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Hyperolius horstocki 

De foto op de voorpagina stelt, ongeveer 2Yi 
maal vergroot, een vrij onbckendc boomkikkcr 
voor, Hyperolius horstocki, afkomstig uit Zuid-
Afrika. Kikkerliefhcbbcrs spitsen bij het horen 
van dc naam Hyperolius direct dc oren en den-
ken onmiddellijk aan dc vcclkleurigc Hyperolius 
melanoleucus of H. cintriventris, waarvan het 
bontc, ja, zelfs enigszins bizarre klcurenpatroon 
in geel, rood en zwart, het dier tot een begcrens-
waardig object voor het tcrrarium maakt. 
In dit opzicht valt Hyperolius horstocki eigen-
lijk tegen, want de kleur van het dier is beslist 
niet uitbundig. Het is zelfs zeer mocilijk, om de 
egale kleur te beschrijven. Het beste wordt dczc 
misschien nog gctypeerd met dc omschryving, 
„melkachtig Iichtgccl". Daar dczc kikkers enigs-
zins aan kleurwisseling ondcrhevig zijn, kan het 
gebeuren, dat het dier soms naar geel zwccmt 
en op andere ogenblikken weer een overhcersend 
bijna witte kleur heeft. Een kleur is echter con-
stant, nl. het terc oranje van de tenen en dc 
binnenzijde van voor- en achtcrpoten. Over dc 
flanken loopt een dunnc, grijsachtigc lijn. die 
zich soms tot bijna helderbruin verdonkert. 
Zoals de meeste boomkikkcrs is het dier alleen 
's nachts acticf, waarbij het zich voornamclijk 
springend voortbeweegt. Overdag slapen zc, 
meestal aan de achterzijdc van een blad zittendc. 
Men ziet ze echter ook wel aan de voorkant van 
een blad of op een tak zitten slapen. Typisch 
is het, dat ze soms dagen, ja wckenlang steeds 
dezelfde slaapplaats opzocken, om dan plotse-
ling, zonder aanwijsbarc reden, van slaapstee tc 
verandcren. 

Deze dieren zijn in het terrarium zeer gemakke-
lijk houdbaar. Z e stcUen geen hoge eisen aan dc 
temperatuur, want zelfs bij een temperatuur van 
15° C. zag ik ze nog voedsel aannemen, tcrwijl 
een temperatuur van 30° C. overdag blijkbaar 
ook nog dragelijk was. W e l houden zc van een 
vochtige atmosfeer. Hun vochtbehocftc schijnt 
vrij groot te zijn, daar ze zich gaarne op bc-
slagen ruiten ophouden, waarbij ze telkens iets 
gaan verzitten, waarschijnlijk om het vocht door 
de buikwand te kunnen opnemen. 
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Ziekte 
en 

Medicijn 
M. van Rekum, Amstelveen 

Helaas ben ik geen medicus en daarom lijkt de 
bovenstaande titel misschien wel erg pretentieus. 
Maar jarenlange ervaring met terrariumdieren 
heeft mij geleerd, dat er soms ziekten bij de 
dieren optreden. die vaak ongeneeslijk lijken, 
doch soms wel te genezen zijn, mits men de 
goede medicijn toedient. Het vraagstuk is echter: 
welke ziekte en welke medicijn? 
Jammer genoeg is er tot nu toe nog te weinig 
studie gemaakt van allerlei ziektegevallen bij 
onze dieren en voor leken is dit ook haast on-
doenlijk. W a n t hoe kan een terrariumhouder 
zon onderzoek doen? Hy heeft geen mogelijk-
heden tot bactcriologisch onderzoek en weet bij 
een sectie van een gestorven dier meestal niet 
eens de verschillende organen te onderscheiden. 
laat staan vast te stcllen of zon orgaan gezond 
is of een afwijking vertoont. En aangezien de 
ziekteverwekker ook al onbekend is, weet men 
niet welke medicijn kan of moet worden toe-
gediend. 

Naar aanleiding van deze vrij sombere inleiding 
zou men dus gencigd zijn te zeggen: ,,Er is dus 
weinig aan te doen als een van mijn dieren ziek 
wordt en ik zal het dus wel moeten afschrijven." 
Nicts is echter minder waar. Een ziektegeval is 
pas hopeloos als alle experimenten zonder resul-
taat blijven. W e moeten het indcrdaad van het 
experiment hebben, want ieder rechtgeaard ter-
rariumhouder zal altijd zijn uiterste best doen 
om zijn dieren in leven te houden en ziekten te 
genezen. Het doel van dit artikel is dan ook om 
mijn eigen ervaringen door te geven, in de hoop, 
dat anderen daardoor in staat zullen zijn bij 
eventucle gelijk lijkende ziektegevallen hun die-
ren eveneens te genezen. 
Bij mijn anolissen had ik van tijd tot tijd te 
kampen met oogontstekingen. Ondanks allerlei 
hygienische maatregelen trad dit euvel nu en 
dan toch weer op. Eerst zag men het oog van 
de anolis tranen. Twee of drie dagen later 
zwollen dan de ooglcden op tot 3 a 4 maal hun 
gewonc grootte. Het dier begon voedsel te wei-
geren of kon dc prooidieren niet meer onder-
schciden, zodat dan weldra sterke vermagering 
optrad. Meestal volgdc dan ook nog een ont-
steking aan het andere oog en na verloop van 
een dag of tien stierf het dier, waarbij veelal 
bleek, dat de ontsteking door de oogkas heen 
de hersenen had aangetast en daardoor direct 
de dood van het dier had veroorzaakt. 

Het herhaaldelijk uitwassen van de ogen met 
boorwater e.d. had geen resultaat. Later bleek 
een 2 a 3 maal daags insmeren van de ogen met 
IRGAMID-oogzalf een gunstiger resultaat op te 
leveren. Een paar gevallen konden zo worden 
genezen. doch andere zetten door en de dieren 
stierven toch. 
Daarna gebruikte ik TERRAMYCINE-oogzalf 
van de firma Pfizer in Brussel. Hiermede ver-
kreeg ik verbluffend goede resultaten. Dit anti-
bioticum heeft een veel groter werkingsspectrum 
en de kans op genezing is dus ook veel groter. 
W a n t de oogontstekingen, die mijn dieren op-
liepen. zullen wel niet alle dczelfde oorzaak ge-
had hebben. Het kunnen wel verschillende soor-
ten ziektekiemen geweest zijn. lets dat hierop 
zou kunnen duiden is het wel genezen van het 
ene geval bij gebruik van IRGAMID en het 
zonder resultaat blijven van dit middel in het 
andere. Ook is het echter mogelijk dat de ziekte-
verwekker op een gegeven moment resistent 
werd voor IRGAMID. 
Hoe eerder met de behandeling wordt begonnen. 
hoe meer kans op een gunstig resultaat. Als ik 
bij een van mijn dieren tranendc ogen opmerk. 
begin ik direct met de TERRAMYCINE-behan-
deling, waardoor de ziekte reeds in haar begin-
stadium wordt bestreden en de genezing vaak in 
2 a 3 dagen reeds een feit wordt. 
Ook gezwellen kunnen met T E R R A M Y C I N E -
oogzalf met succes worden bestreden. Ook hier 
geldt. hoe eerder met de behandeling wordt be-
gonnen. hoe meer kans op een gunstig resultaat. 
In de meeste gevallen maak ik met een fijn en 
uiterst scherp lancet (ook een schcermesje kan 
uitstekend dienst doen) een kleine snede in het 
gezwel, zodanig. dat alleen dc huid wordt door-
gesneden .doch het onderliggendc weefsel prac-
tisch onbeschadigd blijft. Deze snede vergemak-
kelijkt het indringen van de zalf in het gezwel. 
Zoals gezegd. bij gezwellen kan men nooit tc 
vroeg met de behandeling beginnen. Een Anolis 
bimaculatus, die nog maar enkele dagen in mijn 
bezit was, uiterst schuw bleef en bij nadering 
van het terrarium onmiddellijk wegvluchttc, 
kreeg een klein gezwel aan de kop tussen oog 
en neusgat. Helaas werd dit pas bemerkt toen 
het dier apatisch werd en niet langer weg-
vluchttc. Het gezwel had toen reeds een door-
snede van drie of vier millimeter. Terramycine 
hielp hier niet meer. De volgende dag was het 
dier dood en bij sectie bleek. dat het gezwel een 
deel van de schedel had weggevreten en dat de 
ontsteking een deel van de hersenen had aan-
getast (vandaar de apathie, die mogelijk reeds 
een begin van verlamming was?). 
Ook longontstekinq kan tcgenwoordig vrij zeker 
genezen worden. Tot voor kort kreeg men bij 
optredende longontstekinq bij reptielen vaak te 
horen ..dat daaraan niet veel te doen is'. Meestal 
is de longontstcking tc wijten aan tocht: een te 
plotselinge of te sterke afkoeling. Symptomen 
van longontstcking zijn het opheffen van het 
voorste deel van het lichaam en het opensperren 
van de bek van het dier. alsof het naar adem 
zit te snakken. 

Een zeer werkzaam nntibioticum tegen longont-
steking is A U R E O M Y C I N E, dat door de mond 
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kan worden ingegeven. Een moeilijkheid is de 
dosering. Aureomycine is vcrpakt in een soort 
langwerpigc huls. die uit twee in elkander schui-
vende helften is gemaakt. Dczc huls valt bij dc 
mens in maag of darmen uiteen, waarna het 
middel in het blocd wordt opgenomen. Dczc 
dosis is voor een reptiel veel en veel te groot. 
aangezien de mens hoogstens drie van deze 
capsules per dag krijgt toegediend in ernstige 
ziektegevallen. Omrekening door het gewicht 
van de mens te delen op het gewicht van het dier 
en zodoende een vcrhouding te krijgen in welke 
hoeveelheid het middel moet worden toegediend 
bij een bepaald reptiel is niet best mogelijk. Men 
moet een beetje gokken met de hocvcelheid. Ter 
vcrduidelijking het volgende geval uit dc 
praktijk: 
Een Anolis carolinensis kreeg plotseling een 
longontsteking. Uit een capsule Aureomycine 
nam ik zoveel poeder als er aan een vochtig 
luciferhoutje bleef kleven. Dit poeder frunniktc 
ik met moeite in een pipetje en zoog daar twee 
of drie druppels water in op. Vervolgens werd 
de bek van de Anolis, voor zover deze al niet 
openstond. gcopend en de vlocistof met de aureo-
mycine. die echter in water niet oplost. achter 
in het keelgat gespoten. Deze behandeling werd 
tweemaal daags herhaald. Na vier dagen leek 
het dier weer gezond. Tijdens de ziekteperiodc 
werd de hagedis gestopt met uitgedrukte mecl-
wormen. gekwetste wasmotlarven en vitamine 
B2. Aureomycine vernietigt namclijk ook vrij-
wel volkomen de darmflorn. welke met vitamine 
B2 kan worden hersteld. 
Bij leguanen (Iguana iguana) is dwangvoedc-
ring bij een dergelijke behandeling al heel een-
voudig. Men kan ze namelijk voeden met de 
allerwegen in kleine blikjes verkrijgbare baby-
voeding. die uit zeer fijn gemalen groenten be-
staat en waarmede de vitamine B2 zich gemak-
kelijk laat vermengen. Tijdens dc bchandelings-
periode dient men de temperatuur constant, dus 
dag en nacht. vrij hoog te houden (tussen 25 en 
30 graden C ) . 
Een enkele keer treden bij kikkers en salaman-
ders wel eens huidaandoeningen op, meestal ver-
oorzaakt door geweld van buiten af — verbran-
ding door springen op een hete lamp, schuren 
op een row stuk steen of cement — waardoor 
verwondingen ontstaan die kunnen gaan ont-
steken. 
Zalven en smeerscls houden niet op de vochtige 
huid van amfibiccn en sortcren geen of slechts 
weinig effect. Poeder, bij voorbeeld Dermatol-
poeder. dat in handige stuiftubes verkrijgbaar is, 
geeft al betere rcsultaten. Het beste middel is 
echter een steriele bodem. Zet het dier apart in 
een bakje met een laag vochtige, eventueel uit-
gekookte, turfmolm. Een gelijktijdige behande-

VRAAG EN 
Ons lid J. llouman, Matthijs Marisstraat 2lJ, Dordrecht, 
biedt aan: drie spaanse muurtjecko's en twee spaanse 
parelhagedissen, eventueel te ruilen voor Anolissen. 
/. M. Kwak, Kaaistraat 2, Brielle, vraaqt noumaals 
dringend om kweekparen van de treksprinkhaan. Wie 
helpt. 
Dr. C. J. Marinkellc, W. de Zwijgerlaan 45, Den Haag, 
verzoekt onze leden hem behulpzaam tc zijn bij het 
verzamelen van ectoparasleten (b.v. luizen en teken) 
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ling met het hicrvoor genoemde Dermatol-poeder 
draagt zeer bij tot de genezing. De wonden van 
het dier kunnen, voordat het op de turfmolm 
wordt overgebracht, met boorwater. een superol-
oplossing of iets dergclijks worden uitgewassen. 
Een zeer merkwaardig geval kreeg ik te behan-
delen. toen een vechtpartij tussen een Anolis 
carolinensis C? en een Anolis gingivinus Cf cin-
digde in de overwinning van de Roodkeelanolis 
en de Anolis gingivinus het strijdperk deerlijk 
gchavend verliet. Een stuk van dc staart was 
verloren gegaan en de onderkaak was tot aan 
de keel toe in twee helften uiteengescheurd, 
waarbij de linker kaakhelft bijna loodrecht uit-
stak. Het was een deerniswekkend gezicht en ik 
vreesde reeds, dat het dier ten dode was op-
geschreven. 
Ik heb echter de hagedis terstond uit het ter-
rarium gehaald en. nadat ik een dun reepje gc-
wone hechtpleister had afgeknipt, hiermede, na-
dat de beide kaakhclften voorzichtig in de goede 
stand tegen elkaar gedrukt waren, de kaak ge-
hecht. Precies aan dc kankranden werd de pleis-
ter, die iets te lang was, afgeknipt opdat boven-
en onderkaak niet tegen elkaar geplakt zouden 
zitten. Vervolgens ging het dier in een klein 
quarantainebakje, waar het dagelijks door middel 
van een pipet met een dik vloeibare brei van 
wasmotten, wasmotlarven en een enkele meel-
worm werd gevoed, door de brei direct in het 
keclgnt tc spuiten. Na drie weken waren de 
kaakhelften prachtig vergroeid en geheeld. Al 
die tijd was de hechtpleister blijven zitten en 
verdween pas bij de volgende vervelling vnn 
de Anolis. Het dier leeft thans nog en alleen een 
nauwkeurig opmerker ziet dat de onderkaak aan 
de linkerzijde een fractie van een millimeter 
brcder is dan de bovenkaak. 
Over het gebruik van antibiotica nog het vol-
gende. Deze rniddelen zijn zeer moeilijk verkrijg-
baar, daar de apotheker dczc slechts op rccept 
van de arts afgecft. En mocht U ze toch los 
kunnen krijgen, wendt de antibiotica nooit ten 
eigen bate aan. Heeft U zelf iets aan de ogen, 
ga dan naar een huisarts en ga vooral niet zelf 
met een antibioticum aan de gang. Over de nn-
dclige gevolgen van een overmatig gcbruik van 
penicilline, zoals in de Verenigde Staten, waar 
men in iedere „Drug-Store" voor een flinke ver-
koudheid nl een penicilline-spuit knn krijgen, zou 
een lang artikel te schrijven zijn, zij t dan door 
een meer bevoegd man dan ik. 
Ik schreef dit artikel in de hoop onze leden hier-
door verder te kunnen helpen in hun pogingen 
tot bestrijding van ziekten bij terrariumdieren. 
Ik moge U opwekken uw ervaringen, ook al 
waren de resultaten negaticf, te publiceren, want 
vooral van gemaakte fouten kunnen wij leren. 
(Zie naschrift op biz. 24). 

AANBOD 
voorkomendc op reptielen en amphibien. Deze para-
sieten dienen te worden bewaard in 60-80 •/• alcohol. 
Behalve vergoeding van onkosten zal een bedrag per 
parasiet worden betaald, mits de naam van de ,,gast-
heer" vermeld is. 
Verder stell de heer Marinkellc veel belang in gittige 
slangen (Electrophoresc onderzoek van de componen-
ten). Willen bezitters van gifslangen zich met hem in 
verbinding stetlen? 



De eieretende slang 
ingevangenscliap 

L. G. A. Hoevers en E. M. van Roon 
's Grave nhage 

Een van de meest gespecialiseerde slangen voor 
wat betreft de voedselopname is de eieretende 
slang. Deze behoort tot de familie Colubridae 
en is in een aparte onderfamilic Dasypeltinac 
ondcrgebracht. Deze onderfamilic bestaat uit 
drie soorten, n.l. Dasypeltis scabcr (met onder-
soorten). Dasypeltis inornatus en Dasypeltis 
fasciatus. 
Hoewel cr meerdere soorten slangen min of 
meer regclmatig eieren eten. ligt het verschil 
tussen deze en Dasypeltis hierin, dat dc laatste 
door middel van een wonderlijk ontwikkeldc 
samenstelling der kaken en ruggewervels de eier-
schalen scheidt van de inhoud en alleen deze 
inhoud inslikt. Daar het voedsel van Dasypeltis 
uitsluitend uit eieren bestaat. bezitten ze slechts 
rudimenten van tanden. Ze slikken de eieren half 
in en zagen deze dan door met behulp van 
werveluitsteeksels die in de slokdarm steken; 
hiervan zijn er ongeveer 30 aanwezig. 
Vlak achter de kop zijn deze uitsteeksels klein 
en breed en geheel bedekt met email, hierna 
worden ze groter en is slechts de punt geemail-
lecrd; deze zagen het ei door. Hierna komen nog 
zeven langere, die geen email bezitten en tot 
doel hebben het wegglijden van het ei te be-
letten, bovendien zorgen deze ervoor dat geen 
stukken schanl mee-ingeslikt worden. Volledig-
heidshalve vermelden wij nog een slang, tot een 
geheel andere familie behorende (Elachistodon-
tidae), die hetzelfde mechanisme heeft ont-
wikkeld. 
Het vermogen de bek zover uit te rekken als 
noodzakelijk is voor de omvang vnn de prooi, 
is enorm ontwikkeld. Behalve dat de bek en 
kaken zeer elastisch zijn, zit er in elke mond-
hoek een huidplooi. gesteund door benen ran-
den, die opklapbaar zijn en het gladde ei steunen. 

Dasypeltis inornatus foto F. Beeftink 
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Dasypeltis s. scabcr. foto F. Beeftink 
De huid is bij het verzwelgen van een ei geheel 
doorzichtig. De kaken zijn zeer lang, goed zicht-
baar op de foto van de kop van Dasypeltis 
inornatus: de uiteinden van de kaken steken 
door de schaduw af, ongeveer daar waar de 
steen een sterke schaduw vcrtoont. 
In het voorjaar 1958 importcerden wij uit Zuid-
Afrika twee soorten: Dasypeltis s. scaber en 
Dasypeltis inornatus. 
Dasypeltis s. scaber, die voorkomt van Kaap de 
Gocdc Hoop tot dc zuidgrens van de Sahara, 
bereikt een lengte van 80 cm, en is daarbij slank 
gebouwd. De tekening is door het grote vcr-
spreidingsgebied zeer variabel. Over het alge-
meen een lichtbruine grondkleur met rhombische 
donkerbruine tot zwarte vlekken, die vaak aan 
het achterlichaam een band vormen. De kop is 
stomp en dc ogen bezitten een vertikale, zwarte 
pupil (zie foto). De binnenkant van de bek is 
zwart, evenals dc tong. Jonge dieren zijn lichter 
van kleur. 
Het tcrrarium, waarin wij onze vier exemplaren 
hidden, was 80 x 50 x 60, beplant met klimop, 
weliswaar een geographische blunder, maar dat 
hadden de dieren niet in de gnten. De terrarium-
grond bedekten wij met een laag nfgevallen 
bladeren. die we matig vochtig hidden; boven-
dien stond er nog een ondicp waterbnkje in. De 
tempcrntuur hidden we overdng op 24 graden C, 
s nachts daaldc deze tot 18 graden C. De dieren 

hadden hun vaste plnats: drie lagen altijd op de 
grond tussen de bladeren en wat hout, een echter 
lag altijd op de hoogstc plek in het terrarium op 
een tak. s Nachts kwamen ze pas goed tot leven 
en doorzochten de gehele ruimte. W c voederden 
dan ook s avonds. W e legden daartoe kriel-
kipeieren (ongestempeld). die we vers van een 
kwekcr kregen, op vaste plaatsen necr. s Och-
tends konden we dan schalen gaan ruimen. die 
over dc bodem verspreid lagen. 
Toen wij eens. door gebrek aan plnatsruimte 
gedwongen, een grote Elaphc o. lindhcimeri in 
de bak zetten, reagecrden ze heftig door het 
wrijven van hun zeer ruw gekielde schubben 
langs elkaar, wat een raspend geluid maakte. 
Een analoge eigenschap dus als Echis carinatus 
(zie artikel Jack A. Nagtegaal - ..Lacerta" aug.. 
sept. 1957 no. 11/12). Ook dreigden ze bij 
storing soms met geopende bek en sisten daarbij 
luid. Dikwijls dronken de dieren uit de water-
bak, maar lievcr nog druppcls van de bladeren, 
als wc pas gesproeid hadden. 
Hoewel ze dus goed gewone kippeeieren aten, 
hadden ze liever reptieleneieren. Toen we ge-
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Dasypeltis s. scaber (juv.). 
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foto F. Beeftink 

durendc de zomer 1959 een jong exemplaar 
wegens plaatsgebrek in een grote oerwoudbak 
zetten, die bewoond was door Anolis, at het alle 
eieren, die twee Anoliswijfjes met de regelmaat 
van een klok legden en nam geen hardschaligc 
eieren meer aan. De reukzin schijnt goed ont-
wikkeld te zijn. want Anolis begraven hun 
eieren (1—2). In de natuur bcklimmen ze echter 
ook bomen en struiken om vogelnesten te 
olundcren. 
In dc Verenigde Staten lijken verschillende niet-
giftige Lampropeltis-soorten wat hun kleur bc-
treft sprekend op de giftige Koraalsiang (Micru-
ris). Analoog hicraan gedraagt zich Dasypeltis 
s. scaber. In Zuid-Afrika gelijken ze sprekend 
op de daar voorkomendc Nnchtadder (Causus 
rhombeatus), een gifslang dus. In Zuid-West-
Afrika. waar Causus niet voorkomt. vertoont 
het gclijkenis met de gehoorndc Adder (B'.tis 
caudalis). In Noord-Afrika (Egypte), waar noch 
Causus noch Bitis caudalis leeft, hebben ze 
tekening en kleur van dc daar inheemsc zand-
rateladder (Echis carinatus). 
Van Dasypeltis inornatus verkregen we twee 
exemplaren. Deze waren allebei langcr dan 100 
cm (104 en 116 cm). Op het eerste gezicht zou 
men denken tc maken te hebben met een escu-
laapslang (Elaphe I. longissima). De kleur is 
geelgroen, de buik lichter dan de rug. De bek is 
vuilwit en dc tong rood. Er is geen enkele 
tekening aanwezig. In tegenstelling tot Dasypel-
tis s. scaber is het nasaal bij inornatus langer, 

terwijl het pre-oculair tweeledig is bij inornatus, 
bij scaber eenledig. (Op de foto's niet duidelijk). 
Ook de schilden op de kop vertonen verschil 
met die van scaber, b.v. de supralabialen; U 
kunt zelf op de foto's zien, dat Dasypeltis s. 
scaber er zes. en Dasypeltis inornatus er echter 
zeven heeft. Inornatus komt uit Natal, waar het 
voornamelijk de kuststreek bewoont. Bij de ter-
rariuminrichting moet men rekening houden met 
het drogere milieu van deze dieren. W e hidden 
ze in een terrarium van 1 0 0 x 6 0 x 6 0 , gevuld 
met zand, grind en wat dor blad. De beplanting 
bestond uit wat vetplanten en helmgras. W a t 
kalkstenen en een waterbakje voltooide het ge-
heel. De temperatuur hidden we gelijk als bij 
scaber. Volgens de litteratuur moeten deze die-
ren vooral eieren eten van zeevogels. Nu is het 
merkwaardig dat wij Dasypeltis inornatus nooit 
reptieleneieren hebben zien eten. Ook klimmen 
doet dczc soort niet graag; dit zou hicrop terug 
te voeren zijn. dat zeevogels over het algemeen 
op de grond nestelen. 
Dasypcttis inornatus was veel bewegelijker dan 
D. scabcr. De dreighouding en schrikbeweging 
hebben we nooit geconstateerd. De dieren maken 
een onhandiger indruk dan scaber. 

S 

Dasypeltis inornatus (juv.)). 
foto F. Beeftink 

Al met al is Dasypeltis een zeer interessant ter-
rariumobject. dat jarenlang in leven te houden is 
op een dieet van enkele eieren per week. Echte 
voedselproblemen behoeven niet voor te komen 
als men eieren bij een boer of duivenhouder kan 
krijgen. Het vocdcren met levende dieren. zoals 
muizen en kikkers. waar vele mensen voor terug-
schrikken. vervalt ook hier. Het is dan ook 
jammer dat dczc dieren moeilijk of zeer prijzig 
te verwerven zijn. 

Een geval van dodelijke Slangenbeet in Nieuw-Guinea 
Drs. L Coomans de Ruiter, Hilversum 

Eind oktober 1959 ontving ik van de heer E. 
A n d r i e s s e n , assistent-demograaf in Nieuw-
Guinea. een schrijven uit Biak. waarin een geval 
van slangebeet met dodelijke afloop werd ge-
meld. Ik necm dit gedeelte van zijn brief in 
extenso over: 
,,In een kampong, drie uren lopen van hier, is 

de vorige week een man overleden ten gevolgc 
van slangebeet. Twee van mijn collegac, name-
lijk B. v a n M e e r v c l d e n J . H e z e m a n s , 
stonden er bij. doch konden niets voor die arme 
man doen. omdat de verbandtrommcls met 
,,Snake-Bit-Outfit" nog niet waren aangeko-
men. De slang in kwestie heb ik niet gezien. 
maar volgens H e z e m a n s was het een fraai 
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gekleurd exemplaar van ± 70 cm lengte. U kunt 
begrijpen, dat de bevolking nu doodsbenauwd is 
om in het donker buiten te komen, vanwege de 
slangen. Die man is trouwens overdag gebeten. 
toen hij op de slang, die op de weg lag. trapte. 
Het gehele proces, vanaf het moment van de 
beet tot aan zijn verscheiden, duurde ongeveer 
vijf uren. W a t ik ervan gehoord heb, waren het 
de gewone verschijnselen, verlamming van hart-
en ademhalingsorganen." 
Tot zover de briefschrijver. Ik ben de heer A n-
d r i e s s e n , een mijner oud-cursisten, erkente-
lijk. dat hij de moeite heeft willen nemen dit ge-
val te mijner kennis te brengen, want in de litera-
tuur zijn slechts zeer weinig gevallen uit Nieuw-
Guinea bekend van slangebeet met dodelijke 
afloop. 

Hoewel de slang in kwestie niet werd gecon-
servecrd en derhalve de absolute zekerheid om-
trent de soort ontbreekt, gingen mijn gedachten 
toch direct uit naar Acanthophis antarcticus, 
waarvan in Australie ook enige dodelijke beet-
gevallen bekend zijn en die in het Biakse vrij 
algemeen voorkomt. 
Ter verkrijging van meerdere zekerheid wendde 
ik mij schriftelijk tot Dr. L. D. B r o n g e r s m a , 
Directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden, de bekende herpetoloog en 
wetenschappelijk leider van de Sterrengebergte-
expeditie 1959. 
Dr. B r o n g e r s m a heeft in 1952, tijdens zijn 
eerste Nieuw-Guinea-reis, een half jaar op Biak 
verzameld. Een aardig artikel over deze reis, 
waar hij de gast was van de Marineluchtvaart-
dienst, verscheen onder de titel: Zoologisch on-
derzoek met de M.L.D. in Nieuw-Guinea, in 
„alle Hens", 6e jrg. No. 5, dec. 1952. 
Dr. Brongersma schreef mij, dat het zeer waar-
schijnlijk is, dat Acanthophis antarcticus inder-
daad de schuldige is geweest. Er komen in Biak 
drie giftige landslangen voor (zie de koptekc-
ningen a, b en c) . Aspidomorphus schlegelii (a) 
is zeer klein en de weinige beetgevallen die zich 
voordeden, verliepen practisch zonder bijzondere 
verschijnselen. Micropechus ikaheka (c) is met 
haar 1J^ meter niet alleen groter dan de in de 
brief opgegeven maat van 70 cm, maar kan door 
haar ' cenvoudige tekening moeilijk ,,fraai ge-
kleurd" genoemd worden. Dr. B r o n g e r s m a 
kent van deze slang twee beetgevallen, die beide 
goed afliepen. In Manokwari werd een man 
door twee exemplaren in de wreef gebeten. Hij 
dronk veel alcohol en herstelde zonder serum-
behandeling. Het tweede geval betrof een vrouw 
uit de buurt van Fak-Fak, die ook volledig her-
stelde. 

Blijft over Acanthophis antarcticus (b). De ge-
middelde lengte stemt overeen met de opgegeven 

maat. Ook kan men de slang fraai gekleurd 
noemen, in verband met de min of meer duidelijk 
dwarsbanden of rijen zwarte vlekjes en de mar-
kante koptekening. Van deze slang zijn wel 
dodelijke gevallen bekend. Maar het is uitermate 
moeilijk er achter te komen hoeveel cr dit per 
jaar zijn. De lijst van doodsoorzaken, die jaar-
lijks in het UNO-rapport wordt gepubliccerd, 
noemt slangebeet niet, waarschijnlijk omdat het 
maar weinige gevallen zijn. 

Hoewel Acanthophis antarcticus indcrdaad voor-
namelijk een nachtdier is, heeft Dr. B r o n -
g e r s m a er ook eens een om drie uur s mid-
dags over de weg zien kruipen. Mogelijk liggen 
zij zich wel eens te zonnen. Dat het ongeluk 
overdag geschiedde, behoeft Acanthophis an-

tarcticus dus gcenszins uit te sluiten. 
..Er is met Acanthophis altijd een risico," schrijft 
Dr. B r o n g e r s m a . ,,Het gif van dc Austra-
lische exemplaren schijnt een zeer sterke wor-
king te hebben. Dc hocvcelheid gif die bij de 
beet wordt ingespoten, moet, althans op schapen, 
een veel grotere dodingscapaciteit hebben dan 
dat van een Cobra-beet. Het gif van de Nieuw-
guinese exemplaren, die wat anders van uiterlijk 
zijn en ook kleiner blijven, is nog niet onder-
zocht. Voorzichtigheid blijft geboden, maar het 
aantal dodelijke gevallen in Nieuw-Guinea is 
toch zeer laag." 
Ik ben Dr. B r o n g e r s m a erkentelijk voor 
zijn toelichtingen en voor de verkregen toestem-
ming, deze aantekeningen in dit artikel te mogen 
verwerken en de drie koptekeningen van Biakse 
giftige landslangen als illustraties te mogen ge-
bruiken. 
Dat dodelijke gevallen van slangebeet in Nieuw-
Guinea meer voorkomen dan ik aanvankelijk 
vermoedde, kreeg ik uit een gesprck hicrover 
met de heer L. L. A. M a u r e n b r c c h c r 
(Oud-Resident te Sorong) te horen. Hij wist 
ook van dodelijke ongevallen door slangebeet op 
de Japen-eilanden, doch verzuimde indertijd hier-
van aantekeningen te maken. Misschien kan ccn 
van mijn lezers in Seroei mij hierover nadere 
gegevens verstrekken? Ook daar zal Acantho-
phis wel voorkomen. 
Het lijkt mij niet ondienstig, dat we wat nader 
met deze, toch voor de mens zeer gevaarlijke 
gifslang, kennis maken. 
Er komen volgens het bekende werk van Dr. 
N e l l y d e R o o y , T H E REPTILE S O F 
T H E INDO-AUSTRALIAN ARCHIPELAGO, 
Vol. II, Brill, Leiden, 1917, in Nederlands 
Nieuw-Guinea twaalf soorten giftige landslan-
gen voor, alle behorende tot de familie van de 
Elapidae. 
Met uitzondering van de drie in dit artikel be-
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sproken en afgebeelde soorten, is mij persoonlijk 
niets bekend omtrent de giftigheid van de beet 
en dc uitwerking daarvan op de mens van de 
negen andere soorten. Sommige soorten zijn 
kleincr dan Acanthophis; andere daarentegen 
veel groter en Pseudcchis papuanus, o.a. bekend 
van het Frederik-Hendrik-eiland, spant met haar 
bijna twee meter lengte (1900 mm) de kroon. 
Maar de lengte van deze slang wil natuurlijk 
niets zeggen omtrent de mate van giftigheid van 
het dier. W e hebben hierboven kunnen lezen. dat 
Michopcchis ikaheka vrijwel de dubbele lengte 
van Acanthophis antarcticus bereikt, doch dat 
haar gif heel wat minder virulent schijnt te zijn 
dan dat van Acanthophis, de ,,Death Adder" der 
Australiers. 
Ik moge dan ook mijn lezers aansporen om in 
voorkomendc beetgevallen (al of niet met dode-
lijke afloop), zo mogelijk de schuldige slang in 
alcohol tc doen conserveren en dit materiaal, 
vergezcld van de nodig toelichting (beetgeval, 
vindplaats .datum, naam van de verzamelaar), 
zo spoedig mogelijk door te zenden naar de 
Directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historic te Leiden. 
Ik begrijp volkomen, dat dit op grotere plaatsen 
gemakkelijker gaat dan in dc diepe jungle en dat 
een doodgeslagen slang zeer spoedig tot bederf 
overgaat. Maar late men dan niet verzuimen het 
te doen als die mogelijkheid wel bestaat. Dit is 
de enige manier om inzicht te krijgen in de 
vraag of de in Nieuw-Guinea voorkomendc gif-
tige landslangen al dan niet gevaarlijk voor de 
mens zijn. Voor Acanthophis kan die vraag in 
bevestigende zin worden beantwoord, maar wat 
weten we van de andere gifslangen? 
Tenslotte een korte beschrijving van Acantho-
phis antarcticus. Volgens P. A. O u w e n s (De 
voornaamste gifslangen van Nederlands Oost-

Indie. 1916) is de Acanthophis van Nieuw-
Guinea van boven donkergrijs met min of nicer 
duidelijke donkere dwarsbanden of zwarte vlek-
jes. Deze zijden zijn zwart gevlekt. De buik is 
lichtgrijs met talrijke donkerc vlekken. Dc kop 
is iets breder dan dc nek en hccft ook zwarte 
vlekken. Dikwijls zijn de beide schilden boven 
de ogen (de zogenaamdc supraoculairc schil-
den) vcrhoogd en hockig. in dc vorm van kleine 
driehoekige hoorns. Bij exemplaren. die met deze 
hoorntjcs zijn uitgerust. is herkenning van de 
soort betrekkelijk eenvoudig. 
N a s c h r i f t : Na beeindiging van dit artikel 
ontving ik van dc assistent-demograaf W . v a n 
M e e r v e l d (Biak) aanvullendc mcdedelingen 
over slangebeten in Nieuw-Guinea. Uit zijn brief 
blijkt, dat enkele weken na het dodelijke ongeval 
er in het Biakse nog twee pcrsoncn in de kam-
pongs Marsjom en Orboi door ,.dezelfde soort 
slang zijn gebeten, maar ditmaal herstelden, 
omdat de heer J. H e z e m a n s ze er bovenop 
heeft weten te helpen." 
Tot zover de bcrichtgever. Nadere inlichtingen 
omtrent de hulp van de heer H e z e m a n s zijn 
door mij opgevraagd. Beide genoemdc pcrsonen 
hebben de slang, die het dodelijk ongeval op 
haar geweten heeft, gezien, zodat ik aanneem — 
zij het dan met enige reserve — dat in deze 
twee andere gevallen ook weer Acanthophis an-
tarcticus heeft gebeten. 
(overgenomen uit: Nederlands Nieuw-Guinea) 
Deze tekeningen uit ,,Allc Hens1- werden ons met 
goedvinden van Dr. L. D. Brongersma ter beschikking 
gesteld; lecncliche's ,,Nederlands Nieuw-Guinea". 
Naschrift: Aureomycine wordt in de handel gebracht 
in capsules van 50 en van 250 mg. Het is uitstekend te 
doscren als men tevoren het poeder uitstrooit en met 
een mesje vlakstrijkt. Het is dan mogelijk om even-
tueel vrij nauwkeurig een honderdsle van de inhoud 
van de capsule af te zonderen. Aureomycine is ook 
als strooipoeder bij open ontstoken wonden zeer werk-
zaam. L. W. 
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