er vrij van moeten 
zijn. Ook dit werd hier nader onderzocht. Bij 
belichting en doorlichting bleek het inderdaad niet 
mogelijk te zijn structuurkleuren in de oogschub-
ben op te wekken (foto 13).

Een gelukkige omstandigheid
Eind 2005 verscheen in Lacerta een artikel van 
Jeroen Rouwkema over een elektronenmicros-
copische studie van de opperhuid van de Rode 

rattenslang Panterophis guttatus. Dit was een reden 
hem begin 2006 met de bovengenoemde gegevens 
te benaderen met de vraag de afgestroopte huid 
van een Boa constrictor elektronenmicroscopisch te 
onderzoeken. 

Materiaal en methoden
Voor het elektronenmicroscopische onderzoek 
werd de vervelde opperhuid van een destijds circa 
12-jarige vrouwelijke Boa constrictor gebruikt. 
Het hier te bespreken onderzoek heeft betrekking 
op twee stukjes van de opperhuid op de overgang 
van rug naar flank, waarvan één op de structuur van 
de buitenkant en het andere op die van de binnen-
kant werd bekeken. Twee stukjes van de buikzijde 
werden op dezelfde wijze bestudeerd. Ook werd de 

buitenkant van een oogkapje onderzocht.
Voor de overgang van de rug op de flank werd 
vanwege het verschil in iriseren zowel een schub 
bekeken als het niet iriserende tussen de schubben 
gelegen stuk opperhuid.
Elk stukje werd op een speciale houder geplakt en 
onder vacuüm van een heel dun laagje goud voor-
zien om het elektrisch geleidend te maken.
De stukjes werden vervolgens in een Philips XL30 
ESEM-VEG rasterelektronen-microscoop gebracht. 
Onder een werkspanning van 10 kV werden bij 
verschillende vergrotingen foto’s van het oppervlak 
genomen.

Resultaten
Tijdens het inzoomen op de buitenkant van een 
buikschub kregen we weinig spectaculairs te zien 
(foto 14). Bij de grootste vergroting zijn reeksen 
putjes zichtbaar, gelegen op onderlinge afstanden 
van circa 0,3 μm (foto 14F).
Aan de binnenkant van een buikschub (foto 15) 
zijn de onderlinge afgrenzingen tussen de cel-
wanden duidelijk zichtbaar (foto 15D), terwijl de 
putjes maar heel vaag zijn te zien, georganiseerd 
in flauw op het tralie lijkende reeksen (foto’s 15E 
en F).
Tijdens het inzoomen op een dorsolaterale schub 
(foto 16) blijkt dat er inderdaad een ééndimensi-

Foto 13. Het oogkapje iriseert niet
Photo 13. The eye cap remains colourless

Foto 14. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de buitenkant van een buikschub 
Photo 14. Scanning electron microscopic pictures of 
the outside of an abdominal scute
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onale tralie aanwezig is (foto’s 16E en F). Zoals 
verwacht ontbreekt dit tralie op de tussen de 
schubben gelegen delen van de opperhuid (foto’s 
18E en F). 
Het tralie bestaat vermoedelijk uit in de lengte 
verlopende vouwen of ophopingen van keratine, 
die door smallere, ondiepe groeven van elkaar zijn 
gescheiden. De lijnen van het tralie lopen evenwij-
dig aan de kop-staart richting van de schubben, 
dus evenwijdig aan de longitudinale as van het 
dier.
Bij nameten bleek de onderlinge afstand tussen de 
lijnen 0,4 μm te zijn (foto 20), dus bevat het tralie 
2500 lijnen per mm.

Foto 15. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de binnenkant van een buikschub 
Photo 15. Scanning electron microscopic pictures of 
the inside of an abdominal scute

Foto 16. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de buitenkant van een dorsolaterale schub 
Photo 16. Scanning electron microscopic pictures of 
the outside of a dorsolateral scale

Aan de binnenkant van deze schubben is een als 
het ware grove negatieve afdruk van het tralie aan-
wezig (foto’s 17C en D).
Zoals werd verwacht is de schub van het oogkapje 
glad bij alle vergrotingen (foto 19). Hier en daar 
is een kras zichtbaar. Voorts zijn de onderlinge 
celwanden bij alle verschillende vergrotingen fraai 
zichtbaar.

Foto 17. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de binnenkant van een dorsolaterale schub 
Photo 17. Scanning electron microscopic pictures of 
the inside of a dorsolateral scale

Foto 18. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de huid tussen de dorsolaterale schubben 
Photo 18. Scanning electron microscopic pictures of 
the outside of the skin in between dorsolateral scales
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Bespreking
De tralieloze en dus niet iriserende structuur van 
de epidermale bedekking van de ogen (de oogkap-
jes) is eenvoudiger dan die van de overige delen 
van de opperhuid. Deze eenvoud speelt mogelijk 
ook een rol in het verschijnsel dat de vervelfase 
voor de oogkapjes veel korter duurt dan voor de 
overige opperhuid het geval is en navenant later 
begint. Dit is bovendien ook functioneel doordat 
de duur van het slechte zien hierdoor ook wordt 
geminimaliseerd.
Het enkelvoudig diffractietralie dat op basis van 
de optische waarnemingen op de buitenkant van 
de opperhuid van Boa constrictor aanwezig werd 
verondersteld en evenwijdig moest lopen aan de 
hoofdas van het dier, bleek bij onderzoek met de 
scanning elektronenmicroscoop inderdaad zowel 
aanwezig te zijn als het veronderstelde richtings-
verloop te bezitten. Het is bovendien een bijzonder 
strak en regelmatig tralie; en ook het eenvoudigst 
mogelijke. 
Het zwakke iriseren dat soms over de buikhuid is 
te zien kan berusten op de gevonden rangschikking 
van de daar aanwezige putjes in rijen (foto 14F ).
In tegenstelling tot het rondom de lichaamsas gelij-
ke en veelal veel ingewikkelder microörnamenta-
tie-patroon van de schubben dat bij de gravende 
slangen is te zien (Gans en Baic, 1977, Gowers, 
2003) is het tralie bij Boa constrictor voornamelijk 
op de schubben van rug en flanken aanwezig.
In zijn in 1983 verschenen boek stelt Nassau op 
blz. 323 dat diffractietralies relatief zelden in de 
natuur optreden. Vaak berusten de kleuren dan op 
het verschijnsel van de dunne-laag interferentie 

(bekend van het kleuren van zeepbellen en van 
dunne olielagen op water).
Bovendien zijn de gevonden biologische diffractie-
tralies meestal vrij ingewikkeld gebouwd (zie bv. 
het overzicht van Vukusic & Sambles (2003).
Het eendimensionale tralie van de opperhuid 
van Boa constrictor verschilt sterk van het tweedi-
mensionale tralie dat in 1968 door Monroe en 
Monroe bij de indigoslang werd gevonden. Een 
hierop lijkend patroon werd door Rouwkema bij 
Pantherophis guttatus gevonden (2006) en is in foto 
21 nader ingetekend. 
De opperhuid van de schubben bevat langgerekte 
cellen met celwanden die parallel aan elkaar dwars 
loodrecht op de lichaamsas staan en het eerste 
tralie vormen (de groene lijnen in figuur 14). De 
golvende tanding van de lange wanden tussen de 
cellen vormt het tweede raster (de gele lijnen in 
figuur 14). Dit tralie loopt evenwijdig aan de lange 
as van de slang, waarbij de punten van de tanden 
de er achter liggende cellen overlappen. 

Foto 19. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de buitenkant van de oogschub 
Photo 19. Scanning electron microscopic pictures of 
the outside of the eye scale

Foto 20. Scanning elektronenmicros-
copische opname van de buitenkant 
van een dorsolaterale schub, detail. 
25 tralielijnen passen op de eenheid 
van 10 μm 
Photo 20. Scanning electron micros-
copic pictures of the outside of a dor-
solateral scale, detail. The 10 μm unit 
covers 25 lines of the grating

Foto 21. Scanning elektronenmicroscopische opname 
van de buitenkant van een dorsolaterale schub, detail. 
Buikschub van Pantherophis guttatus, met ingete-
kende cel (rood) en de twee tralierichtingen
Photo 21. Scanning electron microscopic pictures of 
the outside of a dorsolateral scale, detail. Pantherophis 
guttatus abdominal scute, with one cell drawn in (red) 
as well as the two grating directions 
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Microörnamentatie in de vorm van een parallel aan 
de lichaamsas lopende regelmatige en meer of min-
der langgerekte tanding  komt voor bij tenminste 
enkele vertegenwoordigers van de hagedissen en 
de slangen: hagedisachtigen (Lacertidae, Arnold, 
2002), skinks (Scincidae, Irish en medewer-
kers, 1988), schildstaartslangen (Uropeltidae, 
Gans & Baic, 1977, Gower, 2003), ringslan-
gen (Colubridae, Smith en medewerkers, 1984, 
Irish en medewerkers, 1988) en koraalslangen 
(Micrurus, Smith en medewerkers, 1984). 
Voor het eigenlijke iriseren in relatie tot de micro-
structuur bij andere slangen, met name de schild-
staartslangen (Uropeltidae, Gans & Baic, 1977, 
Gower, 2003), is het vooralsnog niet duidelijk 
of het om één- of meerdimensionale buigingsver-
schijnselen gaat. 
Gezien de beschrijving van het interferentiepa-
troon van de schildstaartslangen door Gans & 
Baic zou het door deze tandingen opgewekte 
interferentiepatroon eendimensionaal kunnen 
zijn. Het genus Melanophidium heeft daarentegen 
een tandingsvrij raster van evenwijdige richels 
met reeksen putjes in de groeven ertussen en 
iriseert het meest uitgesproken (Gower, 2003). 
De foto van de intensief hemelsblauw iriserende 
Melanophidium bilineatum die op het internet is te 
vinden laat echter de mogelijkheid open dat het 
raster toch ingewikkelder zou kunnen zijn.
Het tralie van Boa constrictor wordt niet door de 
celwanden gevormd. Op die plaatsen loopt het 
meer of minder goed door op dat van de volgen-
de cel (foto 16F). Het tralie wordt vermoedelijk 
gevormd door een regelmatige, golvende buiging 
of verdikking en verdunning van het hele opper-
vlak van de cel, of zelfs van de hele cel zelf. Het is 
mogelijk dat dit verschijnsel berust op een eigen-
schap van de keratine van deze cellen bij de boa, 
een patroon dat vermoedelijk optreedt wanneer de 
cel bij het keratiniseren indroogt.
Een volgende — en nog geheel openliggende — 
vraag is natuurlijk wat voor mechanisme dit tralie 
zo fraai evenwijdig aan de lengteas van het dier 
koppelt.
Vermoedelijk zal een dergelijk tralie bij meer boa’s 
(en pythons) aanwezig zijn, zoals bij de slang die 
er zijn populaire naam aan dankt: de zo fraai irise-
rende regenboogboa. Overigens is deze richting-
gevoeligheid bij de gravende slangen heel duide-

lijk aanwezig. De achterwaarts gerichte tandingen 
van de celwanden lopen altijd evenwijdig aan de 
lichaamsas (Gowers, 2003).

Mogelijke functies van het diffractietralie
Wat zouden functies van deze iriserende structu-
ren kunnen zijn? Besprekingen over de mogelijke 
functies ervan staan in de publicaties van Smith 
en medewerkers, (1984), Arnold (2002) en 
Gowers (2003). Bij het tweedimensionale raster 
(figuur 21) kunnen de naar achteren gerichte pun-
tige uiteinden van de “vingers” de achterwaartse 
weerstand vergroten en daarmee de voortbeweging 
van de slang vergemakkelijken, in het bijzonder bij 
in de grond levende slangen. Juist deze dieren irise-
ren vaak bijzonder fraai (Gower, 2003). 
Behalve de schildstaartslangen vertoont ook de 
gravende slang Geophis ruthveni (foto op blz. 42 
in Greene, 1997) zo op het oog een bijzonder 
uitgesproken en fraai ééndimensionaal diffractie-
patroon. Dit wijst op het bestaan van een ééndi-
mensionaal tralie dat in de lengterichting van het 
dier loopt. 
In ons geval zal het bestaan van dit patroon bij boa’s 
kunnen wijzen op hun gravende verleden. Wel 
hebben zij deze groeven op hun buik inmiddels 
verloren en wijst het voortbestaan ervan op rug en 
flanken op de mogelijke aanwezigheid van andere 
nu nog bruikbare functies.
De longitudinale geulen en richels kunnen een 
rol spelen bij het verwijderen van aangehecht vuil 
(Gans & Baic, 1977). Smith en medewerkers, 
(1984) opperden de intrigerende hypothese dat 
deze structuren een rol kunnen spelen in het vast-

Figuur 22 Bron / Source: http://www.brother.com/
europe/printer/advanced/lcv/lcfig03.gif
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houden en verbreiden van feromonen. Zo wordt 
het baltsgedrag bij de kousenbandslang opgewekt 
door een over de hele huid verspreid feromoon 
(zie Shine en medewerkers, 2004) dat door 
microputjes zou kunnen worden uitgescheiden en 
vastgehouden (zie Arnold, 2002). 
Voorts zou het iriseren de slang kunnen bescher-
men door de herkenning ervan te bemoeilijken 
(foto’s 1-6). Tenslotte is het denkbaar dat het raster 
een rol speelt in de transmissie van bepaalde golf-
lengten (Porter, 1967). Zo zou de golflengteaf-
hankelijke reflectie de doorlaatbaarheid van ultra-
violet (UV-)licht mogelijk kunnen verminderen, 
want de tralies van het raster liggen op onderlinge 
afstanden van 0,4 μm (400 nanometer), dus in het 
UV gebied (figuur 22). Een kluifje voor de fysici 
onder de lezers?

Naschrift
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Litteratura 
Serpentium (Verveen & Rouwkema, 2007) 
maar het past (met hun toestemming) in enigszins 
gewijzigde vorm in deze reeks over Boa constric-
tor. De tekst werd door ons op enkele plaatsen 
aangepast en er werd nader op het onderzoek aan 
gravende slangen ingegaan. Bovendien werden er 
nog enkele foto’s van het iriseren van Boa constrictor 
aan toegevoegd.
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Summary
Viewed in bright light the dorsal and dorso-
lateral scales of Boa constrictor show a beau-
tiful iridescence (photo’s 1–6) when viewed 
perpendicular to the body axis and under an 
angle of about 40 degrees (photo’s 8 and 9). 
These structure colours do not exist in the 
dermis but are epidermal and are, hence, 
retained in the sloughed skin (photo’s 7, 
11 – 13). The iridescence disappears when 
the outer side of the (sloughed) skin is wet-
ted (photo 10). Scutes of lizards and snakes 
often exhibit a more complex raster (photo 
21). The mentioned properties of Boa con-
strictor scales suggested the presence of a one-
dimensional optical grating, with grooves or 
lines running in parallel with the main axis of 
the animal, and with distances between the 
ridges at about the wavelength of blue light. 
An investigation with the use of a scanning 
electron microscope confirmed the presence 
of a beautifully simple and quite regular one-
dimensional diffraction raster located on the 
outside of the body of the scales (photo’s 16 
and 17) and running in parallel to the body 
axis of the snake. These ridges are absent on 
the skin in between the scales (photo 18) 
and on the abdominal scutes (photo’s 14 and 
15). The distances between the lines of the 
grating are 0.4 μm (photo 20), which indeed 
matches the wavelength of blue light. The 
scales of the eyes show no iridescence (photo 
13) and have a smooth surface (photo 19). 
The grid may be a remnant of the fossorial 
evolutionary stage and may now function as 
camouflage and, perhaps, mitigate the dam-
aging influence of ultraviolet light.

In memoriam

Bert 
Langerwerf
Op 11 augustus 2008 is in Alabama in de 

Verenigde Staten Bert Langerwerf op 64-jarige 
leeftijd aan een ernstige ziekte overleden.

Bert is een terrariumhouder en liefhebber geweest 
van buitengewone importantie. Niet alleen had hij 
een enorme kennis van met name hagedissen - en 
vooral van de hagedissen uit gematigde gebieden, 
hij wist ook zeer goed zijn kennis over te dragen 
door middel van talrijke artikelen van zijn hand, 
maar ook door het nog grotere aantal lezingen dat 
hij in binnen- en buitenland gegeven heeft. Het 
grote aantal talen dat hij sprak was hierbij natuur-
lijk een groot voordeel. Zo bouwde hij ook een 
internationaal netwerk op.
Zijn interesse ging vooral uit naar het kweken van 
hagedissen en hij was ook een van de eersten die 
het werkelijk ook lukte om dit op grote schaal te 
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verwezenlijken. Door het gebruik van in water 
oplosbare vitamine D3 en direct zonlicht verkreeg 
hij veel betere resultaten dan tot dan toe gebrui-
kelijk waren. Hij was de eerste die dit belangrijke 
gegeven bij heel veel liefhebbers onder de aandacht 
wist te brengen. Ook was Bert een van de eersten 
die een duidelijke relatie aantoonde tussen de incu-
batietemperatuur van de eieren en het geslacht van 
nieuw geboren hagedissen.
Het eerste althans mij bekende artikel van Bert 
in “Lacerta” stamt uit 1971 en had de titel: ‘Het 
kweken van inlandse hagedissen met behulp van  
een serre en een buitenterrarium.’ Hierna zouden 
nog vele artikelen volgen, niet alleen in Lacerta, 
maar ook in andere, vaak ook buitenlandse, bla-
den. Maar het aantal gekweekte hagedissen steeg 
nog veel sneller dan het aantal artikelen. In 1976 
kweekte Bert 142 hagedissen in 10 soorten, maar in 
1979 waren dat er al 900 in 21 soorten. Door zijn 
netwerk kwam Bert in bezit van allerlei soorten, 
vaak ook heel bijzondere. Het meest bijzondere 
was misschien wel een paartje Nieuw Zeelandse 
Tuatara’s (Sphenodon punctatus). Voor mij is dit 
de enige keer dat ik deze dieren ooit gezien heb, 
tijdens een bezoek aan Bert in zijn woonplaats 
Waspik. Wat mij tijdens zo’n bezoek ook telkens 
weer opviel was de geweldige hoeveelheid werk 
die Bert kon verzetten. Want geloof mij (en ik 
kan het weten): terraria bouwen, onderhouden en 
verzorgen voor dergelijke aantallen dieren is een 
geweldige opgaaf. Maar het lukte Bert allemaal, 
inclusief de enorme voedseldierenkweek die hij 
ook nog had.
Bert was van beroep onderwijzer. Dat beviel hem 
door alle bezuinigingen en verslechteringen in het 
onderwijs steeds minder goed. Bovendien vond hij 
het Nederlandse klimaat te koud en te somber voor 
zijn hagedissen. Zo is het idee ontstaan om naar 
het buitenland te gaan en daar een reptielentuin 
op te zetten. Daarbij is de keus op Gran Canaria 
gevallen. En zo gebeurde het dat Bert met vrouw 
en kinderen zich daar vestigde.. Er was een Spaanse 
compagnon gevonden en er werd op Gran Canaria 
een complete reptielendierentuin letterlijk uit de 
grond gestampt. Bert heeft daar een hoeveelheid 
werk verricht onder vaak moeilijke omstandighe-
den die bijna ongelofelijk is. Het resultaat was een 
dierentuin met veel bijzondere soorten reptielen, 
die door talrijke toeristen bezocht werd. Maar de 

samenwerking met de Spaanse compagnon ver-
slechterde. Niet iedereen heeft zo’n geweldige inzet 
als Bert. Bert heeft toen zijn aandeel overgedragen 
aan de Spanjaard. Ik heb de dierentuin een keer 
bezocht toen Bert al enige tijd vertrokken was, en 
er was toen duidelijk te zien dat het geheel de inzet 
van Bert miste en al behoorlijk in verval geraakt 
was.
Daarna heeft Bert rondgekeken in Nieuw Zeeland. 
Maar dat land is het toch niet geworden. In 1988 
vertrok Bert naar de USA en vestigde zich in 
Alabama en begon daar Agama International, 
een bedrijf dat zou uitgroeien tot waarschijnlijk 
de grootste hagedissenkwekerij van de wereld. 
Jaarlijks levert het bedrijf 2000 nakweekdieren aan 
liefhebbers in een groot aantal landen. In 1998 heb 
ik Bert in Alabama bezocht en hoewel ik al meer-
dere keren foto’s van de kwekerij had gezien was 
ik toch weer verbaasd over de hoeveelheid werk 
die Bert weer verzet had in het bijzonder vochtig 
warme Alabama en de hoeveelheid nakweekdie-
ren die ik te zien kreeg (nu zijn er 436 terraria).  
Bert kweekte niet meer veel soorten. Hij beperkte 
zich tot enkele soorten waarvoor veel belangstel-
ling was. Hij moest er tenslotte van leven.  De 
Australische wateragaam (Physignathus leuseurii) 
en de Argentijnse teju (Tupinambis merianae) 
waren hiervan de belangrijkste. Al deze dieren 
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eten natuurlijk veel. Daarom was er ook een grote 
voedseldierenkweek en Bert had allerlei adressen 
waar hij afvalvoedsel kon krijgen voor deze kweek.
Naast al de drukke werkzaamheden bleef Bert toch 
nog steeds lezingen houden en artikelen schrijven.
Om zijn dieren te verkopen reisde Bert regelmatig 
heel Europa door om zijn dieren af te leveren.  
Regelmatig kwam hij dan bij ons op bezoek. Er kon 
dan weer eens ouderwets van gedachten gewisseld 
worden (over hagedissen uiteraard).
In Alabama ontving Bert ook mensen uit Nederland, 
die hij een poosje op zijn kwekerij liet meewerken, 
zodat zij de fijne kneepjes van het vak leerden. Dit 
leverde voor Bert soms teleurstellingen op, maar er 
zijn ook vriendschappen uit ontstaan.
In 2004 kreeg Bert in Daytone Beach de prijs voor 
“World Class Breeder” uitgereikt. En daar was hij 
geweldig trots op.
Toen werd er in 2005 bij Bert darmkanker gecon-
stateerd. Gelukkig kon hij snel geopereerd worden 
en de operatie verliep succesvol. Bert genas snel en 
was vol optimisme. De kanker was verwijderd en 
alle organen zagen er goed uit. Voor de zekerheid 
kreeg hij echter toch nog chemotherapie. Later 
werden er toch metastasen in de lever gevonden. 
Maar door de therapie leek dit toch allemaal goed 
te gaan. In het regelmatige emailverkeer dat ik met 

Bert had was hij steeds vol goede moed en ook 
tegenover Hollandse vrienden, waarmee ik ook 
bevriend ben geraakt, was hij steeds zeer optimis-
tisch. Totdat deze zomer het bericht kwam dat het 
met Bert opeens heel slecht ging en hij niet meer 
lang te leven had.
De terrariumwereld heeft een icoon verloren, die 
ver over de honderd soorten hagedissen heeft 
gekweekt en heel veel kennis en ervaring aan de 
terrariumhouders heeft overgedragen.
Zijn vrouw Hester, zijn zoons Aleksis met echtge-
note Shae en Timo met vriendin Isabella en heel 
veel vrienden over de hele wereld verliezen met 
het overlijden van Bert een geweldige echtgenoot, 
vader en vriend.

Piet Mantel

Een gedeelte van de tuin in Waspik
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Op 27 augustus 2008 is Jan Verhoeven op 66-jarige 
leeftijd rustig ingeslapen.

Jan was een interessante persoonlijkheid. Hij heeft 
zich op velerlei terreinen ingezet en had een brede 
belangstelling. Zijn eigenlijke functie was leraar 
godsdienst en maatschappijleer aan een school in 
Eindhoven en in de zeventiger jaren heeft hij ook 
een aantal jaren biologieles gegeven. Bij een reorga-
nisatie van de school in 2001 is deze functie – tot 
zijn grote spijt – beëindigd. Zijn afscheid van de 
school trok veel belangstellenden.

Voor de NVHT Lacerta heeft Jan zich tientallen 
jaren als actief bestuurslid ingezet. Het grootste 
deel van deze tijd was hij vicevoorzitter. Door 
zijn geweldige geheugen en gedetailleerde kennis 
van de notulen wist hij velen bij de les te houden. 
Anderzijds was dat soms een beetje een rem op de 
ontwikkelingen.
Een bijzondere activiteit was zijn voorzitterschap 
van het bestuur van de Stichting Bibliotheek 
Lacerta. Oorspronkelijk was de Lacerta-bibliotheek 
bijna een privé-activiteit van Nico Reijst. Bij hem 
kon men literatuur aanvragen en de boeken werden 
toegestuurd tegen een borg van een paar gulden. 
Nadat de Lacerta-bibliotheek in een stichting was 
omgezet werd de collectie onder het beheer van 
Nico Reijst bij hem thuis ondergebracht. Veel 
materiaal behoorde echter nog tot zijn privébezit. 
Na het overlijden van Nico is Jan nog jarenlang 
bezig geweest om het materiaal van de bibliotheek 
te ordenen en voor de Lacerta-bibliotheek veilig 
te stellen. Zo beschikt de Lacerta-bibliotheek bij-
voorbeeld over een dubbele reeks van de eigen 

NVHT-tijdschriften: één voor uitleen en consul-
tatie, en één die zorgvuldig apart wordt gehouden 
om verlies van uitgeleend materiaal af te schermen.
Een speciale band bestond met Peter de Koningh, 
die jarenlang nauwgezet uitvoerige notulen van 
de vergaderingen bijhield. Zij werden door Jan op 
iedere punt en komma en de juiste woordkeuze 
gecontroleerd.
Jan heeft zich ook sterk ingezet voor het bekend-
maken van de Lacerta-bibliotheek bij de Lacerta-
leden, mede door vele berichtjes in LacertActueel.

Jan heeft zelf vele soorten reptielen gehouden. Dat 
is al begonnen in een tijd dat er nog weinig bekend 
was over de omstandigheden waaronder de dieren 
gehouden zouden moeten worden. In de manier 
van het onderhouden van een grote collectie die-
ren was Jan één van de pioniers in de liefhebberij. 
Niet alleen reptielen hadden zijn belangstelling, 
hij hield bijvoorbeeld ook vossen, die overigens 
geweldig stonken. Jan had ook belangstelling voor 
geologie. Hij hield zicht met name bezig met dilu-
viale afzettingen bij zijn woonplaats en de beteke-
nis van hoogteverschillen voor flora en fauna.

Met Jan is een pregnante, unieke persoonlijkheid 
aan de NVHT ontvallen. Hij leeft voort in onze 
herinnering met zijn karakteristieke volle baard, 
zijn belerende stem en zijn vaak heftige manier van 
discussiëren, waarbij hij zichzelf met bewonde-
renswaardige zelfbeheersing weer in bedwang wist 
te krijgen. Voor de Lacerta-bibliotheek en voor de 
NVHT Lacerta is zijn heengaan een groot verlies.

Peer Zwart, Anton van Woerkom

In memoriam

Jan Verhoeven
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De algemene herpetologisch georiënteerde lite-
ratuur kent al vele veldgidsen over reptielen en 
amfibieën rondom het Middellandse Zeegebied. 
Aan deze reeks kan dit jaar weer een indrukwek-
kende uitgave worden toegevoegd. Ditmaal een 
boekwerk dat door een zestal Griekse deskundigen 
is samengesteld. 
Het boek kent de volgende indeling:
•	 algemene geografische informatie over 

Griekenland
•	 het klimaat
•	 biotoopomschrijvingen
•	 biogeografie (“east meets west” en dieren die 

alleen in Griekenland worden gevonden).
•	 bescherming
•	 Griekse cultuur en reptielen en amfibieën
•	 determinatietabel voor reptielen en amfibieën
•	 een korte inleiding over gifslangen (en een 

gifslangenbeet-EHBO)
•	 gedetailleerde behandeling per soort.

•	 literatuurverwijzing
•	 soortenoverzicht en de verspreiding in 

Griekenland
 
Ik vind de waarde van dit boek voor een belangrijk 
deel vervat in de toegespitste beschrijvingen (in 
het Engels) die steeds worden ondersteund met 
soms meerdere kleurenillustraties van de dieren. 
De foto’s zijn nagenoeg allemaal van een uitste-
kende kwaliteit. Doordat per soort soms verschil-
lende dieren worden getoond wordt daarmee vaak 
ook de variabiliteit in kleur en tekening tot uiting 
gebracht. Een klein beetje jammer is dat de afge-
beelde dieren niet allemaal echt Griekse dieren 
zijn. Dat was naar mijn idee nog leuker geweest en 
had  het boek echt Grieks gemaakt. Een uitzonde-
ring vormt  de Afrikaanse weekschildpad (Trionyx 
triunguis), omdat hiervan eenvoudig nog geen 
Griekse dieren bekend zijn. Hierover later meer.

BOEKBESPREKING

The Amphibians and Reptiles of Greece

Auteurs: E.D. Valakos, P. Pafilis, K. Sotiropoulos, P. Lymberakis, P. Maragou, J. Foufopoulos, 2008
Titel: The Amphibians and Reptiles of Greece
Uitgever: Chimaira Buchhandelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
ISBN: 978-3-89973-461-4
Prijs: €44,80 (excl. verzendkosten)

396 pagina‘s
250 kleurenfoto’s
2 zwart/wit foto’s
75 zwart/wit kaartjes
2 kleurenkaarten van Griekenland
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Herkenning van soorten op basis van uiterlijke ken-
merken is bij de verschillende groene kikkersoor-
ten (Pelophylax — voorheen: Rana) een moeilijke 
kwestie. De auteurs melden dat die soorten vaak 
zijn beschreven aan de hand van kwaakgeluiden 
of moleculair onderzoek. In de dagelijkse praktijk 
betekent dit dat de vindplaats meestal als indicatie 
dient voor de soorttoewijzing. Ingewikkeld wordt 
het als meerdere soorten in hetzelfde gebied leven.
Per diersoort wordt bij een achttal vaste onder-
delen stilgestaan: de soortnaam in een andere 
taal; (wetenschappelijke) synoniemen, versprei-
dinggegevens (met plotkaart), habitatbeschrijving, 
soortherkenning, opmerkingen over de biologie 
van de soort, beschermingsstatus en als laatste 
algemene opmerkingen (meestal info over onder-
soorten). De verstrekte is informatie beperkt zich 
tot het hoognodige, maar is voldoende voor de 
beeldvorming.

In het boek worden de moderne, soms nog niet 
overal ingeburgerde, genusnamen toegepast. Ik 
noem enkele voorbeelden: Lissotriton (kleine 

watersalamander), Mesotriton (Alpen wa ter sala-
man der), Pelophylax (Groene kikkercomplex), 
Pseudepidalae (groene pad), Eurotestudo (Griekse 
landschildpad), Trachylepis (gouden mabuya), 
Dolichophis  (pijlslangen). Opmerkelijk genoeg, en 
ik denk terecht, meldt Böhme in zijn voorwoord 
dat niet zeker is dat deze en andere namen in de 
toekomst stand zullen houden. Want de nomen-
clatuur (naamgeving) van in het bijzonder de 
Europese herpetofauna is de laatste jaren zeker niet 
statisch te noemen.

Allochtone soorten
Bijzonder vind ik dat de auteurs melding maken van 
een typische, meer West-Europese, slangensoort. 
Het betreft de Geelgroene toornslang (Hierophys 
viridiflavus) die slechts op een klein onbewoond 
eiland in de Egeïsche zee wordt aangetroffen. Ook 
staan de auteurs stil bij de stierkikker (Rana cates
beiana) waarvan op Kreta een populatie bekend is.
Een van de openbaringen in dit boek voor mij 
was de melding dat de Hardoen (Laudakia stellio 
daani)  in het jaar 1915 op het eiland Corfu is geïn-
troduceerd. Helaas ontbreekt informatie over het 
“hoe” en “waarom” hiervan.
Wat introducties op Corfu betreft vind ik het 
jammer dat de auteurs nergens een aantekening 
hebben gemaakt over het gegeven dat in Corfu-
stad nog een andere “outsider” vaste bodem heeft 
gevonden en zich daar ook handhaaft: de muur-
hagedis (Podarcis muralis albanica) (Hill et. al., 
2004; Bruekers, 2006). 
Ronduit verbaasd was ik over de aandacht die aan 
de Afrikaanse weekschildpad (Trionyx triunguis) 
wordt besteed. Deze schildpadsoort is slechts één 
keer voor de kust van Kos als “dwaalgast” aange-
troffen (Taskavak et. Al, 1999)! Het voert naar 
mijn mening te ver dat de auteurs op grond van 
deze ene waarneming Trionyx als een onderdeel 
van de Griekse herpetofauna beschouwen. De 
meest dichtbij gelegen vindplaatsen bevinden zich 
overigens in het zuiden van Turkije.
Als het om frequent voorkomende allochtone rep-
tielen gaat zou eigenlijk de Roodwangsierschildpad 
(Trachemys scripta elegans) in de opsomming niet 
mogen ontbreken. Deze aan water gebonden 
Amerikaanse schildpadsoort wordt heden ten dage 
nog steeds op diverse locaties in Griekenland 
gezien, onder andere in Athene en op de eilanden Trachemys scripta elegans op Kos (Foto A. Brouwer)
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Zakynthos en Kos (Bringsoe, 2001, Kirschey, 
2004; Bruekers, 1993). Het enige wat over 
Trachemys wordt gemeld, is de mededeling dat de 
introductie is te danken aan ontsnapte of uitgezette 
dieren (blz. 44). 
Het ontbreken van een nadere toelichting in het 
boek over de Roodwangsierschildpad vind ik 
nog vreemder worden als ik in de literatuurlijst 
(blz.  24) wel een verwijzing vind naar een publi-
catie over een eerste voortplantingswaarneming 
van Trachemys in Griekenland (Bruekers et. al., 
2006)!

Het lijkt erop dat de auteurs de feiten over 
Trachemys, maar ook die over Podarcis muralis, over 
het hoofd hebben gezien. Deze uitgave verliest 
hierdoor, vind ik, enigszins aan actualiteit. 

Bij de slangen viel mij op dat Hierophis caspius niet 
op het eiland Kos staat ingetekend. Toch komen 
de H. caspius en H. jugularis daar sympatrisch voor. 
In 2006 zijn beide slangensoorten daar waargeno-
men. (Bruekers, Uijtterschout & Brouwer, 
in prep.).

Veldgids?
De omvang en het gewicht van het boek maken het 
niet direct tot een praktische veldgids voor onder-
weg. Wel kun je na een trektocht door de natuur, 
met dit boek in handen, de digitaal gefotografeerde 
dieren goed op naam brengen!
Afsluitend wil ik dan ook beslist positief eindigen. 
Want ik blijf er bij dat het boek een waardevolle 
aanvulling is op de vele veldgidsen die er al zijn. 
Deze uitgave is zijn gewicht in geld waard en een 
aanrader om aan te schaffen. Op mijn schaal van 
10 komt de waardering voor deze uitgave uit op 
een 8,5.

Jaco Bruekers

Podarcis muralis albanica op Corfu
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