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Waarnemingen aan de 

muurhagedissoort 

Anatololacerta pelasgiana 

op Rhodos
Jaco Bruekers

Fam.bruekers@home.nl
Foto’s van de auteur

Onze voorjaarsvakantie in 2014 brach-
ten wij door op het Griekse eiland 

Rhodos. Dit eiland herbergt een aantal 
interessante reptielen- en amfibieënsoor-
ten. Van de drie ‘echte hagedissoorten’ 
besteedden wij aan één soort onze speciale 
aandacht: de Oriëntaalse muurhagedis 
Anatololacerta pelasgiana. 

Naast het observeren van deze hagedis-
sen, richtte onze aandacht zich ook op 
de habitatkeuze van deze soort en op de 
vraag met welke andere reptielen die leef-
omgeving wordt gedeeld. 

Het gebied op Rhodos dat wij met onze 
scooter konden bereizen omvatte de “drie-
hoek”, Rhodos-stad, Lindos en Petaloudes 
(‘Vlindervallei’). Eén dag hebben we op 
het naast gelegen eiland Symi doorge-
bracht. Daar wordt Anatololacerta ook 
aangetroffen.
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Anatololacerta 

pelasgiana, man

Landschapskenmerken
Rhodos en Symi maken deel uit van de 
eilandengroep Dodecanesos. Rhodos is 
daarvan het grootste eiland (1398 km2) 
en ligt op slecht 12 km afstand van de 
Lykische kust (Turkije). Het binnenland 
van Rhodos kent vruchtbare vlakten die 
worden afgewisseld door beboste heuvels 
en bergen. In die bossen overheersen den-
nenbomen het beeld, o.a. Pinus halepensis 
en P. nigra. Aan de randen ervan vindt 
men het typische mediterrane struikgewas-
milieu met onder andere Cistus cretensis, 
Spartium junceum, Thymus capitatus en 
lage eikenbomen (Quercus coccifera). Op 
1 uur varen afstand, ten noordwesten van 
Rhodos, ligt het veel kleinere eiland Symi 
met een soortgelijk milieu.

Het klimaat in deze streken is typisch 
mediterraan. Dat houdt in warme en droge 
zomers en wat vochtigere, milde winters. 
Tijdens ons bezoek werd stralende zonne-
schijn afgewisseld met buien. Dat had een 
duidelijk effect op de begroeiing; alles was 
fris groen. Toch was de temperatuur aan-
genaam en steeg makkelijk naar de 25°C. 

Verspreiding en naamgeving
Het hoofdverspreidingsgebied van deze 
soort ligt in het zuidwesten van Turkije. 
Verder wordt hij gevonden op enkele 
Griekse eilanden, waaronder Rhodos, Pen-
tanissos en Symi (Franzen et al., 2008; 
Valakos et al., 2008).

De naamgeving van deze hagedissen-
soort is recentelijk gewijzigd. Tot voor kort 
was de naamgeving volgens Arnold et al. 
(2007) nog leidend en luidde ‘Anatolola
certa oertzeni’. 

Genetisch onderzoek door Bellati et 
al. (2014) is echter aanleiding geweest om 
de nomenclatuur te herzien.

Een van de verrassende uitkomsten 
volgens dat onderzoek is dat ‘pelasgiana’, 
voorheen bekend als duiding van een on-
dersoort van ‘Anatololacerta oertzeni’, nu 
kennelijk als een zelfstandige soort moet 
worden beschouwd, namelijk: Anatolola
certa pelasgiana.

Toch zijn er nog twijfels over die 
stelling en lopen er nog discussies over 
de wijze waarop het onderzoek is ge-
daan en de conclusies die daaruit zijn 
getrokken. (http://lacerta.de/AS/ en 
http://reptile-database. reptarium.cz)
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De dieren op Rhodos en de andere nabij 
gelegen eilanden worden door Bellati 
et al. (2014) tot de soort A. pelasgiana 
gerekend.

Anatololacerta in het veld
Aan de hand van verzamelde literatuur 
en berichten van vrienden die eerder op 
Rhodos waren geweest, was bekend dat 
de muurhagedissen vrijwel zeker in en 
rond Rhodos-stad op de oude stadsmuren 
aangetroffen konden worden. Logisch dat 
de stadsmuren één van de doelen waren 
die wij wilden bezichtigen.

Op 30 april werd de scooter naast een 
van de hoofdingangen van ‘old town’ 
geparkeerd. Het duurde niet lang of ik 
kon in een van de voegen van de enorme 
stenen van die stadsmuur een vrouwelijke 
Anatololacerta spotten. Wel in een ogen-
schijnlijk hagedis-onvriendelijke omgeving, 
aangezien er nauwelijks begroeiing en dek-
kingsmogelijkheden aanwezig waren. Onze 
wandeling langs de stadwallen op deze 
dag en de dagen erna leverden uiteindelijk 
talrijke waarnemingen op. De hagedissen 
waren wel redelijk schuw, ondanks dat ze 
toch aan mensen gewend moesten zijn. De 

oude stadsmuren en binnenstad vormen 
immers een bezienswaardigheid waar hor-
des toeristen aan voorbij trekken.

De muurhagedis zagen we op Rhodos en 
Symi eigenlijk het meest in gebieden waar 
van menselijke activiteiten sprake was 
zoals op tuinmuurtjes, bruggen en duikers 
maar ook op oude tamariskbomen (Tama
rix ramosissima) langs een openbare weg.

In de kustplaats Kritika nabij een ap-
partementencomplex bij de kust, vind je 
ze zelfs in vrij monotone grastuintjes met 
slechts enkele grote agaven (Agave ameri
cana) die als ‘ornamenten’ dienen. Die aga-
ven gebruikten de hagedissen als een veilig 
onderkomen. De dieren geven dus niet 
altijd de voorkeur aan muurtjes of andere 
verticale structuren en lijken zich op dat 

Anatololacerta 
pelasgiana, vrouw

Anatololacerta 
pelasgiana, eiland 

Symi
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á Anatololacerta 

pelasgiana, kop-

peltje, Rhodos 

stad

ä Stadsmuren in 

Rhodos-stad

â Dorst lessen 

aan een schuim-

nest van een 

cicade

punt opportunistisch te gedragen. Wat bij 
die eerder genoemde agaven opviel, was 
dat elke agave een groepje herbergde van 
meerdere dieren en verschillende geslach-
ten (zie foto). Op zich was dat bijzonder 
omdat Lacertidae soorten bekend staan 
als zeer territoriaal en onderling heel 
onverdraagzaam. Tijdens onze waarne-
mingen gedroegen die dieren zich rustig en 
lagen naast of zelfs op elkaar te zonnen. 
Natuurlijk zijn de omstandigheden in het 
wild, met tal van uitwijkmogelijkheden 
en schuilplaatsen, niet te vergelijken met 
omstandigheden in gevangenschap. 

In de kuststrook, naast de weg rich-
ting Rhodos-stad, troffen we hagedissen 
herhaaldelijk aan op rotsblokken tot vlak 
aan de zee! Wel was de dichtheid daar niet 
heel hoog. Opvallend was dat in andere 
ogenschijnlijk geschikte plekken meer 
landinwaarts, zoals bij Kalithies, de dicht-
heid aanzienlijk afnam of de hagedissen 
zelfs volledig ontbraken.

Bij het beroemde ‘vlinderdal’, niet ver 
van Kalamonas, leeft Anatololacerta 
rondom het bezoekerscentrum. Aan de 
rand van parkeerplaatsen en op de muur-
tjes zagen wij de hagedissen regelmatig 
zonnen. De schaduwrijke bossen werden 
als leefgebied gemeden. Het ‘vlinderdal’ 
ligt midden in een dicht bebost heuvelge-
bied. Daar heerste merkbaar een hogere 
luchtvochtigheid en de temperatuurver-
schillen waren ook duidelijk groter dan 
aan de kust.

Op het moment van ons bezoek konden 
wij daar verder geen andere herpetofauna 
ontdekken.

Op Symi troffen we de hagedissen alleen 
aan op de muren in en rond om het haven-
gebied. Tijdens wandelingen op de hoger 
gelegen delen van de havenplaats waren 
deze hagedissen niet te vinden, hoewel 
de biotopen in onze ogen geschikt leken. 
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Biotoop Ana-

tololacerta en 

Laudakia nabij 

Kritika

Laudakia stellio 
manOmdat ons bezoek maar enkele uren 

duurde, konden we geen doorslaggevende 
conclusies trekken over de daadwerkelijke 
verspreiding.

Uiterlijk
Opvallend was, dat het uiterlijk van 
deze tot 25 cm lange muurhagedissen 
in Rhodos-stad en elders op het eiland, 
erg variabel is. De basiskleur is weinig 
spectaculair en varieert van overwegend 
bruin tot bruin met een groene ‘zweem’ op 
de rug. De vrouwtjes zijn eenvoudig te her-
kennen aan de lengtetekening op de rug en 
flanken waarbij de witte band aan de buik-
zijde bijna bij alle vrouwtjes aanwezig is. 
De mannetjes hebben een vlekkentekening 
en hebben, in vergelijking tot de vrouwe-
lijke dieren, een forsere kop. Bij een aantal 
exemplaren was aan de buikzijde een rij 
kleine blauwe vlekjes zichtbaar. De buiken 
van beide geslachten zijn meestal ivoor- of 
zalmkleurig, zonder vlekjes. Maar ten tijde 
van ons bezoek (voorjaar) hadden som-
mige mannetjes opvallend genoeg mooie 
oranje/rode buiken en kelen.

Wat ons steeds weer opviel was dat er, in 
tegenstelling tot bij de agamen, alleen vol-
wassen dieren van Anatololacerta te zien 
waren en nauwelijks halfwas dieren. Dit 

duidt volgens ons op een snelle groei van 
de dieren gedurende het eerste levensjaar. 
Kleine, tot 6 cm (kop/romplengte) lange 
Hardoenen zagen we daarentegen wel 
regelmatig.

Samenleven
Niet zelden deelden de muurhagedissen 
hun leefgebied met andere reptielen. In 
Rhodos-stad en op muurtjes bij Ialysos 
troffen wij de Hardoen (Laudkia stello 
daani) vaak aan. Maar ook de gevlekte 
skink (Chalcides ocellatus) en de Johan-
nesskink (Ablepharus k. kitaibelii) werden 
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Laudakia stellio daani in dezelfde tamarisk

à Ook hier vind je Anatolacerta

â Anatololacerta 

vindt schuilplaat-

sen in de 

tamarisk.
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Anatololacerta 

pelasgiana, man

af en toe gezien (Ialysos). Op plekken 
waar de skinken in hetzelfde biotoop voor-
kwamen (kuststrook bij Kritika), leven de 
skinken meer op de grond, terwijl Ana
tololacerta daar een duidelijke voorkeur 
heeft voor hogere en verticale structuren 
(rotsblokken en muren) en daardoor een 
andere niche inneemt. 

Het sympatrisch voorkomen met Har-
doenen, vinden wij enigszins bijzonder. 
Op de eerste plaats bewonen ze hetzelfde 
biotopen (verticale structuren) maar zijn 
het ook potentiële voedselconcurrenten. 
Want ook agamen zijn fervente insecten-
eters. Verder hebben wij stellig de indruk 
dat volwassen agamen fysiek in staat zijn 
om jonge en halfwas muurhagedissen 
te verorberen. Toch leken beide soorten 
elkaars nabijheid te tolereren. Soms zagen 
we ze op slechts één meter afstand van 
elkaar zitten, zonder dat ze op elkaar acht 
sloegen. 

Soortgelijke waarnemingen zijn ook 
gedaan in Turkije en Cyprus waar de 
Hardoen eveneens in biotopen voorkomt 
waar kleine halskraaghagedissen leven, 
respectievelijk Phoenicolacerta laevis en 

Ph. troodica (Bruekers & Uytterschout, 
2010; Bruekers, 2013).

Voedsel
Voedsel was er tijdens ons bezoek volop 
aanwezig. Het had immers flink geregend 
en de weiden en bermen waren fris groen. 
Het wemelde er van de sprinkhanen en an-
dere insecten. Aan de basis van de muren 
was eveneens allerlei ongedierte te vinden. 
Mieren, spinnen, vliegen en, zeer algemeen, 
pissebedden (Porcellio scaber). Op de mu-
ren en rotsblokken bij de kust vonden we 
vrij algemeen oer-insecten ook wel ‘visjes’ 
genoemd (mogelijk Petrobius maritimus).

De vraag die in ons opkwam was hoe 
het voedselpalet er in de zomer eigenlijk 
uitziet. Een periode die droog en erg heet 
kan zijn en op dat punt waarschijnlijk een 
volstrekt ander beeld laat zien.

Een keer is een bijzondere waarneming 
gedaan. Gezien werd dat een mannelijke 
muurhagedis langdurig aan een schuimnest 
van een schuimcicade (mogelijk Philae
nus spumarius) likte. Deze schuimcicade 
wordt ook wel veelzeggend ‘spuugbeestje’ 
genoemd. In onze ogen is dit een goed 
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Stadsmuren bie-

den beschutting

voorbeeld van een opportunistische manier 
om op plekken waar zoetwater zeldzaam is 
toch vocht tot zich te kunnen nemen.

Hetzelfde gedrag is eerder waargenomen 
bij Lacerta agilis in Zwitserland. (Nieu-
wenhuizen, 2000).

Predatoren
Naast verwilderde en rondstruinende kat-
ten, zijn ook de algemeen voorkomende 
bonte kraaien als geduchte predators van 
reptielen te beschouwen. In het park bij 
de ruïnes in de stad, zagen we dat een 
bonte kraai (Corvus corone sardonius) 
een hagedis buit had gemaakt. Dichterbij 

à Porcellio 

scaber, potentiële 

voedseldieren.

â Ook Petrobius 

maritimus is een 

mogelijk voed-

seldier.
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Anatololacerta pe-

lasgiana, vrouwtje

gekomen konden we zien dat de prooi een 
volwassen gevlekte skink (Chalcides ocel
latus) was. 

Wij kunnen niets zeggen over de ‘preda-
tiedruk’ veroorzaakt door kleine zoogdie-
ren zoals wezels of ratten.

Al eerder is opgemerkt dat het voor 
ons ook onzeker is of de forse Hardoen 

(Laudakia stellio daani) als een predator 
moet worden beschouwd. Feit is wel dat 
de predatiedruk vooralsnog weinig invloed 
lijkt te hebben op de populatiedichtheid 
op die locaties. De Oriëntaalse muurhage-
dis komt lokaal in hoge dichtheden voor 
(soms 2 à 3 dieren per m2). 

Op Rhodos leeft een aantal landslangen, 

Chalcides 
 ocellatus
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Nederlandse naam Wetenschappelijke  naam Aantal waarnemingen

Oriëntaalse muurhagedis Anatololacerta pelasgiana >30

Reuzen smaragdhagedis Lacerta trilineata diplochondrodes <5

Slangenooghagedis Ophisops elegans macrodactylus <8

Hardoen Laudakia stellio daani >10

Anatolische wormhagedis Blanus strauchi, 2x

Turkse gekko Hemidactylus turcicus >5

Slangeoogskink Ablepharus kitaibelii 3x

Gevlekte rolskink Chalcides ocellatus 5x

Scheltopusik Pseudopus apodus 1x

Muntslang Hemorrhois nummifer 1x Symi

Kaspische beekschildpad Mauremys rivulata 2x

Groene pad Bufo viridis >5 [en >100 larven]

Egeïsche meerkikker Pelophylax bedriagae >10

Europese boomkikker Hyla arborea >10 [en >20 larven]

onder andere de Muntslang (Hemorrhois 
nummifer) en Katslang (Telescopus fallax) 
waarvan bekend is dat het hagedisseneters 
zijn. Die slangen hebben wij op Rhodos 
nergens aangetroffen. 

Op Symi vonden we echter aan de rand 
van de havenplaats wel een jonge Munt-
slang (Hemorrhois nummifer). Die had 
zich onder een groot rotsblok verborgen.

Tot slot
Uit de waarnemingen die wij hebben 
gedaan, concluderen wij dat de muurha-
gedissen op Rhodos, en ook op Symi, niet 
echt een algemene verschijning zijn. Dit 
neemt niet weg dat in het gebied waar wij 
hebben gezocht, soms wel sprake was van 
lokaal hogere populatiedichtheden. Dat 
geldt voor de biotopen op en rondom de 
stadsmuren van Rhodos stad en op muur-
tjes en in de hoteltuinen in de kuststrook 
bij Kritika.
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Summary

Observations on the wall-lizard species Anatololacerta pelasgiana on Rhodos

The author visited the Greek island Rhodos and Symi in Spring 2014. He and his wife looked for the herpe-

tofauna, in general but had a special interest for the wall lizard Anatololacerta pelasgiana. They studied its 

behavior and habitat. Do they prefer man made habitats or not? What other reptile species share the same 

environment and is there mutual competition?

In the same habitat where Anatololacerta lived, they observed Laudakia, Apblepharus and Chalcides as 

well.

One extraordinary observation is described. An Anatololacerta licked from the foam -secretion of the 

cicada Philaenus spumarius, apparently as a source of water to quench thirst. Other herpetofauna was also 

found and mentioned in a separate list.
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Mississippi modderschildpadden

Kinosternon subrubrum hippocrepis

(meer dan) 40 jaar 
houden en kweken
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Met elkaar in contact als leden van 
onze vereniging, kwamen wij er 

achter dat we samen meer dan 40 jaar 
Mississippi modderschildpadden houden 
en kweken. Zeker nu de Nederlands Belgi-
sche Schildpaden Vereniging ook ruim 40 
jaar bestaat, is dat een mooie aanleiding 
te schrijven over onze ervaringen met deze 
interessante soort schildpad. Onze erva-
ringen hebben we in het volgende artikel 
verwerkt. 

Hoe Fred begon
Als kind las ik ademloos de boekjes 
van onze oprichter, I.M. Aleven, zoals 
het fameuze ‘Schildpaddenboekje.’ In 
dat boek las ik dat er kleine, handzame 
moerasschildpadden bestaan met de naam 
‘slijkschildpad.’ Zo’n naam spreekt on-
gelofelijk tot de verbeelding, vooral door 
de inspirerende illustratie in dat boekje. 
De andere naam van slijkschildpad, daar 

kwam ik snel achter, was ‘modderschild-
pad’. In Artis hadden ze die wel, en ik nam 
me voor om deze charmante kleine schild-
padjes te gaan proberen te houden. Dat 
heeft moeten wachten tot ongeveer 1973. 
Een aquariumwinkel in Amsterdam-Oost 
had deze dieren te koop. Ik heb toen een 
vrouwtje gekocht, dat ik vanwege ruimte-
gebrek een tijdje heb ondergebracht bij een 
bevriend schildpaddenliefhebber, die een 
mannetje modderschildpad had. Dagelijks 
werd er gepaard zonder verdere resulta-
ten. Maar dat kan ook te maken hebben 
gehad met een – naar huidige maatstaven 
– zwaar overbevolkte bak met Roodwang-
schildpadden, modderschildpadden en nog 
wat soorten. Pas na een tijdje kregen we 
door dat de twee schildpadden toch wel 
behoorlijk van elkaar verschilden in bouw, 
formaat kop en de tekening op de kop en 
nek. Het mannetje bleek een Kinosternon 
subrubrum steindachneri te zijn en mijn 
vrouwtje een Kinosternon subrubrum hip
pocrepis, de Mississippi modderschildpad.

De twee modderschildpadden ×zijn later 
in 1975 bij mij gekomen in een studen-
tenflat en hebben samen in een aquarium 
60×60×30 cm hoog gezeten. De water-
stand was 15 centimeter, onverwarmd in 
een heel warme kamer zonder winterse 
afkoeling. Die tropische omstandigheden 
waren vanwege mijn toenmalige wurg-
slangen en aquariumvissen. In de bak 
stond een klein bakje met aquariumzand 
waar toen nooit gebruik van is gemaakt. 
Eén of twee jaar later kwam er een ander 
mannetje bij. Ook een K. s. hippocrepis. 
Dit mannetje was aanzienlijk kleiner 
(ongeveer 9 centimeter en hij is in 40 jaar 
nog geen millimeter gegroeid) dan de K. s. 
steindachneri en delfde haast onmiddellijk 
het onderspit in gevechten die altijd gestart 
werden door de K. s. steindachneri. En met 
dat starten bedoel ik: zien = aanvallen! Het 
grote mannetje achtervolgde het kleintje 
ook over het landgedeelte. De bijtwonden 
van modderschildpadden moeten niet 
onderschat worden. De stukken schild 
kunnen in het rond vliegen en het kleine 
mannetje is dan ook aardig beschadigd 

De “slijkschild-

pad” in Het 

Schildpadden-

boekje van I.M. 

Aleven
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geraakt in die periode.
De K. s. steindachneri heb ik sindsdien 

apart gehouden van de K. s. hippocrepis. 
Hij heeft nog samengewoond met een 
vrouwtje Kinosternon subrubrum subru
brum waar hij wel bevruchte eieren bij 
wist te verwekken. Ik heb van die eieren 
één jong uit het ei gekregen, dat op latere 
leeftijd als goede ondersoortbastaard een 
uiterlijk had, het midden houdend tussen 
de ouders.

Mijn schildpadden en de rest van de me-
nagerie hebben in de tweede helft van de 
jaren ’70 nogal wat verhuizingen gekend 
en woningen met meerdere klimaattypes, 
variërend van warm behaaglijke studen-
tenflats met cv tot en met tochtige, haast 
onverwarmde kraakpanden. Tot 1979 
zaten ze in een bak van 60×60×30 cm met 
een waterhoogte van 15 cm en een plastic 
huishoudbakje met zand als landgedeelte. 
Onverwarmd water, geen lamp boven het 
landgedeelte. In de toenmalig beschikbare 
literatuur had ik gelezen dat modderschild-
padden de enige (ja ja) moerasschildpad-
den waren die niet aan zonnebaden deden. 
In de jaren ’70 en ’80 werd nog gesteld 
door de toenmalige curator van de koud-
bloedige dieren in Artis, de heer Frank de 
Graaf, conservator van het aquarium en 
reptielenhuis van Artis, dat zonnebaden 
bij modder- en muskusschildpadden wel in 
terraria bekend was, maar dat dit afwij-
kend gedrag in gevangenschap is dat in de 
natuur absoluut niet voorkomt!

Later heb ik wel degelijk gelegenheid ge-
geven tot zonnebaden, wat met enthousias-
me werd aanvaard door de modderschild-
padden. In mijn aquaria had ik altijd ruim 
voldoende kienhout dat ook boven water 
uitstak. De modderschildpadden bleken 
het heel normaal te vinden tot 30 centime-
ter hoogte in een tak te klimmen om van 
direct zonlicht van buiten te profiteren in 
plaats van onder een gloeilamp.

Hoe Jan begon
In 1979 werd ik lid van de NSV en op 
28 april 1984 nam ik deel aan de landdag 
die Lacerta samen met de NSV in Utrecht 

organiseerde. Die vond plaats in het 
Botanisch Laboratorium in de 
Lange Nieuw-
straat in Utrecht, 
onderdeel van 
de Universiteit 
van Utrecht. Daar 
was ook een lezing 
van Frans Netten en 
Ferry Zuurmond met 
als titel “Verzorging 
van modderschildpad-
den en aardschildpad-
den.” Dat wekte mijn 
interesse en een jaar 
later, in 1985, kon ik bij 
mede-verenigingslid Fred 
Fleminks in Amsterdam 
een tweetal nakweekschild-
padden ophalen die in 1984 
bij hem waren geboren. Het bleken twee 
vrouwtjes te zijn, die aanvankelijk met 

Het programma 

van de landdag 

met Lacerta in 

Utrecht op 28 

april 1984
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zijn tweeën in een zelf gekitte volglas bak 
van 80×40×35 cm werden gehuisvest. Die 
bak was voorzien van een bodemfilter. Na 
enige jaren bleek dat de twee vrouwtjes het 
met elkaar slecht konden vinden. Ik heb 
toen een vrouwtje aan een andere liefheb-
ber overgedragen. Op zoek naar een man-
netje modderschildpad kon ik eerst één le-
nen van een NSV-lid in Amsterdam. Later, 
in 1992, kon ik van een ander lid van de 
vereniging een mannetje overnemen. 

Verspreidingsgebied en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Missis-
sippi modderschildpad omvat uiteraard 
het stroomgebied van de rivier Mississippi 
in de zuidelijke Verenigde Staten en de 
aansluitende gebieden daaromheen. Deze 
soort schildpad komt voor in allerlei wa-
teren, zoals ondergelopen land, greppels, 
sloten en ondiepe poelen. Ze hebben een 
voorkeur voor dicht begroeide plekken 
met een zandige of modderbodem. De 
dieren leven solitair, waardoor ook in het 
aquarium vaak geen prijs wordt gesteld op 
gezelschap van soortgenoten. In de natuur 
hebben de dieren een leefgebied van circa 
500 m2. 

Ondersoorten van Kinosternon 
subrubrum
Oostelijk van het genoemde verspreidings-
gebied tot aan de Atlantische kust komt 
de nominaatvorm van deze soort voor, de 
gewone modderschildpad Kinosternon 
subrubrum subrubrum. In Florida komt de 
derde ondersoort voor, de Florida mod-
derschildpad Kinosternon subrubrum 
steindachneri. 

Uiterlijke kenmerken
De drie ondersoorten kunnen redelijk 
gemakkelijk uit elkaar worden gehouden. 
De Mississippi modderschildpad heeft 
als meest opvallend uiterlijke kenmerk de 
twee vuilgele, ongeveer twee mm brede 
strepen vanaf de ogen naar de kaakhoek 
tot in de nek. Dit is eigenlijk de enige 
tekening van het dier. De muskusschildpad 
Sternotherus odoratus heeft ook gele stre-

pen over de kop maar deze zijn doorgaans 
dunner en geler. De gewone modderschild-
pad heeft in plaats van vuilgele strepen 
over de kop kleine, enkele grote, vuilgele 
vlekken. De Florida modderschildpad 
ziet er hetzelfde uit als de gewone mod-
derschildpad maar heeft een veel kleiner 
achterste buikschild en een smalle brug 
tussen plastron en carapax. Verder hebben 
mannetjes van deze ondersoort opvallend 
grote koppen. 

De Mississippi modderschildpadden 
zijn verder aardappelkleurig met een wat 
lichtere buikzijde. Het buikschild laat twee 
scharnieren zien, waardoor het rug- en 
buikschild bijna volledig kunnen worden 
gesloten. De lichaamslengte bedraagt 
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tussen de 10 en 12 cm. Mannetjes blijven 
wat kleiner. De dieren hebben een lange 
en spichtige nek en een redelijk zwaar 
gebouwde kop met krachtige kaken.

Gedrag
Zoals eerder gesteld, zijn modderschild-
padden solitaire dieren, ze leven niet 
in groepen en zijn nogal eenzelvig. Dat 
betekent dat ze ook in gevangenschap niet 
in groepen moeten worden gehuisvest. 
De mannetjes hebben een sterke drang 
tot paren. In een verblijf met beperkte 
afmetingen kunnen vrouwtjes daaraan niet 
of moeilijk ontsnappen. Als ze aan de pa-
ringsdrang van het mannetje niet kunnen 
ontkomen, zullen ze zich op het landge-

deelte gaan ophouden. Ze eten dan niet 
meer, omdat ze alleen in het water eten. Er 
ontstaat dan het gevaar van verkommeren 
van het vrouwelijke dier. Het is daarom 
aan te raden mannetjes en vrouwtjes apart 
te huisvesten. Voor een paring kunnen 
de dieren een korte tijd, bijvoorbeeld een 
halve dag, bij elkaar worden geplaatst 
en daarna weer gescheiden. Mannetjes 
moeten altijd apart van elkaar worden 
gehouden, omdat de dieren bij gevechten 
zware verwondingen zullen oplopen en één 
het onderspit zal delven.

Modderschildpadden hebben krachtige 
kaken. Bij het hanteren of het voederen is 
het aan te raden er voor te zorgen niet te 
worden gebeten.

Vrouwtje in het 

terrarium
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Huisvesting
Zoals hierboven al is beschreven, zijn 
modderschildpadden niet erg kritisch wat 
betreft hun behuizing. Dat is natuurlijk 
geen vrijbrief om hen armzalig te huisves-
ten. Modderschildpadden zijn geen goede 
zwemmers en doen het het beste bij een 
waterhoogte van 15 à 20 centimeter. Hoe 
meer kienhout en dergelijke in de bak, hoe 
liever het hen is, zij leven nogal ‘low-key’ 
en verstoppen zich graag achter en tussen 
kienhout en/of stukken kurk. Drijvende 
waterplanten (waterpest, kroos, Brazili-
aanse waternavel) kunnen hier ook voor 
dienen. Modderschildpadden eten wel eens 
iets plantaardigs maar zullen de bak niet 
leeg grazen. Het water hoeft niet verwarmd 
te worden, een zandstrandje om te zonne-
baden (en eieren te leggen) met een warm-
telamp er boven is zeer wenselijk. Voor 
het leggen van eieren is een diepte van de 

eilegbak van 15 centimeter ruim voldoende. 
Speelzand of metselzand uit de bouwmarkt 
volstaat. Omdat modderschildpadden geen 
actief zwemmende moerasschildpadden 
zijn hebben we geen grote bak nodig met 
veel zwemruimte. Een bak van minimaal 
60 centimeter lengte is voldoende voor een 
paartje tijdens de voortplantingsperiode.

Voortplanting
Modderschildpadden kennen geen uitge-
breide balts. De paring (als het vrouwtje het 
toestaat) volgt na een lompe achtervolging 
door het mannetje. De eieren worden dan 
enkele weken later gelegd in het legstrand. 
Soms liggen de eieren heel oppervlakkig, 
soms op 10 cm diepte. De eieren hebben 
een harde schaal en hoeven niet uitgebreid 
vochtig te worden uitgebroed. De ontwik-
kelingsduur varieert van twee maanden 
tot vier maanden, ook voor eieren uit een 

àNestje met pas 

gelegde eieren

àà De broed-

stoof, een “au 

bain   marie”-

model

â Parende mod-

derschildpadden
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en hetzelfde nest op dezelfde plek in een 
broedstoof. De juiste broedtemperatuur ligt 
tussen de 28 en 30°C. In de natuur is het 
mogelijk dat baby-schildpadjes in het nest 
overwinteren en in de lente pas boven de 

grond komen. In gevangenschap is dat bij 
één van ons (Fred) ook twee keer gebeurd. 
Gooi een nog niet uitgekomen ei dus niet te 
snel weg, er kan alsnog een schildpadje uit 
komen!

â Uitkomen uit 

het ei kan een paar 

dagen duren. Dit 

ei is uitgebroed op 

seramis-korrels.
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Winterslaap of -rust
In het natuurlijke verspreidingsgebied in 
de zuidelijke Verenigde Staten komt een 
duidelijke seizoensvariatie voor in de zin 
van warme of hete zomers en koele win-
ters. De verschillen zijn uiteraard minder 
hoe zuidelijker het betreffende gebied is 
gelegen. Overwintering gebeurt zowel op 
het land als in het water. Fred liet de dieren 
in hun verblijf in de winter in het water bij 
vrij lage temperaturen tussen de 4 en 8°C. 

Jan hield enige dieren in een vijvertje 
in een onverwarmde kleine plantenkas 
buiten. Enige jaren lang deden deze twee 
vrouwelijke nakweekdieren geen winter-
slaap in het water van het vijvertje maar 
zochten een plaats onder een druiven-
struik, waar ze zich tussen de wortels 
ingroeven tot een diepte van ca. 12 cm. In 
het voorjaar kwamen ze weer te voor-
schijn. Soms deden ze er wel twee weken 
over om hun kuiltje te verlaten en zich in 
het water te begeven. In een half open kuil 
waren ze dan zichtbaar.

Voedsel
In de natuur is de modderschildpad een 
alleseter met een voorkeur voor dierlijk 
voedsel. We moeten denken aan mosselen, 
slakken, insecten, kreeftachtigen, vis, aas, 
enz. In gevangenschap worden veel soorten 
voedsel gegeten. De auteurs voeren hun 
dieren met (gevriesdroogde) regenwormen, 
meelwormen, gevriesdroogde rivierkreeft-
jes, huisjesslakken, rupsen, gedroogde 
insecten, (gevriesdroogde) treksprinkha-
nen, droogvoer voor schildpadden, korrels 
voor koi en vijvervissen, tartaar met een 
toevoeging van mineralen en vitaminen, vis 
van allerlei soort, kattenbrokken, garna-
len, nestmuizen, waterpest, eendenkroos 
en dergelijke. Men moet waken voor 
het overvoeren van de dieren. Variatie is 
belangrijk. Voor de opname van kalk is het 
raadzaam stukken schaal van kippeneieren 
of stukken sepia in het water te leggen. De 
dieren bijten daar stukjes van af.

à Jong volwassen dier dat ontwaakt uit de winterslaap in een kas onder 

een struik

á Het verblijf voor de jonge modderschildpadden

á â Jong dier, enige weken oud
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Wetgeving
De Mississippi modderschildpad Kinos-
ternon subrubrum hippocrepis is niet 
opgenomen in de bijlagen van het CITES-
verdrag en de daarop gebaseerde Europese 
verordeningen. Het houden van deze 

soort is dus nog vrij. Geadviseerd wordt 
bij overdracht van deze dieren altijd een 
overdrachtsformulier op te maken, zodat 
de nieuwe houder altijd de legale herkomst 
van de dieren kan aantonen, in het geval 
de wetgeving verandert. 

Besluit
Voor ons als langjarige houders is de 
Mississippi modderschildpad een ideale 
schildpad om te houden en te kweken. De 
dieren stellen niet heel hoge eisen en leven 
bij ons gezamenlijk al ruim 40 jaar, dit zeer 
tot ons genoegen. Het is een soort voor het 
leven. Wij hopen dat dit artikel bijdraagt 
aan het juist en verantwoord houden en 
kweken van deze en andere soorten schild-
padden.

á Enkele van de 

gebruikte voe-

dingsmiddelen

â Volwassen 

vrouwtje, gebo-

ren in 1984 bij 

Fred Fleminks
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Summary

In this article the two authors describe their 

experiences and successes in keeping and 

breeding the Mississippi mud turtle Kinoster-

non subrubrum hippocrepis during more than 

40 years. This species proves to be a hardy 

and attractive small turtle. 
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Vroeger, in de goede oude tijd, was de systematiek van de pythons (familie Pythonidae) 

eenvoudig en overzichtelijk. De grote soorten uit tropisch Afrika en Azië werden gerekend 

tot het genus Python, en de soorten uit Australië en Nieuw-Guinea grofweg tot de ge-

nera Aspidites, Liasis en Morelia. Voorts was er uit de Australische regio nog de bekende 

groene boompython, die tot zijn eigen genus Chondropython werd gerekend. En tenslotte 

waren er nog een paar soorten in Australië en Afrika die aan eigen, weinig soortenrijke 

genera werden toegekend. 

Inmiddels is de situatie, door jaren 

van veel morfologisch en moleculair-

fylogenetisch onderzoek, danig veranderd. 
Het begon allemaal met de beroemde 
Amerikaanse herpetoloog Arnold Kluge, 
die zich begin jaren negentig van de vorige 
eeuw een tijdlang goed vastbeet in de 
python-systematiek. Voor de volledigheid 

zij hier opgemerkt dat Kluge zich bij zijn 
onderzoek altijd richt op een zeer gedegen 
studie van morfologische en anatomische 
kenmerken; hij doet geen moleculair-
fylogenetisch onderzoek. In 1993 publi-
ceerde hij twee uitgebreide artikelen over 
de interne verwantschapsrelaties binnen de 
pythonfamilie.

Jaargang 74 Nummer 3 Lacerta 117
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De systematische positie van 
 Calabaria
Het eerste van die twee artikelen (Kluge, 
1993a) ging over de merkwaardige West- 
en Centraal-Afrikaanse ‘tweekoppige 
slang’, Calabaria reinhardtii, die sinds jaar 
en dag tot de pythons wordt gerekend. De 
benaming ‘tweekoppig ’slaat op de eigen-
aardigheid dat bij eerste beschouwing van 
deze ongeveer een meter lang wordende 
slang de kop en de staart nauwelijks van 
elkaar zijn te onderscheiden. Uit zijn stu-
die van vijfenzeventig(!) morfologische 
kenmerken kwam Kluge tot de conclusie 
dat Calabaria zeer veel overeenkomsten 
vertoont met de in het westen van Noord-
Amerika voorkomende ‘rubberboa’, 
Charina bottae. De overeenkomsten zijn zo 
sterk, aldus Kluge, dat deze twee soorten 
eigenlijk tot een en hetzelfde genus moe-
ten worden gerekend. Kluge bracht zijn 
ijzeren redenering tot de logische conclu-
sie: hij synonimiseerde het genus Calabaria 
met Charina (de naam Calabaria werd 
officieel opgeheven), en Calabaria rein-
hardtii werd Charina reinhardtii. Sterker 
nog, Kluge trok eveneens de onvermij-
delijke conclusie dat Calabaria blijkbaar 
geen python is, maar een boa, een andere 

familie dus!
Deze door Kluge voorgestelde verandering 
was niet alleen een systematische schok: 
ook zoögeografisch wierp Kluge’s conclu-
sie vragen op. Immers, we zaten ineens 
met een vertegenwoordiger van de boa’s in 
tropisch Afrika, terwijl de boa’s in de kern 
toch een Amerikaanse slangengroep zijn. 
Er werd dan ook door de herpetologische 
gemeenschap direct getwijfeld aan de juist-
heid van Kluge’s conclusie. Maar ja, zijn 
morfologische analyse was nu eenmaal 
zeer goed onderbouwd en gebaseerd op 
een zeer omvangrijke kenmerkenvergelij-
king (laat dat maar aan Kluge over!). Het 
was dus niet zo simpel om Kluge’s redene-
ring eventjes te weerleggen.
In 2013 kwamen de onderzoeker Pyron en 
zijn medewerkers met een zeer uitgebreide 
moleculair-fylogenetische studie waarin 
vertegenwoordigers van alle hagedissen- 
en slangenfamilies waren opgenomen, 
inclusief de tweekoppige slang (Pyron 
et al., 2013). Hun analyse gaf aan dat 
Calabaria en Charina moleculair-fylogene-
tisch gezien ver van elkaar zijn verwijderd 
en weinig tot geen verwantschap vertonen. 
Ook andere moleculaire studies gaven dit 
aan. De conclusie lijkt onvermijdelijk dat 

ß Morelia spilota 

macdowelli

à Liasis mackloti

â Antaresia 

stimsoni
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we bij Calabaria en Charina te maken 
hebben met een indringend geval van con-
vergentie: twee niet-verwante soorten die 
ten gevolge van gelijksoortige leefomstan-
digheden zeer sterk op elkaar zijn gaan 
lijken. 
Uiteindelijk ontstond binnen de herpeto-
logische gemeenschap consensus dat de 
tweekoppige slang eigenlijk maar het best 
tot een eigen familie kan worden gere-
kend, de Calabariidae. Deze familie, die 
natuurlijk wel dicht in de buurt staat van 
de pythons en de boa’s, telt dus slechts 
één soort, Calabaria reinhardtii. Calabaria 
kan hierbij dus worden verwijderd van de 
soortenlijst der pythons.

De systematiek van de pythons 
van Australië en Nieuw-Guinea
De systematiek van de afgelopen dertig 
jaar van de pythons uit het Australische 
gebied is één grote nomenclatorische 
wirwar, te ingewikkeld (en te saai) om 
hier in detail weer te geven. Hier wordt 
volstaan met de opmerking dat de soorten 
van Australië en Nieuw-Guinea die aan-
vankelijk werden toebedeeld aan ruwweg 
vier genera, inmiddels zijn verdeeld over 
de genera Antaresia, Apodora, Aspidites, 
Bothrochilus, Leiopython, Liasis, Morelia 
en Simalia (zie de tabel aan het eind van 
dit artikel). Het genus Chondropython, de 
bekende groene boompython van tropisch 
Australia en Nieuw-Guinea, is in 1993 
door Kluge (Kluge, 1993b) gesynonimi-
seerd met Morelia (Chondropython viridis 
wordt Morelia viridis).
Eén taxonomisch geval uit het 

Liasis mackloti
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Australische gebied is nog wel interes-
sant om specifiek te vermelden. Het gaat 
hierbij om de bekende Australische rots-
python, Morelia amethistina, de grootste 
slangensoort van Australië. Deze soort 
bereikt een lengte van tweeëneenhalve tot 
vier meter, met af en toe een uitschieter 
van vijf meter. In de literatuur wordt stee-
vast verwezen naar een recordexemplaar 
van 8,5 meter, maar waarschijnlijk is dit 
exemplaar in geen enkel zoölogisch muse-
um daadwerkelijk opgeslagen, en waar-
schijnlijk weet inmiddels ook niemand 
meer waar deze waarneming nu precies 
vandaan komt.
De Australische rotspython komt niet 
alleen voor op het Australische vaste-
land, maar ook op Nieuw-Guinea en een 
aantal in de buurt liggende eilanden. De 
onderzoeker Harvey en zijn medewer-
kers (Harvey et al., 2000) kwamen op 

basis van een morfologisch onderzoek 
van exemplaren uit het gehele versprei-
dingsgebied tot de conclusie dat het bij 
de Australische rotspython in feite gaat 
om een complex van vijf verschillende 
soorten: één soort op het Australische vas-
teland en vier soorten met ieder een ver-
spreidingsgebied in en om Nieuw-Guinea. 
Uit de etikettering van de originele muse-
umexemplaren uit de negentiende eeuw 
en de bijbehorende gepubliceerde weten-
schappelijke soortbeschrijvingen bleek 
voorts dat de soortnaam ‘amethistina’ 
voorbehouden was aan één van de soor-
ten die voorkomen op Nieuw-Guinea en 
omliggende eilanden. Voor de veel beken-
dere rotspython van het Australische vas-
teland bleek Morelia kinghorni de juiste 
naam te zijn.
De onderzoeker Reynolds en zijn mede-
werkers (Reynolds et al., 2014) kwamen 
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op basis van een moleculair-fylogenetische 
studie van de pythons en boa’s tot de 
conclusie dat de soorten onderzocht door 
het team van Harvey tot een nieuw genus 
moeten worden gerekend, het genus 
Simalia. Dit betekent dat we voor de 
Australische rotspython inmiddels heb-
ben te maken met een naamsverandering 
van Morelia amethistina naar Simalia 
kinghorni. Twee andere soorten werden 
door Reynolds en de zijnen eveneens 
toegevoegd aan het genus Simalia: S. 
boeleni van Nieuw-Guinea (een prachtige 
knalblauwzwarte pythonsoort) en S. oen
pelliensis van Australië. Overigens nog 

Simalia kinghorni
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interessant om op te merken: de oprich-
ting van een apart genus voor deze soor-
tengroep was al in 1993 voorspeld door 
de onovertrefbare Kluge!

De systematische plaats van de 
Netpython en de Timor-python
Op een gegeven moment begon de 
Australische amateur-herpetoloog 
Raymond Hoser zich met de taxonomie 
van de pythons te bemoeien. Het is een 
moeilijk verhaal met deze meneer Hoser. 
De afgelopen dertig jaar heeft hij vele 
artikelen gepubliceerd waarin hij de syste-
matiek van menige Austraalaziatische 

reptielengroep op de schop nam en vele 
reptielensoorten heeft toebedeeld aan door 
hem nieuw benoemde genera. De meeste 
van deze nieuw benoemde genera heeft hij 
beschreven in door hemzelf gepubliceerde 
en geredigeerde tijdschriften. Met andere 
woorden: gepubliceerd zonder overleg 
met, of toetsing aan de mening van, 
professionele herpetologen. Niet alleen 
publiceert Hoser er vele nieuwe namen op 
los, bij nader wetenschappelijk onderzoek 
blijkt hij het ook vaak bij het verkeerde 
taxonomische eind te hebben, met als 
resultaat dat de door hem geïntrodu-
ceerde genusnamen weer moeten worden 
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onderdrukt. Er zijn al artikelen verschenen 
van professionele herpetologen waarin 
Hoser wordt beschuldigd van “taxonomic 
vandalism” en waarin de herpetologische 
gemeenschap wordt opgeroepen om alle 
taxonomische publicaties van Hoser te 
negeren.
Maar het moet gezegd: af en toe heeft 
Hoser het blijkbaar toch wel bij het 
rechte eind. Bij zijn onderzoek van de 
pythons (Hoser, 2003; 2004) kwam hij 
tot het inzicht dat twee van de Aziatische 
pythons, namelijk Python reticulatus (de 
alom bekende netpython) en P. timo
riensis (de veel minder bekende Timor-
python) niet zeer nauw verwant zijn aan 
de overige soorten in het genus Python. 
Volgens Hoser moeten deze twee soorten 
worden toegekend aan een eigen genus, 
een conclusie die wordt gedeeld door de 
professionele herpetologische gemeen-
schap (zie onder andere Rawlings et 
al., 2008). Voor de Netpython en de 
Timor-python bedacht Hoser als genus-
naam “Broghammerus”, met de bedoeling 
om op deze manier de bekende Duitse 
python-terrariaan Stefan Broghammer te 
eren. Ook in dit geval bestond Hoser het 
om zonder toetsing aan de mening van 
een kritische redactie een nieuwe genus-
naam te publiceren. Hier komt nog bij 
dat “Broghammerus” toch wel één van 
de lelijkste genusnamen is die ooit het 
licht hebben gezien. Dat de majesteitelijke 
benaming “Python reticulatus” voor één 
van ’s wereld indrukwekkendste slan-
gen moest wijken voor het afgrijselijke 
“Broghammerus reticulatus”, daar wilde 
vanaf het begin eigenlijk niemand aan.
Al snel bleek uit speurwerk in de 
Internationale Code voor Zoölogische 
Nomenclatuur dat de naam 
Broghammerus niet correct volgens de 
regels van die Code was gepubliceerd 
(vele door Hoser geconstrueerde genus-
namen zijn niet conform de regels gepu-
bliceerd). Als een zoölogische naam niet 
volgens de regels is gepubliceerd, kan 
zo’n naam als onjuist en onbruikbaar 
terzijde worden geschoven. Aldus was 

Morelia viridis

Foto Dennis 
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in ‘de zaak Broghammerus’ de weg vrij 
voor een alternatieve benaming voor de 
Netpython en de Timor-python. Reynolds 
en zijn medewerkers (Reynolds et al., 
2014) kwamen met de nieuwe genusnaam 
Malayopython, als verwijzing naar het 
Maleisische gebied waar de twee soorten 
voorkomen. De naam “Malayopython” is 
door het team van Reynolds wél volgens 
de regels van de zoölogische nomenclatuur 
gepubliceerd, en kan dus beschouwd 
worden als rechtsgeldig. Het is wel 
jammer dat deze naam nu weer onwil-
lekeurig associaties oproept met mayo-
naise, maar Malayopython reticulatus en 

Malayopython timoriensis klinkt in ieder 
geval vele malen beter dan Broghammerus 
reticulatus en Broghammerus timoriensis.

Slotopmerking
En zo zijn we dan uiteindelijk uitgekomen 
bij wat hopelijk kan worden beschouwd 
als een enigszins afgeronde en stabiele 
classificatie van de pythons. In de tabel 
op pagina 130 vindt de lezer een volledige 
soortenlijst van de pythonfamilie, met 
waar mogelijk Nederlandse namen toege-
voegd. De lijst is gebaseerd op de meest 
recente publicatie over de python-systema-
tiek (Barker et al., 2015).

á Simalia king-

horni

ä idem, juveniel

àMalayopython 

reticulatus
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Tabel

Soortenlijst van de familie Pythonidae

�enus Antaresia
A. childreni Childrens python 
A. maculosa 
A. perthensis 
A. stimsoni 

Genus Apodora 
A. papuana 

Genus Aspidites 
A. melanocephalus Zwartkoppython 
A. ramsayi 

Genus Bothrochilus 
B. boa 

Genus Leiopython
L. albertisii witlippython 
L. biakensis 
L. fredparkeri 
L. huonensis 
L. meridionalis 
L. montanus 

Genus Liasis
L. dunni
L. fuscus 
L. mackloti 
L. olivaceus 
L. savuensis 

Genus Malayopython 
M. reticulatus Netpython 
M. timoriensis Timor-python 

Genus Morelia
M. azurea Noordelijke groene boompy-
thon 
M. bredli 
M. carinata 
M. imbricata 
M. spilota Australische python 
M. viridis Zuidelijke groene boompython 

Genus Python 
P. anchietae Angola-python 
P. bivittatus Donkere tijgerpython 
P. breitensteini 
P. brongersmai 
P. curtus kortstaartpython 
P. kyaiktiyo 
P. molurus Gewone tijgerpython 
P. natalensis Zuidelijke Afrikaanse rotspy-
thon 
P. regius Koningspython 
P. sebae Noordelijke Afrikaanse rotspy-
thon 

Genus Simalia
S. amethistina 
S. boeleni 
S. clastolepis 
S. kinghorni Australische rotspython 
S. nauta 
S. oenpelliensis 
S. tracyae 

Summary

Stability in python systematics? From few to many different genera

Based on the pertinent literature an overview is given of the recent developments in python syste-

matics. A full species list of the family Pythonidae is presented.
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In Memoriam
Bert Verveen

Vlak voor het ter perse gaan van deze 
uitgave van Lacerta bereikte ons het 
droevige bericht dat Bert Verveen, 

emiritus hoogleraar fysiologie Rijks 
Universiteit Leiden, op 18 augustus 

2016 in Lisse is overleden. Bert 
schreef voor Lacerta een jarenlang 

lopende serie over de Boa constrictor 
als huisdier, een serie die later in 

Engelstalige vorm als boek verscheen.
Dankbaar voor wat hij voor de hobby 
en Lacerta betekend heeft, blijft Bert 

voor altijd in onze herinnering.
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