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Adder (Vipera berus), zich zonnend 

SJangengiften, slangebeten en hoe de laatste te behandelen 
door Q. Uiterdijk, Le Havre 

Onlangs maakte een aantal kinderen uit 
mijn woonplaats een schoolreisje naar 
Apeldoorn en omgeving. Bij Elspeet zagen 
een paar jongens van dit groepje een 
slang, die zich lag te zonnen. Twee kregen 
ruzie over de kwestie, wie de slang nu 
wel zou pakken. Een van de twee hakte 
de knoop door en greep — zonder verdere 
discussie — de slang e n . . . werd prompt 

door haar gebeten. (Wonderlijk genoeg was 
de slang niet dadelijk gevlucht, hetgeen, 
gezien het lawaai, dat een troep kinderen 
maakt, vrij vreemd mag worden genoemd). 
Ongelukkig voor de jongen bleek de slang 
een Adder (Vipera berus L.) te zijn, zodat 
de begeleiders het slachtoffer onmiddellijk 
naar een ziekenhuis in Apeldoorn brachten. 
De arts, die het geval daar behandelde, 
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gaf opdracht de wond droog te houden, 
doch de huisarts bleek een andere mening 
toegedaan en gelastte de wond met een 
vochtig verband af te dekken. 
Wat is nu de juiste manier? 
Hierover schijnt nog geen zekerheid te be-
staan; daarbij komt, dat men in Nederland 
uiteraard weinig ervaring heeit in het be-
handelen van slangebeten. 
Uit een en ander blijkt wel, dat het „op-
rapen" van slangen door leken een ris-
kante bezigheid is, aangezien deze het 
verschil tussen giitige en niet-giitige slan-
gen bijna nooit weten. De een zal geneiqd 
zijn elke slang als giftig te beschouwen, 
hetgeen voor de persoon in kwestie vaak 
de veiligste weg is; voor de slang kan dat 
echter minder plezierige gevolgen hebben. 
Personen van de zo juist genoemde cate-
gorie bezitten dikwijls de (on)hebbelijk-
heid alle slangen, die zij zien, direct te 
doden. Voor hen is een slang immers een 
gevaarlijk dier! De tweede categorie be-
staat uit mensen, die alles wat leeft be-
slist eens moeten oppakken om te kijken, 
wat het dier zal doen. Misschien nieuws-
gierigheid of zells wel leergierigheid, maar 
meestal onwetendheid, helaas. 
Dat het laatste min of meer ernstige ge-
volgen kan hebben, 'blijkt uit het boven-
staande. 

Men zal daarom de „gulden middenweg" 
moeten bewandelen, om zowel mens als 
dier te beschermen. Een en ander kan wor-
den bereikt door goede voorlichting op de 
scholen, hoewel het voor het onderwijzend 
personeel niet gemakkelijk zal vallen, het 
verschil tussen een giftige en een niet-
giftige slang in een woord uit te leggen 
(schrijver dezes kan dat ook niet). Met de 
meeste nadruk moet er dan ook op worden 
gewezen, dat voor leken verreweg de vei-
ligste manier is, het dier met rust te laten. 
Giitigheid van slangen. 
Wat misschien nog niet iedereen weet, is, 
dc;t clle drie onze inheemse slangensoorter 
gifklieren hebben. Van de Ringslang en 
de Gladde slang schijnt het gif voor men-
sen niet gevaarlijk te zijn, hetgeen met het 
gii van de Adder wel het geval is. Het in 
de gifklier geproduceerde gif is zeer sterk 
en werkt op Guinese biggetjes even hevig 
als dat van de Aspisadder. Het gif van 
laatstgenoemde werkt dodelijk op alle 
kleine zoogdieren en kan zelis voor vol-
wassen mensen zeer ernstige gevolgen 
hebben; bij kinderen werkt het niet zelden 
dodelijk. De gifklier van de Gladde slang 
(Coronella austriaca L.) weegt in gedroog-
de toestand nauwelijks een gram, doch 
bevat een zeer werkzaam vergii, dat in 
verschillende opzichten overeenkomst ver-
toont met het Cobra-gif; de Cobra is een 
van de meest giftige slangensoorten. 
Het Ringslangengif heeft een haemolytische 
werking, dwz. het tast de rode bloed-
lichaampjes aan, met alle daaraan ver-
bonden gevolgen. De rode bloedlichaam-

22 

pjes verzorgen namelijk de stofwisseling 
van weefsels e.d. (zuurstof koolzuur trans-
port), zodat er gevaar bestaat voor verstik-
king in de weefsels. 
Het gif van de Gladde slang daarentegen 
heeit een verlammende werking op de ze-
nuwen. Het is een zgn. neurotoxin. Ten-
gevolge van een inspuiting met dit gif kan 
dan ook algemene verlamming optreden, 
zodat een ademhalingsstilstand het ge-
volg is. 
Waarom zijn de Ringslang en de Gladde 
slang voor de mens echter niet gevaarlijk? 
Beiden behoren tot de Colubriden en zijn 
niet in het bezit van giitanden. Bij een beet 
kan het gif dus niet direct door de gif-
kanalen van de tanden in het gebeten 
lichaamsdeel vloeien. Meestal laat het dier 
na een beet onmiddellijk weer los, zodat 
het gif, dat achter uit de bovenkaak in de 
bek vloeit, de wonde niet bereikt. Een muis 
of kikker daarentegen, die door de slang 
gevangen wordt, wordt enigszins gekauwd. 
Deze prooi wordt ook niet zo spoedig los-
gelaten, zodat het gif gelegenheid heeit in 
de door de beet toegebrachte wonde te 
vloeien. De hoeveelheid gif, die nodig is 
om op een kikker of muis dodelijk te wer-
ken, is natuurlijk ook geringer dan die voor 
een mens. Het blijft echter de vraag, of 
het gif bij het verorberen van een prooi 
van belong is, want meermalen is waar-
genomen, dat — vooral bij kikkers — het 
slachtoffer tot het laatste ogenblik tegen-
spartelt. Verlamming door het gif komt 
daar dus niet in aanmerking. Het schijnt, 
dat deze kwestie nog niet geheel opgelost 
is. 
De Adder (Vipera berus L.) behoort tot de 
Viperiden en is wel in het bezit van gif-
tanden. De adder bijt reeds bij de gering-
ste aanraking; verhoudingsgewijs komen 
er dan ook vrij veel gevaarlijke gevallen 
van adderbeten voor. Bij kinderen vele 
malen met dodelijke afloop (dit valt in ons 
land gelukkig nogal mee). 
De hoeveelheid gif, die bij een beet vrij-
komt, bedraagt ongeveer 0,1 gram. Dit is 
zeer veel, gezien het feit, dat een hoeveel-
heid van 0,00004 gram reeds voldoende is 
om een Guinees biggetje (Cavia porcellus), 
het ,,-geijkte" laboratorium proef dier, in 
verloop van een dag te laten sterven. Zo-
als bij alle andere viperiden overheerst 
de haemolytische werking die van het 
neurotoxin. De verschijnselen van de ad-
derbeet zijn overwegend plaatselijk en 
bestaan uit pijnlijke zwelling van de om-
geving van de beet en uit verkleuring van 
die omgeving. Soms zwelt het gehele ge-
troffen lichaamsdeel sterk op. 
Behandeling van slangebeten. 
De tot^le Colubriden behorende slangen 
zijn dus (vermoedelijk) niet in staat een 
mens door een beet schade te berokke-
nen. Wel zijn er gevallen bekend, dat Colu-
briden het gif in het gelaat van de mens 
spuwden met een zeer grote trefzekerheid. 



Meestal is dit het geval met tropische Co-
lubriden-soorten, maar mocht zulks eens 
voorkomen bij Nederlandse Colubriden, dan 
kan men het beste de getroffen lichaams-
delen — meestal de ogen — uitwassen met 
boorwater. Tot nu toe zijn hiervan in ons 
land echter geen gevallen bekend. 
Voor de behandeling van de adderbeet 
(en voor andere Europese viperiden) be-
staan vele raadgevingen, meestal zonder 
dat de resultaten aan de verwachtingen 
voldoen. Men noemt o.a. uitbranden, open-
snijden, uitdrukken en uitzuigen van de 
wond, afbinden van het gebeten lichaams-
deel, het drinken van alcoholica, het spoe-
len van de wond met kaliumpermanganaat 
e.d. Behalve het direct na de beet aibinden 
van het getroffen lichaamsdeel (hetgeen 
door een deskundige dient te geschieden, 
anders is 't middel erger dan de kwaal), 
hebben de andere maatregelen niet voi-
daan. Tegen uitbranden en opensnijden van 
de wond wordt ernstig gewaarschuwd, 
aangezien er door die behandeling ge-
makkelijk secundaire infecties kunnen op-
treden. Het bloed verliest door de inwerking 
van het slangengif namelijk tijdelijk zijn 
bacteriendodende (althans -aiwerende) 
werking. Uitzuigen kan voor degene, die 
dat doet, ernstige gevolgen hebben. Zijn 
b.v. de lippen van de persoon die de wond 
uitzuigt beschadigd, of is dat het geval 
met het mondslijmvlies, dan kan het gii 
op die plaatsen de weefsels binnendringen. 
Het gebruik van alcohol biedt ook weinig 
voordelen. Bij kinderen komt dit in eerste 
instantie al niet in aanmerking, daar met 
alcohol sterk alcoholische dranken als 
cognac, jenever, brandewijn e.d. bedoeld 
worden. Bij volwassenen is het gebruik van 
alcohol na een slangenbeet ook niet aan 
te bevelen, temeer daar het Viperidengif 
voornamelijk plaatselijke werking heeft. 
Kaliumpermanganaat werkt in zwakke op-
lossing in het geheel niet en in sterke 
oplossing schadelijk. Het afbinden is dus in 
eerste instantie het meest aan te bevelen. 
Het beste is het toedienen van een serum. 
Dit wordt door middel van een injectiespuit 
in het getroffen lichaamsdeel gebracht en 
werkt neutraliserend. De ,,Bayer-Meister-

Gaarne wil ik het een en ander rapporteren 
over de boomkikvors (Hyla arborea), die in 
onze omgeving — het Zuidelijk deel van de 
Peel in de onmiddellijke nabijheid van de 
Belgische grens — in de paartijd algemeen 
voorkomt. 

Omstreeks half Mei 1952 gingen wij, mijn 
14-jarig zoontje en ik, op een Zondagavond 

Lucius-Behring-Werke" te Leverkusen 
(Duitsland) en het Pasteur-Instituut te Parijs 
vervaardigen beide sera, die tegen de 
beten van alle Europese qifslangen werken. 
Het Bayer-serum draagt de naam „E. v. 
Behring", het serum van het Pasteur-Insti-
tuut staat bekend als „E. R.". Uiteraard 
komen beide sera niet (of zeer moeilijk) in 
het bezit van particulieren. 
Verschijnselen, die zich bij een 

slangebeet voordoen 
Het gaat hier om de verschijnselen, die zich 
voordoen tengevolge van een beet door 
een gifslang. Dikwijls vertonen personen, 
door een dergelijke slang gebeten, algehele 
vergiftigingsverschijnselen. Naar gelang 
van de sterkte van de vergiftiging kunnen 
zich duizeligheid, broken, sterke doling 
van de bloeddruk, zwakte en collaps voor-
doen. (Collaps is de sterke, plotselinge 
vermindering van de werking van voor het 
leven onontbeerlijke organen). Deze ver-
schijnselen kunnen door analeptica be-
streden worden. Analeptica zijn (letterlijk) 
„versterkende middelen"; zo kan men bij 
een geringe vergiftiging goed coffe'ine toe-
dienen in de vorm van sterke (lieist zwarte 
d.w.z. zonder melk) koffie. Bij sterkere ver-
giftiging kan Coramin (Ciba) door haar 
snelle werking verlichting geven. Ernstige 
bewusteloosheid, bloedsomloops- en adem-
halingsstoornissen kunnen derhalve door 
Coramin opgeheven worden. In alle ge-
vallen is het goed de patient flink warm 
te houden, dus in een deken ol iets derge-
lijks te rollen, desnoods met een paar 
warme kruiken. Het inroepen van genees-
kundige hulp is altijd noodzakelijk. Zo 
mogelijk brengt men de patient zonder 
dralen naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis. 
Tenslotte nog een optimistisch geluid. De 
laatste tijd is gebleken, dat slangengiften 
voor de behandeling van bepaalde neuro-
tische aandoeningen goed gebruikt kunnen 
worden. O.a. heeft de voormalige directeur 
van het Zuid-Afrikaanse slangenpark, Fitz-
simons, door toediening van slangengiften 
goede resultaten bereikt bij het bestrijden 
van de beruchte en gevreesde St. Vitus-
dans. Waaruit weer zonneklaar blijkt, dat 
alles z'n voor en tegen heeft. 

er op uit naar de plaats, waar wij het jaar 
tevoren boomkikvorsen hadden gevangen. 
Deze plek was gelegen op Belgisch gebied. 
Slechts een exemplaar troffen wij thans 
aan, hetwelk in het gras werd gevonden. 
In het water konden wij echter geen Hyla's 
vinden. Vermoedelijk was dat te wijten aan 
de aanwezigheid van snoeken (wij vonden 

Boomkikvorsen in de Pee) 
door W. L. Stals, Stramprou (L) 

23 



n.l. op de oever een visgraat), waarschijn-
lijk in het water terecht gekomen tijdens 
hoge waterstand in de daarvoorafgaande 
winter. Daar ter plaatse zijn n.l. enkele 
niet met elkaar in verbinding staande 
flinke sloten en in sommigen bevindt zich 
snoek. Door de hoge waterstand in de 
winter lopen deze sloten over en er vormt 
zich een grote plas en de snoeken kunnen 
zich over alle sloten verspreiden. 
Toen het inmiddels duister was geworden 
hoorden wij echter van verre op Neder-

niet wetende of wij links, rechts of vooruit 
zouden moeten lopen, want het was een 
geschieeuw. 
De plaatselijke omgeving goed kennend, 
liep ik ongeveer 10 meter het ven in, w a n -
na ik plotseling een exemplaar plm. 3 

£meter voor mij hoorde, in de straal van 
mijn zaklamp kreeg en hem daarin „ge-
vangen" hield tot ik op ongeveer een halve 
meter afstand genaderd was. Hierna hield 
het dier op met kwaken en bleef voor zich 
uit turen. Het werd met de hand gegrepen 

Boomklkvors (Hyla arborea) Foto J. Th ter Hoist 

lands gebied het lawaai van de boom-
kikvorsen (het gekwaak is al op een 
afstand van ongeveer 1 kilometer te horen!) 
en wij besloten naar die plek te gaan. 
Dit is het z.g. Blokven, gelegen in de ge-
meente Stramproy aan de weg van Stramp-
roy naar Hunsel. De omgeving bestaat uit 
bouwland en weidegronden, afgewisseld 
met heide met als begroeiing struikgewas, 
meest berken en wilgen. Het ven, hetwelk 
niet diep is en des zomers practisch droog 
komt te liggen, wordt doorsneden door 
slootjes. De vegetatie in het water bestaat 
uit moerasplanten, die in kleine bosjes bo-
ven het water uitsteken en waterplanten 
met grote bladeren. 
Toen wij bij het Blokven aankwamen was 
het reeds donker om iets te kunnen waar-
nemen, maar een oorverdovend lawaai 
verried de aanwezigheid van een menigte 
boomkikvorsen. Wij besloten derhalve de 
volgende avond terug te gaan, aan welk 
besluit uitvoering werd gegeven. Beiden, 
voorzien van gummilaarzen en een goede 
zaklantaarn, arriveerden wij aan het ven 
tegen plm. 10 uur in de avond. Het was 
flink donker toen wij het water inliepen. 

en in een glazen pot gedeponeerd. Inmid-
dels had mijn zoontje er ook een te pakken 
gekregen en binnen 10 minuten hadden wij 
op deze wijze er een 15-tal verzameld 
(alle CfO1, want vrouwelijke exemplaren, dat 
wil dus zeggen: niet-kwakende, zagen wij 
niet) hetgeen voldoende was. 
Niettemin bleven er nog een groot aantal 
achter. 
Om 11 uur waren wij van deze enigszins 
romantische excursie weer thuis, en de 
hyla's werden in een terrarium geda in. 
Later is mij nog gebleken, dat Hyla arborea 
verzot is op nachtvlinders. Het dier klimt 
ze tegen het glas achterna als de vlinders 
in het terrarium rondvliegen. Gaat de vlin-
der zitten, dan is hij direct verslonden. 
Of de boomkikvors het gehele seizoen in 
het Blokven is aan te treffen weet ik nog 
niet. Dat gaan wij dit jaar eens onder-
zoeken. 
Wel kan ik nog mededelen, dat het ven 
ook bewoond wordt door vele Groene kik-
vorsen (Rana esculenta) en dat wij dit jaar 
in onze gemeente ook hebben aangetroffen 
de Grote kamsalamander (Triturus crista-
tus) en de Rugstreeppad (Bufo calamita). 
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Een import van terrariumdieren uit de U.S.A. 
door L. U/ijffels, ' s -Her togenbosch 

Daar er voor de houders van een tropisch 
oerwoud-terrarium bijna geen geschikte 
dieren in de handel zijn, hebben de heer 
Delleman en schrijver dezes een min of 
meer geslaagde poging aangewend, dieren 
uit de Nieuwe Wereld in te voeren. Het was 
ons vooral te doen om hagedissen van de 
geslachten Anolis, Basiliscus, Laemanctus 
en Iguana, dat wil dus zeggen verschillende 
leguanen. 
Hoewel dit niet onze bedoeling was, be-
hoorden alle gei'mporteerde anolissen tot 
de soort A. carolinensis. De mooiere soor-
ten, die wij eigenlijk zochten, zoals A. 
Sagrei, A. ricordi, A. stejnegeri en de grote 
Cubaanse A. equestris, waren in de Ver-
enigde Staten niet, of slechts tegen be-
lachelijk hoge prijzen, te krijgen. 
Onze Roodkeel-anolissen waren alle kem-
gezond en ontplooiden direct na aankomst 
een grote activiteit. Helaas waren er slechts 
weinig wijfjes bij. Ze waren afkomstig uit 
Louisiana, waar overigens alle in Europa 
aanwezige anolissen vandaan komen. 
Het is ons niet gelukt beslag te leggen op 
de fraaie en indrukwekkende Basiliscus 
americanus, maar wel werden wij eigenaar 
van een paar jonge exemplaren van Basi-
liscus basiliscus uit de omgeving van het 
Anconmeer in Panama. Dit waren prachtige 
dieren met sterk ontwikkelde achterpoten 
(ze kunnen buitengewoon goed springen) 
en zeer lange tenen, die, als men de 
achterpoot langs het lichaam legt, tot 
voorbij de kop reiken. Dat ze ook heel 
aardig kunnen bijten, bleek, toen ik een 
van de dieren wilde iotograferen: de fijne, 
soitse tandjes, die voor op de kaken in 
een korte rij staan ingeplant, drongen door 
de huid van mijn vinger heen! 

Iguana iguana uit Venezuela heeit de 
grote oranje kippenogen met Basiliscus 
gemeen. Het is een hardgroene hagedis 
met donkerbruine dwarsbanden op de zeer 
lange staart. Het diertje was erg kalm en 
rustig in zijn bewegingen. Directe zon-
bestraling stelde ons jonge exemplaar zeer 
op prijs. 
Kleinere, voor ons terrarium minder ge-
schikte, leguanen waren de Schorshagedis-
sen (Sceloporus) en Padhagedissen (Phry-
nosoma). 
Uit de San Joaquin Valley in Californie 
kregen wij Sceloporus occidentalis occi-
dentalis en Sceloporus occidentalis biseria-
tus, die zich bijzonder graag ophielden op 
de verwarmde, zonbeschenen zandbodem. 
Soms zagen wij ze ook over takken en 
boomstronken kiauteren. In onze oerwoud 
terraria hoorde hij echter kennelijk niet 

ihuis. Scelopordus undulatus hyacinthinus 
zat bij voorkeur op takken tussen de dichte 
bladerbossen van de Cissus. De Sceloporus-
mannetjes zijn op de buik meestal fel 
metaal-achtig gekleurd, meestal staal-
blauw, doch bij laatstgenoemde soort is dit 
gioenglanzend. Driemaal hebben de wijfjes 
eieren afgezet en even zo vele malen waren 
die na verloop van 2 of 3 dagen totaal 
verdroogd. En dat terwijl onze bakken toch 
tamelijk vochtig zijn! 
Het was grappig, te zien, hoe een van deze 
uiterst actieve diertjes met schokkende, 
sprongsgewijze bewegingen een tak op-
rende om aan het einde daarvan stil te 
gaan zitten rondloeren. Direct werd hij dan 
door meer exemplaren gevolgd, zodat ten-
slotte de hele familie als een trein over de 
tak stool. Op het eind van de tak ontstond 
dan een geweldig gedrang waaraan iedere 
keer abrupt een einde werd gemaakt door-
dat het onderste dier zich met een sprong 
uit de voeten maakte. De hele kluit hage-
dissen viel dan naar beneden, tegen de 
ruiten of op de voor dergelijke bombar-
dementen nogal gevoelige beplanting. Soms 
bleven ze met z'n alien ergens aan een 
hagedissenpoot hangen. En wee de le-
guaan, die argeloos midden op het ren-
parcours zat. Hij werd gewoon onder de 
voet gelopen! 
Het kameleon werd altijd vreselijk kwaad 
als het in zijn rust werd gestoord. Blazend 
en bijtend trok hij zich terug maar de 
Sceloporussen hadden meestal veel te veel 
haast om daarop te letten. Het was zo'n 
geweldig en voortdurend lawaai in het 
terrarium, dat we blij waren toen er een 
stel wegging. 
Hebt u wel oens gezien, hoe twee nauwe-
lijks 15 cm lange hagedissen om een meel-
worm kunnen vechten? De sterkste gaat 
dan met de hele, zij het dode, meelworm 
heen. Maar niet zo bij Sceloporus: Valt 
daar tussen twee dieren een meelworm op 
de grond, dan richten zij gelijktijdig de 
kop naar beneden zoals padden dat kun-
nen doen, happen bliksemsnel toe en . .. 
de meelworm is in een beet verdeeld. 
Een heel wat minder opgewekt schouwspel 
gaven de padhagedissen te zien! Het zijn 
prachtige en zeer interessante dieren maar 
probeer niet ze te importeren want daar 
komen gegarandeerd lijken van! 
Padhagedissen absorberen nl. alleen vocht 
door de huid en drinken niet, zoals gewone 
hagedissen. Zij verdrogen dan ook zeer 
gemakkelijk. Bij aankomst zijn ze er bijna 
altijd ellendig aan toe. Zij moeten dan 
vooral niet onmiddellijk in een heet, kurk-
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droog woestijn-terrarium worden gezet, 
maar eerst een lauwwarm bad hebben. Als 
maar een poot of de staart in het water 
hangt, is na enkele ogenblikken het hele 
lichaam tot de kop doornat. 
Eten deden onze exemplaren niet, zodat wij 
dwangvoedering moesten toepassen. Dat 
was niet zo eenvoudig, omdat zij hard-
nekkig weigerden, de bek uit eigen bewe-
ging te openen, maar gelukkig bood de 
gedoornde kop uitstekend hoevast. Van de 
weinige exemplaren uit Texas was onder-
weg reeds de helft bezweken terwijl er 
later nog enkele stierven. 
Dan was er nog een monumentaal exem-
plaar van Phrynsoma platyrhinos uit Cali-
fornie. Hij was een stuk groter dan de 
andere padhagedissen, had een bredere 
kop met zwaardere, maar minder scherpe, 
stekels en op de rug grote, gekielde op-
staande schubben. Ongelukkigerwijze had 
het dier twee vochtige gezwellen op de rug 
en een sterk opgezette achterpoot, waar-
door hij, ondanks zijn aanvankelijk nog al 
bevredigende gezondheidstoestand, na 
korte tijd is dood gegaan. Door een mis-
verstand is het lijk niet bewaard gebleven 
zodat geen sectie heeft kunnen plaats vin-
den. 
Tenslotte kregen wij nog een ruim 30 cm 
lange Cnemidophorus tesselatus te zien, 
een pracht dier maar dood. Deze zg. Race-
runner behoort tot de haqedissenfamilie der 
Teiidae, waarvan in de Nieuwe Wereld een 
veertiqtal genera wordt gevonden. Cnemi-
dophorus is een van de weinige geslachten 
in deze familie met een behoorlijk ge-
proportionneerd lichaam. Dit dier was ge : 
sierd met onregelmatige zwarte vlekken, 
die in langsrijen op de rug waren ge-
rangschikt. De ondergrond was op de 
voorste helft van het lichaam blauwachtig, 
meer naar achteren geel-wit. 
Noordamerikaanse slangen hebben wij ook 
nog gehad: Een Diadonhis punctatus 
edwardsii, een mooi, levendig diertje met 
blauwgrijze rug en een oranje-geel ringetje 
om de achterkop. De gehele buikzijde was 
fel oranje gekleurd. Het diertje was vooral 
's nacht actief en zag tot tweemaal toe 
kans uit zijn, overigens door ons buiten-
gewoon zorgvuldig afgesloten, terrarium te 
ontsnappen. Hij is na het eten van een 
kleine watersalamander plotseling dood-
gegaan. 

Ook was er een beest, dat wij hardnekkig 
hielden voor Thamnophis sirtalis sirtalis, 
doch dat achteraf Natrix sipedon sipedon 
bleek te zijn. Een bruin gekleurd dier met 
grijzig gespikkelde buik, dat op het ogen-
blik in het bezit is van een onzer leden 
die ons hielp aan inheemse slangen en 
hagedissen. Uit een briei van de tegen-
woordige eigenaar bleek, dat deze Natrix 
s. sipedon nog meer op water gesteld is 
dan onze eigen „driemaal Natrix". Wanneer 
bij storing de ringslangen een goed heen-
komen op het droge zochten, vluchtte hij 
steeds het water in. 
Thamnophis moet dan wel het vaalgroene 
slangetje geweest zijn, dat dood uit het 
zakje kwam. Het was getekend met drie 
gelige langsstrepen op de rug. Alle drie de 
slanqen kwamen uit New Yersey. 
Amphibieen waren ook vertegenwoordigd: 
twee stuks, waarvan een Rana clamitans, 
die eveneens dood was. U merkt wel, dat 
het importeren nu niet bepaald zonder 
stukken gaat. Vooral de laatste zending 
verkeerde in een droevige toestand. (Deze 
was n.b. ingeklaard in Zevenaarlll) 
Die Rana clamitans had opvallend grote 
kaken en naar verhouding nog veel grotere 
trommelvliezen. 
Nummer twee van de amphibien was een 
pad: Bufo woodhousii fowleri, afkomstig 
uit New York. Een aardig diertje met een 
relatief aanmerkelijk grotere kop dan de 
hier inheemse Bufo bufo. Deze „Fowler's 
Toad" heeft, evenals onze Rugstreeppad, 
een gele, maar smallere, streep midden op 
de rug terwijl de rest van het lichaam groen 
is met bruine, donkergerande vlekken, die 
t.o.v. de gele streep symmetrisch liggen. 
De huid op de keel is donker gekleurd, de 
rest van net onderlichaam is vuilwit. Een 
leuk padje, dat echter aanvankelijk wat 
moeite met eten had. 
Wanneer dit artikel voor velen aanleiding 
mocht zijn, ook zelf eens te proberen wat 
dieren uit het buitenland te importeren, dan 
zou de schrijver voldoening van zijn werk 
hebben. 
Tenslotte willen wij hier gaarne dank bren-
gen aan onze medeleden, die, hetzij door 
ons inlandse dieren te verschaffen, hetzij 
door het overnemen van overcomplete 
exemplaren, deze importen hebben mogelijk 
gemaakt. 

De slang als sifmboo) 
door J. Bovenkerk Jr. 

De slang heeit als symbool een belangrijke 
rol gespeeld en speelt deze soms nog in 
practisch alle religies en mythen van ons 
wereldje. Niet echter alleen in de religie, 
maar ook bv. als symbool in de genees-
kunde. 

Als we eens nagaan, hoe de medici aan 
dit symbool komen, dan zien we, dat het 
in de middeleeuwen nog niet als zodanig 
gebruikt werd en duikt het pas op in jon-
gere tijden. Daardoor is het reeds waar-
schijnlijk, dat het niet afkomstig is van de 
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koperen slang van Mozes uit het Oude 
Testament, maar eerder van de Hellenis-
tische god Asklepios. De slang duidt de 
leerling aan van de Aesculaap. Asklepios 
was, zoals uit bovenstaande reeds blijkt, 
niet de enige slangengod. 
De slang behoort in de mythologieen tot 
de chthomische wezens, de zgn. aardgees-
ten. Het is een geheimzinnig dier, dat uit 
de aarde opduikt en weer in haar ver-
dwijnt, heeft een waarzeggende geest, be-
hoedt schatten, is een goede huisgeest, 
bewaait de gezondheid, beschikt over ge-
nezing brengende krachten en kan zelfs 
de doden weer tot leven wekken (Prof. Dr 
Kerschensteiner, „Die Schlange des As-
klepios"). 
Ook in het dodenrijk speelt de slang haar 
rol: „het is moeilijk toegankelijk (het do-
denrijk), maar behalve de plaats van het 
oordeel is het ook het levensland bij uit-
stek, waar het licht altijd schijnt en de 
bomen altijd vrucht dragen, waar edele 
metalen en juwelen liggen en de levens-
boom geplant staat en waar ook de slang 
als het altijd weer zich verjongende dier 
thuis hoort. Het is de eenheid van doden-
rijk en levensland" (K. A. H. Hidding, 
„Leven en dood" in Encyclopaedisch 
Handboek van het moderne denken). 
Slangen zijn vaak heilige stamdieren, to-
tems. In vele huizen in Pompeii ziet men 
op de muren slangen geschilderd als be-
schermsters van het huis, als zegenbreng-
sters en heeft men zelfs kleine altarenvoor 
hen ingericht. 
Een van de bekendste genezing brengende 
slangengoden is wel het oud-kanaitische 
cultusvooiwerp, de Nechustan, de koperen 
slang van Mozes. De slangeneredienst is 
in Voor-Azie tot in de Sumerische tijd terug 
te vinden (de iSumerier behoort tot de oud-
ste niet-Semietische bevolking van Baby-
lonie, bezigde het spijkerschriit, ongeveer 
3000—2000 voor onze jaartelling) en is te 
zien op een steen uit de tijd van Koning 
Gudeas, 2300 v. Chr. 
Op Griekse bodem bevindt zich een af-
beelding van de heilige slang, als godde-
lijk attribuut bij de beroemde slangen-
godin van Kreta uit het paleis van Knos-
sos, in het museum van Herakleion. Ook 
Athene was een slangengod, welke op het 
meesterwerk van Phidias met de slang 
wordt uitgebeeld. Eveneens is Apollo een 
slangengod, was dit echter niet van ori-
gine, maar werd het, doordat hij de slan-
gengod Python overwon. De laatste bleef 
een rol spelen bij het waarzeggend orakel 
van Delphi. 
Een der vele slangengoden moet reeds 
vroeg door zijn heel- en wonderkracht een 
bijzondere roem verworven hebben, en wel 
die, welke in de Thessalische stad Trikka 
werd vereerd. Hier zien we ook de vol-
trekking, die voor zoveel Griekse goden 
tekenend is, een langzame anthropomor-

phose, de vermenselijking van dierlijke 
eredienstobjecten. De plaatselijke halfgod 
(heros) van Trikka versmelt met de slang 
(demon), werd aanvankelijk als historische 
figuur opgevat en de godheid is geboren, 
welke Asklepios heet. 
Van Trikka breidt zich de Asklepios ere-
dienst over heel Griekenland uit en ver-
dringt andere erediensten. Veelal was dit 
Apollo en in Athene Amynos, die als ge-
nezing brengende goden verdrongen wer-
den. Spoedig echter gaat Trikka als cen-
trum verloren en verkrijgt de plaats Epi-
dauros op de Peloponesos de hegemonie. 
Van hieruit worden over de gehele antieke 
wereld filialen gesticht, 420 in Athene, 291 
te Rome, welke daar tijdens een pest-epi-
demie kwamen. Er moeten twaalf grote 
heiligdommen geweest zijn, 72 kleinere en 
twee ondergrondse. 
De stichting van een filiaal ging met cere-
monien gepaard, waarbij afgezanlen de 
heilige slangen in natura overbrachten. 
De slangenattributen bleken dus niet al-
leen in manner, brons of klei te bestaan, 
maar de levende slangen speelden een 
voorname rol. Het waren de bekende aes-
culaapslangen Elaphe longissima longissi-
ma (Laur.), een uitgesproken boomslang. 
Daar deze thans in Zuid-Europa te vinden 
zijn op plaatsen, waar vroeger Romeinse 
baden zijn geweest, neemt Prof. Kerschen-
steiner aan, dat deze daar, in verband met 
tie Asclepioscullus, door de Romeinen zijn 
gebracht. 
In genoemde heilige plaatsen werd de 
griekse theurgische geneeskunde toege-
past. Zonder twijfel werd hier ook weten-
schappelijke behandeling verricht, met 
kleine chirurgische ingrepen, het verbinden 
van wonden, zalf- en pleisterverbanden, 
toedienen van medicamenten etc. etc., zo-
als fraai te zien is op een relief uit Oropos 
(zie foto 1). 
Daarnaast werd een therapie toegepast, 
die ook thans nog bij de natuurgenees-
kundigen in zwang is. In het museum te 
Epidauros ziet men daarvan afbeeldingen 
en gegevens, o.a. zoals de hypochonder 
Apellas behandeld wordt met rauwkost, 
baden, gymnastiek, massage, het barre-
voets gaan, bewegingstherapie, stofinwrij-
vingen, melk-honing kuur, etc. etc. 
De behandeling, die de voornaamste rol 
speelde, was de tempelslaap. Door aller-
lei ceremonien werd de zieke in hypnoti-
sche toestand gebracht, waarin hij ontvan-
kelijk geacht werd voor de be- en inwer-
kingen van de priester. Daarmee gepaard 
ging de vierde methode en hier is het ons 
speciaal om te doen: de genezing door 
contact met levende slangen. Evenals de 
vorige dus een psycho-therapeutische be-
handelingsmethode. De zieken brachten de 
nacht door in de heilige zuilenhallen, wach-
tende op het verschijnen van de godheid, 
die in de gedaante van een priester tot hen 
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kwam, en de aanraking door de slangen, 
die vermoedelijk in grote aantallen rond-
kropen. 
Aristophanes geeit ons hiervan een zeer 
aanschouwelijk beeld in zijn blijspel „Plu-
tos", waarin de god van de rijkdom door 
Asclepios van blindheid wordt genezen. 
De blinde ondergaat eerst een religieuze 
wassing aan de heilige bron, waar hij de 
gebruikelijke koeken ofiert en zich daarna 
neerlegt voor de genezingbrengende slaap. 
Zijn dienaar Karion probeert inmiddels van 
een oude vrouw, die daar eveneens voor 
genezing vertoeft, de meegebrachte spijzen 
te ontfutselen. Hierbij maakt hij enig ge-
rucht, wat de oude vrouw hoort en haar 
de arm doet opheffen. Karion begint te 
sissen en bijt haar in de hand, alsof hij 
een heilige slang is, waarop de oude be-
vend van angst haar hand terug trekt en 
onder de deken kruipt. Het gevolg laat zich 
wel denken. Karion verhaalt ook nog, hoe 
de god floot en twee slangen de oogleden 
van de blinde Plutos lekten. 
Kerschensteiner neemt niet aan, dat de 
dressuur van de slangen werkelijk zo ver 
ging, dat zij zieke lichaamsdelen likten, 
foto 1 laat zien, hoe een slang dit de 
schouder van een zieke doet, maar dat 
met verschillende middelen gepoogd werd 
een contact tot stand te brengen. In deze 
zin wil hij ook (in tegenstelling tot Herzog, 
„Die Wunderheilungen in Epidaurus") het 
relief uit N.-Griekenland, 5e eeuw v. Chr., 
verklaren. Zie foto 2. 
We zien een zieke op een baar liggen, die 
door drie dragers tot op kniehoogte ge-
heven is en aan iedere kant een man, die 
door middel van stenen gooien pogen de 
slang tot afdalen te dwingen. 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
Onze leden L. Wijifels en Delleman, Base-
laarsstraat 10 te 's-Hertogenbosch, zijn van 
plan ook dit voorjaar weer te importeren. 
Zij beschikken o.a. over pracht-relaties in 
Noord- en Zuid-Amerika en tropisch Afrika. 
Daar men echter gezamenlijk meer bereikt 
dan alleen, verzoeken zij leden, die hier-
voor interesse hebben, zich met hen in ver-
binding te stellen. Bovendien zoekt de heer 
Wijffels voor zichzelf een paartje Anolis 
carolinensis, omdat het aantal aanvragen 
voor deze dieren zo groot was, dat zijn 
eigen importdieren naar medeleden zijn 
gegaan. 
Ons lid W. Nekkers, Oudegracht 184 bis, 
Utrecht, biedt te koop aan zijn verzameling 
geprepareerde Vlinders, Kevers en Torren. 
De verzameling omvat pl.m. 250 vlinders, 
waaronder zeer zeldzame exemplaren, en 
400 torren, een en ander geheel opgezet in 

Herzog meent, dat de zieke zich op de 
terugweg bevindt van een vergeefse bede-
vaartsreis en tot schrik van de dragers 
een slang hen de weg verspert. Ze ver-
heffen de baar om deze uit de gevaarlijke 
nabijheid te brengen en door het gooien 
van stenen de slang te verdrijven. Echter, 
de zieke heeft de heilige slang herkend en 
heft smekend de arm om de slang tot 
contact te bewegen. 
Eerstgenoemde is het hier niet mee eens 
en meent uit het gedrag van de dragers 
niet die van schrik te kunnen afleiden; 
vervolgens staan de dragers met de ge-
zichten naar elkaar gericht en verplaatsen 
de zieke niet verder dan een opheffen tot 
kniehoogte, vanwaar deze de slang poogt 
te bewegen tot afdalen. Hiermede reeds 
lang bezig zijnde, proberen de slaven door 
het gooien van stenen dit proces te be-
vorderen. 
Daar het meer de gewoonte van de Grieken 
was om typische gebeurtenissen uit te 
beelden, lijkt mij de verklaring van Ker-
schensteiner meer het gegeven te benade-
ien dan die van Herzog; echter lijkt mij 
de stenengooierij niet direct bevorderlijk 
om de slang tot deze handeling te bewe-
gen, daar zij dan eerder geneigd zal zijn 
om dieper het bebladerde gedeelte in te 
kruipen of zich uit de boom te laten vallen 
en snel proberen weg te komen. 
Alhoewel dus het slangensymbool als zo-
danig niet past bij onze hedendaagse ge-
neeskunde, geeft zij toch fraai weer, uit 
en op welke voedingsbodem zij is ontstaan. 
Van deze plaats dank ik gaarne de heer 
Geerders, amanuensis aan het Zoologisch 
Laboratorium van de Amsterdamse Gem. 
Universiteit, voor het nemen van de foto's. 

ladekasten en vitrines. Prijs nader overeen 
te komen. Te bezichtigen na afspraak (tel. 
Utrecht no. 19736). 

Redactie-mededelingen 
Helaas was het niet mogelijk de foto's, be-
horende bij het artikel van de heer Boven-
kerk nog in dit nummer te plaatsen. Zij 
zijn echter zeer interessant en krijgen hun 
plaats in het Februari-nummer. Ook het 
aangekondigde artikel van onze voorzitter 
over de invloed van de zuurgraad op sala-
manders verschijnt dan en hiermede heb-
ben wij een zeer belangrijke primeurl 
Bovendien doen wij in hetzelfde nummer 
mededelingen over de te verwachten im-
port van terrariumdieren uit Nieuw Guinea. 
Dit wordt mogelijk door de goede zorgen 
van ons lid D. L. Leiker, arts, te Seroei 
Een unieke kans om in het bezit te komen 
van dieren uit dit, voor ons nieuwe, gebied. 
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