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In 1951 verscheen bij Robert Hate Limited tc Londen een bock van dc hand van de herpetoloog 
van het Museum of Comparative Zoology te Cambridge. Verenigde Staten, Mr. Arthur 
Lovcridge. In TOMORROW'S A HOLIDAY1) verhaalt hij van zijn vangtochten in Brits 
Oost-Afrika. Schrijver en uitgevcr hebben ons toegestaan een interessante passage uit dit boek 
te vcrtaten en in LACERTA te publicercn. 
Samen met enige inlandsc assistcnten en een groep dragers is Mr. Lovcridge op jacht naar 
zeldzame dieren in het bcrggebied van Uluguru in het Tanganyika Tcrritorium. ongeveer 
250 kilometer ten westen van Dar es Salaam. 

Een Kinderkamer in een Bamboestengel 
Belasting-betalende Wormsalamanders 

Steeds als we gejaagd hadden in de bossen 
van Bagilo moesten we tegen steile hcllingen 
opzwoegen om weer in ons kamp terug te 
keren. Bij Nyange was dc situatie gunstiger 
geweest, want het was veel gemakkelijkcr om, 
vermoeid van urenlang vangen, terug te gaan 
naar onze tenten in het dal. Bij Nyingwa stond 
ik er op in het bos te kamperen, om nu verder 
alle ovcrbodige klauterpartijen te voorkomen. 
Aanvankclijk vcrzette Jumbe Saidi en later ook 
zijn vader Jumbe Chibi zich tegen dit plan: ze 
waarschuwden mij voor olifanten en luipaarden 
en trachtten mij te bewegen kamp op tc slaan 
dichtcr in dc buurt van dc vcrspreide hutten, 
die hun kleine domein vormden. 
Niettemin klommen we nog een uur lang na 
het passeren van de laatste hut verder naar 
boven tot we een half overwockerdc open 
ruimte bcreikten tussen de dichte bossen bam-
boe, die het woud zo ontoegankelijk maken. 
Dczc opening, zo werd mij verteld. werd in de 
oude. slechte tijd door dc Kami's uitgekapt. 
Zij brachten cr hun vce, vrouwen en kinderen 
in als de Hehc's op het oorlogspad waren en 
hun dorpen brandschatten. Er was in die dagen 
nog geen overheid die agressicve stammen 
ervan kon weerhouden hun zwakkere buren 
tc belagen. 

Helder water vloeidc uit ccn bron en vormde 
een klein beekje, dat kronkclde over het bijna 
moerassige plekje, waar het gekwaak van kik-
kers overal te horen was. Dat was doorslag-
gcvend: Hier moesten de tenten worden op-
gezet. Een gedeelte van de dragers werd aan 
het werk gezet om materiaal te verzamclen en 
een tamelijk stevige hut te bouwen, die onder-
dak zou verschaffen aan het halve dozijn 
negerjongens, dat bij mij zou blijven als de 
dragers naar hun hutten zouden terugkeren. 
Overal waren de sporen van olifanten, die bij 
hun omzwervingen door de bamboc een massa 
Stengels gebroken en in alle richtingen ge-
knakt hadden. De grond lag bezaaid met afge-
broken stukken in alle stadia van ontbinding. 
Het klauteren over en door deze warboel was 
een inspannend karwei, om maar te zwijgen 
over het plotseling zitten gaan, zonder daartoe 
zelf te hebben besloten: er zijn weinig dingen 
zo glad als een nat, met alg begroeid stuk 
bamboc ter dikte van een arm. Ik begon de 
kortere stukken op tc pakken om te zien of 
cr soms amphibien in ter woon waren; stak de 
stukken riet omhoog en gluurde cr doorheen 

alsof het telescopen waren. Een methode, die 
zijn nadelen had, want soms zat de buis ver-
stopt met rottende bladeren en dan waren het 
niet alleen m'n ogen, die ik vol vuil water 
kreeg. W e zetten evenwel de inspectie van 
de stengelstukken vcrscheidene uren voort, dat 
was best zo nu en dan een ongeluk waard, 
want vaak vond ik ze tot mijn grote vreugde 
bewoond door de ene of de andere van de 
twee meest merkwaardige padden van de 
wereld. 
De mecsten van ons, die in landen met een 
gematigd klimaat leven, zijn gewoon aan dc 
kwaakkoren waarmee padden, kikkers en boom-
kikvorsen de inval van de lentc begroeten. Dc 
geluiden worden meestal voortgebracht door 
de mannetjes, die de wijfjes al dagen zijn voor-
afgegaan op de weg naar het water. Hun ge-
drag wordt beinvloed door de stijging van dc 
luchttemperatuur, die met een verhoging van 
de temperatuur van het water samengaat. In 
tropisch Afrika, waar uitgesproken droge en 
natte seizoenen zijn, heeft de eerste wolkbrcuk 
waarmee dc rcgentijd inzct, en die een daling 
in temperatuur met zich meebrengt, hetzelfde 
resultaat. Als door magische kracht komen dc 
kikkers in vcrbluffende aantallen te voorschijn 
en hun vcrenigd koor kan over een afstand 
van verschcidene kilometers gehoord worden. 
Op zo'n afstand vermengen de kreten zich tot 
een geluid, dat soms sprekend lijkt op het ge-
juich van een voetballendc menigte. 
Kikkers en padden van deze gcdragswijze 
leggen een enorme hoeveelheid eieren, naar 
gelang de soort in aantal varierend en reikend 
tot een maximum van 12000 stuks — het aantnl 
eieren, dat dc Amerikaanse Pad (Bufo tcrrestris 
amcricanus) legt. Het legsel, in grote klompen 
of langc strengen afgezet. wordt prompt door 
de onverschillige ouderdieren aan zijn lot over-
gelaten. De reden van deze numerieke ovcr-
vloed is duidclijk, want niet meer dan enkele 
paren van deze grote pad is het beschoren vol-
wassen te worden. Zowel de eieren als de lar-
ven staan bloot aan talrijke vijanden, zoals 
luizen, insectenlarven en watertorren, vissen en 
kikkers zelfs, want heel wat keren heb ik 

') TOMORROWS A HOLYDAY werd in 1956 uit-
gegeven in de vorm van een pocketbook door Hamil-
ton & Co. (Stallord) Ltd., Londen. Dit ,,Panther Book" 
is hier in Nederland le krijgen voor de lultele som 
van / 2,-15. Dit is het enige stuk herpctologische 
literatuur, dat zelfs bij nacht en ontij aan kiosken 
en stations te koop is. Red. 
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eieren, larven en jonge kikvorsen uit de magen 
van hun volwassen soortgenoten tc voorschijn 
gchaald. 
Hoewel het elf maanden van het jaar regent in 
het tlluguru-gebied, zijn de bcrghellingen zo 
steil, dat er weinig of geen water op blijft 
staan. En ook als wat water, achtergebleven 
in een gcultje of kuil, kikkers cr toe brengt 
eieren crin af tc zetten, dan zal de ccrst-
volgende woestc wolkbreuk eieren en larven 
naar de vcrnietiging sleuren. Tengevolge daar-
van hebben de kikkers en padden in dit berg-
gebicd ongebruikelijke broedmanieren ontwik-
keld, om de levenskansen van het nakomeling-
schnp tc vergrotcn. De merkwaardigste van al 
deze dieren zijn twee soorten padden (Nccto-
phrynoides vivipara en N. tornicri) die in bam-
boc leven, want zij zijn, met enkele uitzondc-
ringen, dc enigc vorsen die levende jongen 
voortbrengen. 
In September hadden wij bij Bagilo wijfjes van 
deze levendbarende padden gevonden, die cicren 
drocgen. Die bij Nyingwa bevatten in oktober 
reeds witte larven; in de maand daarop droeg 
een enkel wijfje al 114 kleintjes, die. afgezien 
van hun halve centimeter lengte, het evenbceld 
waren van hun vijf centimeter langc ouders. 
Ncctophrynoidcs vivipara is zo veranderlijk in 
kleur als het kameleon, al is het proces wat 
langzamer. Sommige exemplaren waren bleck-
groen of donker olijfkleurig. andere roodbruin 
of loodgrijs, min of meer overeenkomstig de 
kleur van het blad dat de grond in het oerwoud 
bedekte. Een prachtig beestje was rijk donker 
groen en druk zwart bevlekt. De meeste pad-
den waren helemaal zwart aan de onderkant. 
andere waren zuiver wit en overgangsvormen 
tussen deze twee uitersten waren ook vertcgen-
woordigd. 
In afwijking van de gewone padden in Europa 
en Amerika heeft dc levendbarende pad geen 
wratachtige huid. O p de kop, de nek en de 
poten liggen echter gezwollen klierrijke plekken, 
die een wit, dik en taai gif afschciden. Dit gif 
weerhoudt andere dieren en vogels ervan zich 
aan deze padden te vergrijpen en ik ben er 
nooit in geslaagd een schepscl tc vinden, dat 
er een van soldaat had gemaakt. ook al waren 
de padden betrekkelijk talrijk. Als om hun aan-
wezigheid te benadrukken waren de klierstreken 
goed zichtbaar gemaakt door anders dan de 
rest van het lichaam gekleurd te zijn. Ze waren 
rose-achtig wit, bleek okerkleurig, roodbruin of 
anders getint in een dergelijke kleur. 
Ik vond een avontuurlijk paddebeest rustend op 
een plant, ongeveer een voet boven de grond. 
Dit was vreemd, want de soort is een typische 
bodembewoner. Ik merkte op, dat vivipara een 
uitgesproken voorkeur vertoonde voor het ge-
broken bamboe dat in een hoek vlak bij dc 
grond lag, terwijl de kleinere soort, tornicri, 
uitsluitend huisde in de verticale Stengels. Het 
was hun metaalachtigc ,,pink. pink-pink "- ge-
rocp dat mij het eerst attent maakte op de 
schuilplaats van Tornier's pad. Elders vond ik 
ze verborgen tussen de enorme bladeren van 
de wilde banaan (Musa uluguruensis). 
Sommige van deze n duim lange boompadjes 

waren glad, andere wrattig en hadden een heel 
fijn stckeltje in het centrum van ieder wratje. 
Ze waren in variabiliteit even opmerkeljk als 
de grotere soort. Vele waren met een goud-
achtig creme bespikkeld, zodat het leek alsof 
kleine goudkorrels op de ondergrond van olijf-
kleur of bleek bruin lagen. Merkwaardig ge-
noeg was hun uiterlijk enigszins in overeen-
Stemming met het modderige en bevlekte inte-
rieur van de bamboe, waarin ze verblijf hidden. 
W e moesten gemiddeld tien stukken bamboe 
onderzoeken om ccn pad te vinden en we vin-
gen er tweeenzestig in Nyingwa. Een dozijn 
of een paar meer werden er gevonden onder 
de stukken hout of de mosplakken, die hier 
en daar de grond bedekten. 
Gewoonlijk was de witte onderkant van de 
wijfjespadden zo transparant, dat we de op 
elkaar gepakte eieren goed konden zien bij de 
exemplaren die wc bij Bagilo vingen. Hier in 
Nyingwa konden wij larven ondcrscheiden van 
negen tot vijfendertig stuks. Tegen het eind 
van oktober waren kleine padjes zonder enig 
spoor van een staart even duidelijk tc zien als 
destijds de eieren. Het was vreemd om waar tc 
nemen hoe deze larven de levenscyclus van hun 
soort zeer in het kort doormaakten en ten-
slotte de staarten verloren, zonder ooit de ge-
legenheid te hebben gehad die in het water te 
gebruiken. 
Maar we zouden nog mccr kikkerlarvcn tegen-
komen, die het zonder water moeten doen. 
Bij Bagilo had ik een liggende boomstam om-
gedraaid waaronder een kikvors wegkroop, die 
uiterlijk helemaal niet leek op ook maar een 
van de talrijke beesten, die ik al ecrder gezien 
had. Het was de eerste vertegenwoordiger van 
niet alleen een nieuwe soort — uluguruensis — 
maar zelfs van een nieuwe groep, van het genus 
Hoplophrync. Van boven gezien was het dier 
zwart en fijn zilverwit gcspikkeld, terwijl een 
rij vlekken op de rug de indruk van een streep 
maakte. Heel opvallend waren ook andere 
witte vlekken op de zijkant van de kop. Aan 
de onderkant waren de zilverwitte vlekken op 
de overigens bruinachtig zwarte huid hoofd-
zakelijk beperkt tot de kin en de keel. Ik 
was in staat de onderkant van het dier te 
bekijken, door eenvoudig mijn vinger op zijn 
rug te leggen. Dc kikvors was zo kleverig, dat 
hij aan mijn vinger bleef plakken en voor nauw-
gezette inspectie zonder verdere maatregclen 
opgeheven kon worden. Het was een wijfje. 
zodat er niets uitzonderlijks te zien was. 
Later ving ik een mannetje en ik was ver-
baasd op iedere helft van de borst een roset 
van dooms te vinden, die elk negen schcrpe 
punten teldc. W a a r de duim bij andere soorten 
zit, stak hier het bot als een naald naar buiten, 
op de basis waarvan nog drie stekels waren 
ingeplant. Op de rug van wat bij andere kikkers 
en padden de tweede vinger is, stond een groep 
van vijf doornachtige uitsteeksels. De kleine 
vinger ontbrak; typerend voor deze soort. Op 
de achterpoten en de vocten stonden nog acht-
envecrtig stekels. Hoewel ze op de kop af een 
inch lang waren, vrij groot dus, waren deze 
kikkers buitengewoon plat. De reden hiervan 
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werd mij niet duidelijk voordat wij Nyingwa 
bereikten. 
Daar liep ik s morgens langs een olifantenpad, 
waar de passerende kolossen duizenden Stengels 
gebogen en gekraakt hadden. Ik keek eens door 
een scheur in een bamboestam naar binnen en 
zag daar twee kluitjes eieren, die tegen de 
wand waren vastgcplakt. En vlak daaronder 
zat het moederdier: de platkikkcr. Haar platte 
lichaam had het haar mogelijk gemaakt naar 
binnen te glippen door dc scheur. En daardoor 
was eveneens wat van de stuifregen gedrongen 
die een bijna dagelijks verschijnscl op deze 
hoogte is. Het water droop langs de wanden 
naar beneden, bevochtigde op zijn weg het 
legsel en verzamclde zich op het tussenschot 
van het bamboesegment, waar het niet verder 
kon. Nadat de eieren uitgekomen waren, wrik-
ten de larven zich glibbcrend langs de natte 
bamboewand naar beneden, om daar in dat 
prachtige zwembadjc terecht te komen, waarin 
ongeveer zoveel water stond als er in een 
eierdopje kan. Ze zwommen er rond, etende 
van het slijm en de algen die op de bamboe 
groeiden, terwijl hun poten zich ontwikkelden 
en hun staarten verdwenen. 
Gedurende deze critieke weken van groei en 
gedaanteverwisseling waren de kleine amphi-
bien beschcrmd tegen de aanvallen van die 
horde vijanden, die schijnen te denken, dat een 
weerloze kwakbol alleen maar geboren wordt 
om opgegeten te worden. In hun beschutte te-
nuis was het leven zo goed en veilig, dat de 
achtentwintig eieren — het aantal dat de twee 
klompjes in totaal telden — waarschijnlijk het-
zelfde resultaat hadden als de 12.000 van de 
Amerikaanse pad. 

Het leek intussen heel redclijk om aan te nemen, 
dat de platte kikkers van Uluguru in hun ver-
spreiding beperkt waren tot de bamboezone. 
want bamboe groeit alleen op bepaalde hoogten 
in deze bergen. Maar dit was niet het geval, 
want op Mount Mbova broedden de platkikkers 
in de wilde banaan. Deze planten groeien in 
ravijnen, want zij hebben behoefte aan een 
enorme hoeveelheid water. Vele ervan waren 
twintig voet lang en de lengte van hun blade-
ren was dienovereenkomstig. Het is algemeen 
gebruikelijk om een blad af te kappen en te 
gebruiken als parapluie als men plotseling 
door een regenstorm wordt overvallen en het 
geeft een uitstekende bescherming. De midden-
nerf voert het water op bewonderenswaardige 
wijze af en verricht dezelfde taak, die hij, 
groeiende aan de boom, vervult door het regen-
water van het blad naar de gladde stam te 
leiden. 
Diep tussen bladstengel en stam hadden de 
kikkers zich ingewrongen om hun eieren te 
leggen. Men kon de larven opgerold in de 
eieren zien liggen. Hier moesten dc larven on-
geveer twee voet naar beneden glijden om 
in het beetje water terecht te komen, dat tussen 
de stam en de aanhechting van de bladstengel 
was blijven staan. Ik kon ze alleen bcreiken 
door de Stengel kort boven de aanhechting af 
te snijden. Wijlen dr. K. G. Noble, die een 
diepgaande studie maakte van de eieren en 
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larven, die ik had meegebracht, merkte op dat 
hun staarten langer waren dan die van elke 
andere kikkerlarve, die hij had gezien. Hij 
veronderstelde, dat ze voorai van belang waren 
om de larven te helpen op hun weg naar het 
water. 
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. . . . twee kluitjes eieren tegen dc wand fteplakt en daar 
onder dc platkikkcr . . . . 
Bij rcgenbuien kwamen dc resten van dode 
insecten in deze pocltjes terecht. Ik nam aan. 
dat de larven vooral hiervan aten, maar 
dr. Noble vond alleen plantaardig materiaal in 
de magen van de exemplaren die hij onder-



zocht. Dit was niet zo bij de boomkikkers zelf; 
ik vond, behalve verschillende mieren, ook een 
dozijn soorten kevers, die ze gegeten hadden. 
Een platte kikker, die we in een bananenboom 
vingen was bleek groen met oranje-bruine 
achterpoten; een heel verschil met het meren-
deel van zijn soortgenoten. Het is moeilijk te 
bcgrijpen hoe de kikkers het klaarspelen langs 
de gladde stam of de verticale bladstengel om-
hoog te komen. Zij moeten dat toch doen om 
zich van plant tot plant tc begeven. En inder-
daad, tussen de dode bladeren aan de voet 
van een bananenboom vond ik een slang (Gco-
dipsas proctcrac) die zijn maal gcdaan had met 
een platkikkcr: klaarblijkclijk beschermt hun 
kleverige huidsecretie hen niet tegen alle 
vijanden. 
De Kami's geloven, Salimu vertelde het mij, dat 
het taaie huidslijm van zekere andere soorten, 
die evenals Hoplophrync uluguruensis tot dc 
familie Brevicipitidae horen, zeer effecticf is. 
Als een kip verschcidene kikkers opgegeten 
heeft, zei hij, dan verliest de vogel zijn stem, 
spert de bek open en is niet meer in staat om 
te eten. Zonder behandeling gaat de kip dan 
zeker dood. Het middel bestaat uit een mengsel 
van grofgemalen mais en water, dat in dc 
keel van het beest gepropt wordt: dit zou het 
rubberachtige slijm doorbrcken dat het keelgat 
afsluit en een een spoedig herstel van dc vogel 
opleveren. 
De padden waarover Salimu het had, waren. 
hoewel ze aan dc Kami's bekend waren onder 
dc naam kimbofa. eveneens nieuw in de zin 
dat ze nog geen wetenschappelijke naam hadden 
of beschcrven waren voordat Salimu mij het 
eerste exemplaar bracht. Het uiterlijk van deze 
creme- en purperklcurig bruine pad, Probre-
viceps uluguruensis, brengt gewoonlijk een 
glimlach te voorschijn. De kop zit bijna hele-
maal weggedrukt in het wrattige lichaam, dat 
ongeveer zo groot is als een ping-pong bal 
en vaak even rond. Uit die kop kijken twee 
kraalogen u kalm en papzakkerig aan, een in-
druk die vooral gevcstigd wordt door de dikke, 
platte neus en de dubbcle kin. De mond is 
bijna niet te zien, en dient tot ontvangstzaal 
voor de mieren, kevers, termieten en dc teek, 
die ik in verderop gelegen vertrckken aantrof. 
Het beestje maakt de indruk van een klein vet 
mannetje, dat zeer tevreden is en te lui om zijn 
korte dikke pootjes te gebruiken. Op de hiel 
van iedere volwassen pad vonden we een harde. 
schoffelvormige knobbel, waarvan vrijwel geen 
spoor te zien was bij de jonge dieren. Deze 
knobbel heeft een belangrijk doel, want daar-
mee graaft de pad zich achterwaarts in dc 
zachte, vochtige bodem van het regenwoud. 
Aan het einde van een ondiep holletje vonden 
we een wijfjespad, kruipend over haar twintig 
eieren. Deze waren betrekkelijk groot, want 
elk ci was omhuld door een transparante kap 
van eiwithoudend slijm; voldoende voedsel voor 
de larve om zeker te stellen, dat hij zich tot 
een heel klein padje zal kunnen ontwikkelen 
daar in de donkere, vochtige grond. Hier is 
opnieuw een voorbeeld van rampzalige kwak-
bollen, die de vreugden van een jcugdig zwem-

fcest zijn ontzegd in verband met de grote 
risicos daaraan verbonden. 
Ik geloof, dat het in Nyingwa te koud en te 
nat was voor slangen — in de week dat we er 
waren zagen wij er tenminste geen enkele en 
ook de inboorlingen brachten er geen. Toen ik 
op de dag van onze aankomst aanbood slangen 
te kopen had ik de mensen een van dc drie 
slangachtige wormsalamanders laten zien, die 
ik in Bagilo had gevonden. Mijn nieuwe buren 
schudden echter hun hoofd. Ja, zo nu en dan 
waren ze wel eens een mvuvi, zoals zij die 
noemden, tegengekomen, maar de kansen om 
er een te vinden tijdens mijn aanwezigheid 
waren wel erg klein, Ik begon uiteen te zetten, 
dat dit gedierte volkomen onschadelijk was, 
ook al had het hele fijne tandjes op de kaker. 
Dat namen ze aanstonds aan, maar het was 
minder gemakkelijk hen bij te brengen. dat een 
wormsalamandcr een pootloze verwant van 
de kikkers en padden is, en niet zo maar een 
grote, zwarte aardworm. 
Op de tweede of derde dag van ons verblijf 
vond ik een prachtige mvuvi onder het dikke 
mos, dat de grond tussen de bamboebossen 
bedekte. Maar hoe wc verder ook zochten, een 
tweede exemplaar was niet te vinden. Toen 
er nog maar een paar dagen van mijn week 
overbleven, bcsloot ik in mijn wanhoop een 
shilling per stuk aan tc bieden voor elk van 
de eerste tien exemplaren, die mij gebracht zou-
den worden en de helft van dat bedrag voor 
dc volgende vijftig. Ik zond een boodschapper 
uit met de opdracht het nieuws te verspreiden 
onder de mensen die in ver uiteengelegen hut-
ten de hcllingen onder ons kamp bewoonden. 
Dorpen in de normalc zin van het woord, 
komen in deze bergen niet voor, waar iedere 
Mkami genoodzaakt is een richel op de helling 
een beetje gelijk te maken, voordat hij er zijn 
kleine en uiteraard alleenstaande hut op kan 
zetten. 
Zelfs van de meest nabijgelegen hutten was 
het een lange en vermoeiende klimpartij om 
ons kamp te bcreiken, maar de volgende dag 
verschcen er een man met een stuk bamboe, 
dat met een dot gras en bladeren was dicht-
gestopt. Hij trok die er uit, zodat ik er eens 
in kon kijken. Kunt u zich mijn vreugde voor-
stellen toen ik daarin een slijmerigc massa natte 
wormsalamanders zag, die ieder een voet of 
nog iets meer lang waren? Ik viste ze er uit, 
keek hoeveel het cr waren en teldc acht blin-
kende shillings uit in de hand van dc neger. 
Sprakcloos en nogal verward keek hij me aan. 
,,Over belasting hoef je je dit jaar geen zorgen 
te maken," zei ik. Dat brak het ijs. 
,,En je wilt er nog meer?" grijnsde hij. 
„Ja, maar na de volgende twee alleen maar 
tegen halve prijs," antwoordde ik. 
„Ndio, Bwana (Ja, Heer)," zei hij glunderend 
en, zich omdraaiend, nam de benen en holdc 
het pad af naar beneden. 
Het sprookje was spoedig rondvertcld en meer 
dan honderd exemplaren van deze nieuwe soort 
(Scolecomorphus uluguruensis), die nooit eerder 
door iemand gevangen was, werden bij mij ge-
bracht, wat een aanzienlijke vergroting van het 
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stoffelijke bezit van de bevolking met zich 
meebracht. Twee dagen later, toen we onze 
weg op het glibberige slijkpad hemamen, werd 
er vaarwel geroepen en druk gezwaaid van 
verafgelegen rotsrichels, waar kleine grocpen 

Prof. Dr. Anth. Stolk, Amsterdam: 

Hulpdienst voor 

In een vorig artikel hebben wij gezien, dat de 
terrariumhouder waarlijk niet te onderschatten 
hulpdiensten kan geven aan de wetenschap 
door het verzamelen van pathologisch ma-
teriaal, waarvan het onderzoek voor het inzicht 
in bepaalde ziekteprocessen en daardoor voor 
de menselijke geneeskunde van grote bctekenis 
moet worden geacht. 
Het tweede voorbeeld, dat wij in dit artikel 
willen geven, kan de waarde van de hulpdienst 
voor de wetenschap eveneens duidelijk demon-
streren. Dit betreft een gezwel, dat wij aan-
troffen bij enige exemplaren van de kikvors 
Rana pipiens, de bekende Amerikaanse ,,Leo-
pard Frog". In figuur 4 is een volwassen 
vrouwelijk exemplaar afgebeeld, dat na de 
dood uitvoerig werd ondcrzocht. Na het weg-
nemen van de buikwand bleek een groot ge-
deelte van dc lichaamsholte door een uitgebreid. 

ever met 
uitzooiltngen 

eiersrokken met 
uitzooiliogen 

nicrgezwcl 

Figuur 4. Volwassen, vrouwelijk exemplaar van Rana pipiens 
met niergezwcl (adenocarci'noom). Uilzaailingcn in de eier-
srokken, de lever en dc alvleesklicr. Dczc laatste zijn nier 
zichtbaar. 

nieuw-verworven vrienden tezamen gekomen 
waren om het vertrek gadc te slaan van hun 
stamgenoten in de lange rij dragers, die dc 
stapelgekke vreemdcling vcrgezelde. 

de wetenschap 

met illustraties van de schrijver. 

nierbuisjes onregelmatige, buisvormigc 
structuren 

«s 

. 

® 'S 

a 
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< 
normaal nierweefsel 

gezwelwecfsel 

Figuur 5. Niergezwel bij het wijfje Rana pipitm. Micros-
copisch preparaat bij stcrke vergroting. Grcnsgebied tussen 
normaal nierweefsel met nierbuisjes (links) en gezwelwecfsel 
met onregelmatige buisvormigc structurcn. 

licht-gekleurd gezwel te worden ingenomen, 
een gezwel, dat uitging van dc beide nieren 
en dat uitzaaiingen had veroorzaakt in dc 
cierstokken, de lever en de alvleesklier. 
Het microscopisch onderzoek wees uit, dat het 
gezwel uit merkwaardige, grillig gevormde, 
buisvormige structuren bestond, die door stren-
gen van bindwcefsel werden omgeven (fig. 5) . 
Wij moeten ons voorstellen, dat deze buis-
vormige structuren uit de normale nierbuisjes 
zijn ontstaan tengevolge van een abnormaal 
groeivcrschijnscl. Figuur 5 toont een gedeelte 
van het grensgebied tussen het normale nier-
weefsel en de karakteristieke nierbuisjes, die 
de geproducccrde urine vervocren, en het 
gezwelwecfsel met zijn onregelmatige buis-
vormige structuren. Op grond van de bouw 
moet dit gezwel beschouwd worden als een 
klicrkankcr of een adenocarcinoom van de nier. 
Dit type gezwel blijkt nu in het bijzonder bij 
Rana pipiens voor te komen. Behalve door ons 
persoonlijk werd het bij deze soort aangetroffen 
door verschillende onderzoekers, waarvan wij 
noemen Smallwood, Downs, Lucke en Schlum-
berger. 
Het zal de lczcr duidclijk zijn dat wij hier in 
aanraking zijn gekomen met een belangrijk 
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probleem, dat niet alleen een theoretischc. maar 
ook een grote practische betekenis heeft. Waar -
om komt dit niergezwel immcrs voor bij Rana 
pipiens, terwijl het bij andere r?ana-soorten 
niet, althans niet in die sterke mate wordt 
aangetroffen? Is de bouw van de nier van 
Rana pipiens zodanig, dat hier vrij gemakke-
lijk een abnormale groei kan optreden met dit 
kwaadaardig gezwel als resultaat? Of vertonen 
de eiwitstoffen — om nog maar een mogelijk-
hcid te noemen — een zodanigc samenstelling, 
dat hierdoor op eenvoudige wijze een basis 
voor gezwelgroei wordt gegeven? En zo zou-
den wij nog wel kunnen doorgaan. 
Dit zijn alle vragen waarop wij, althans voor-

lopig, het antwoord schuldig moeten blijven. 
Maar het ligt voor de hand, dat wij door een 
nauwkeurig onderzoek die vragen misschien 
wel zullen kunnen beantwoorden en in ieder 
geval op dit punt meer helderheid kunnen ver-
krijgen. En dit is voor het inzicht in de ont-
staanswijzc van dergelijke gezwellen van het 
grootste belang. 
W a t die ontstaanswijze betreft kan nog wor-
den vermeld, dat in de celkernen van dit nier-
gezwel bij zeer sterke vergroting merkwaardige 
structuren werden aangetroffen, die in dit op-
zicht wellicht een grote rol spelen. Zoals 
figuur 6 duidelijk laat zien, was dc kcrnsubstan-
tie niet, zoals bij normale celkernen, min of 
mccr regelmatig over de kern verdeeld, maar 

Boekbespreking 
Als nummer 420 van onze bibliotheek is lhans voor 
onze leden beschikbaar de ingebonden derde jaargang 
van het interessante Duitse tijdschrift AQUARIEN 
UND TERRARIEN. 
Het herpetologisch gedeelte begint met een verslag 
van dr. Herbert Schmidt-Schaumburg over de vangst 
van waterschildpadden van dc geslachten Pclomedusa 
en Pelusios in Zuid-Afrika. 
Het blijkt dat de dieren in het zand van de uitge-
droogde rivieren een droogteslaap houden. 
K. Keim geeft ons menige nuttige wenk over het 
houden en kweken van Triturus cristatus carnilex, een 
zuidelijke ondersoort van de Kamsalamandcr. Vooral 
dc mannclijke exemplaren uit Ilalie blijken in de 

bevond deze zich als een compacte massa aan 
de oppervlakte van de kern. Bovendien werd 
in het centrum van de kernen een lichaampje 
gevonden, dat zich met zure klcurstoffen sterk 
rood kleurdc. Tussen dit lichaampje en de op-
pervlakkig gelegen kernsubstantie was een 
lichte hof aanwezig, die in levende tocstand 
met vocht is gevuld. 
De betekenis van deze structuren, die bij-
zonder zijn en in normale niercellen ontbreken, 
is nog geheel onbekend, maar het is duidelijk, 
dat wij hier belangrijkc aanknopingspunten 
hebben voor het onderzoek naar het wezen 
van de gezwelgroei. 
Voor de terrariumpractijk is operatieve behan-

deling van het huidgezwel bij de Adder in 
principe mogelijk, maar bij het niergezwel van 
Rana pipiens is dit zeker niet het geval. Aan 
dc andere kant behoeft het dier niet tc worden 
geisoleerd, aangezien het niet het minste be-
smettingsgevaar voor andere terrariumdieren 
oplevert. 
Hiermede willen wij onze beschouwingen over 
de hulpdienst, die de terrariumhouder aan dc 
wetenschap kan geven, beeindigen. Het staat 
immcrs vast, dat deze veelomvattend en van 
niet te onderschatten betekenis is. 

Histologisch Laboratorium, 
Vrije Universiteit, 
Prins Hendriklaan 27-29, 
Amsterdam-Z. 

voortplanlingslijd bijzonder iraai te zijn. 
Over het groothrengen van jonge watersalamanders op 
het droge schrijft W. Meusel de methode blijkt veel 
beter te voldoen dan het met vochtigheid bezwanqerde, 
bekende ,,Tradescanlia-gtas" van wijlen dr. Wolter-
storff. 
Een zeer interessant artikel is dat van dr. Heinz 
Wernuith over het ,,levend fossiel" Sphenodon 
punclatus, de bekende Burghagedis, door de Nieuw-
Zcetands regerinn strcng beschermd op enkele kleine 
eilandjes en daardoor voor het nagesiacht behouden. 
De slangenlauna van West-Algerie wordt ons beschre-
ven door E. Sochurck (hierbij goede albeeldingen), 
terwijl in een volgende aflevering G. E. Freytag en 

kernsubstantie 
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Figuur 6. Niergezwel bij het wijfje liana pipiens. Microscopisch preparaat bij zeer sterke vergroting. 
De kernsubstantie blijkt zich als een compacte massa aan het oppervlak van de kern te bevinden. 
In het centrum van dc kern is een zich met zure klcurstoffen sterk roodkleurend lichaampje gelegen. 
Tussen de kernsubstantie en het lichaampje blijkt een lichee hof aanwezig tc zijn. 
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H. E. Hubener de Italiaanse Alpenwatersalamander 
(Triturus alpestris apuanus) behandelen; wij leren 
hierdoor de verschillende kleurslangen kennen. De 
vacantie-ganger naar Zuid-Frankrijk kunnen zich 
orienteren door een zeer uitvoerig artikel van L. P. 
Knoepller en E. Sochurek over de amphibien en 
reptielen, voorkomend tussen Banyuls en Menton. 
Tot het meest gevreesde en beruchte ongedierle in 
de herpetologische praktijd behoort wel de reptielen-
mijt, een zeer lastig te bestrijden diertje, dat al vele 
terrariumhouders tot wanhoop heeft gebracht. Zeer 
nuttige wenken voor de bestrijding krijgen wij van 
N. Wisniewski, die hierin veel succes hail. Een ander 
euvel, dat nogal eens bij de vele water- en moeras-
schildpadden voorkomt, is longontsteking. Hoe deze 
te vermijden en de dieren op te kweken tot fraaie, 
volwassen exemplaren leert ons H. Dolle; zijn methode 
is het houden in een verwarmd terra-aquarium, waar-
van de luchtlaag tenminste dezelfde temperatuur heeft 
als het water. Dat deze dieren echter ook in een 
openluchtterrarium tegen een wisselvallig klimaat ge-
hard kunnen worden, leren wij van mevr. M. Schetty 
in Maggia, waarbij wij echter wel dienen te bedenken 

dat hel klmaat in Tessino ietwat vriendelijker is dan 
bij ons. 
Velen onzer kennen uit de literatuur de interessante, 
schuimnestbouwende, kleine kikvors uit Tasmanie, 
Limnodynasles tasmaniensis, die voor de laatste oorlog 
in grote getale gekweekt werd. Over verzorging en 
kweek schrijft W. Meusel. Verder willen wij nog op 
een artikel van J. Rotter over de Steppenagame 
(A. aralcnsis, vroeger sanguinolenta). Plaatselijke, 
stralende warmte tot 60° C. ( houdt deze dieren 
levendig en gezond, waarbij opvalt dat zij, zoals vele 
andere hagedissen, hun lichaamstemperatuur op peil 
weten te houden door zich naar behoefte te ver-
plaatsen. Tenslotte vermelden wij nog een zeer goede 
verhandeling over vervellen van slangen van de hand 
van H. Hiicker, niet slechts theoretisch goed gefun-
deerd, maar ook opvallend door praktisch bruikbare 
gegevens. 
Zoals de lezers uit het boven vermelde kunnen conclu-
deren biedt nummer 420 van onze biblotheek een 
keur van interessante onderwerpen; lezing wordt aan-
bevolen. 

v. O. 

Bij de voorpagina 
Onzc foto op de voorpagina van dit nummer 
laat een grote, boombewonende agaam, Gonio-
cephalus godeffroyi ( P e t e r s ) , zien, een man-
netje van Cape York, Queensland, Australie. 
Deze soort, waarvan de volwassen exemplaren 
bruin gekleurd zijn en de jonge donkerbruin 
gedwarsband zijn op een groene ondergrond, 
is een van de grootste van het geslacht en be-
reikt een lengte van ongeveer 1,25 meter. Be-
halve in het regenwoudgebied van Noord-
Queensland komt deze soort voor op Nieuw-
Guinea, de Bismarck-Archipel, de Solomon-, 
Admiraliteits- en Fiji-eilanden. 
De familie der Agamen toont vaak veel over-
eenkomst met die der Leguanen van de Nieuwe 

Wereld. Er zijn daar hagedissen, Basilisken en 
vcrwante geslachten, die in eenzelfde milieu 
leven als Goniocephalus en eenzelde levenswijze 
hebben. Opmerkelijk is dat ook het uiterlijk 
van deze dieren sterk op elkaar Itjkt. Zulke 
gevallen van een convergente ontwikkeling 
komen zeer vaak voor — vooral in deze twee 
families — en getuigen van de grote invloed 
van het milieu op de individu. Een zeer duide-
lijk voorbeeld van een ontwikkeling tot een-
zelfde habitus onder invloed van het milieu bij 
in het geheel niet nauw verwante hagedissen 
geven de platte, breedkoppige zandwocstijn-
hagedissen Uma (Iguanidae), Phrynocephalus 
(Agamidae) en Aporosaura (Lacertidae). 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 

Mededelingen voor deze ru-
briek kunnen worden ingezon-
den aan de redacteur. In het 
algemeen zullen do mededelin-
gen die voor de eerste van de 
maand in hot bezit zijn van de 
redactie opgenomen worden in 
het nummer voor de maand 
daaropvolgend, Deze dienst is 
voor leden gratis. 

Ons lid, de heer H. W. E. van 
Bruggen, Spcerstraat 4', Am-

sterdam biedt gratis aan zaad van het muurleeuwen-
bekje, Linaria cymbalaria, dat speciaal geschikt is 
voor de beplanting van rotspartijen in buitenterraria. 
Het zaad moet direct na ontvangst op de bestemde 
plaats uitgezaaid worden; in het begin tamelijk vochtig 
houden, tot de plantjes enkele centimeters groot zijn. 
De heer Van Bruggen vraagt voor zijn eigen terrarium 
wat Parnassia palustris. 

De heer S. H. Kattouw te Delfzijl, Landstraat 46 vraagt 
eon viertal hazelwormen ter overname. 

Ons lid, de heer J. A. Nagtegaal, Zieken 107, Den Haag, 
vraagt te koop of in ruil voor andere dieren, enkele 
exemplaren Lacerta vivipara. 

Ledenlijst 

Nieuwe leden: Stadsbibliotheek te Antwerpen, Belgie; 
Academia Sinica, Library, 9 Wang Fa Ta Chiek, Peking, 
China; Academia Sinica, Institute of Zoology, P.O. Box 
911, Peking, China; A. J. Glerum, Rijnstraat 1, Breda; 
J. Roos, Kortrijksteenweg 199, Gent, Belgie. 

Van het bestuur 

Eerst nu vernemen wij, tot ons groot leedwezen, dat 
ons lid, J. van der Linde te Voorburg, die gedurende 
tien jaren tot de onzen behoorde, op 30 Januari 19S7 
plotseling is overleden. De heer Van der Linde be-
reikte de leeftijd van 65 jaren. 

TO OUR FOREIGN MEMBERS 
MEMBERS ABROAD WHO DID STILL NOT PAY THE SUBSCRIPTION FEE 
FOR THIS YEAR (AND FOR THE PRECEEDING ONE) ARE KINDLY INVITED 
TO REMIT BY CHECK THE EQUIVALENT OF Hfl. 9,50 PER YEAR TO THE 
TRESURER, MR. E. J. BOUHUYS, CEINTUURBAAN 130, DEVENTER, THE 

NETHERLANDS. 
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