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Voorwoord 

Reeds vele male.u werd mij door verschillende 
leden de vraag gesteld, wanneer het beloofde 
artikel over de kweek van Phyllomedusa rohdei 
in ons blad zou verscrujnen. Hieru.it bleek, dat 
er veel belangstelling bestond voor dit onder
werp, waarvan wij in het eerste nummer van de 
vorige jaargang reeds gewag maakten. V ooral 
het feit, dat dit naar aile waarschijnlijkheid 
de eerste maal was, dat Phyllomedusa zich in 
gevangenschap voortplantte. 
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk vindt 
U dan het beloofde, uitgebreide artikel in dit 
nummer. 
Oat men inderdaad van een gelukte kweek mag 
spreken, blijkt uit het feit, dat het niet bij die 
ene paring en ei-a&etting is gebleven, maar dat 
er naderhand nog ettelijke legsels zijn bijge
komen. Dit is dan ook een van de redenen, dat 
de publicatie over het verdere verloop van de 
kweek zo lang op zich heeft Iaten wachten. 
De heer Meyer heeft in de loop van 1961 zo
veel waarnemingen gedaan en zoveel aanteke
ningen gemaakt dat het sclUften en vergelijken 
zeer veel tijd heeft gekost. Bovendien heeft hij 
zoveel mogelijk literatuur geraadpleegd, wat 
op zichzeU ook al weer een tijdrovende bezig
heid is. Maar juist daardoor kunnen wij U nu 
een uitgebreid, gedegen en betrouwbaar artikel 
voorleggen. 
Uit het literatuur-onderzoek is tevens gebleken, 
dat deze kikkers tot nu toe abusievelijk onder 
de naam Phyllomedusa rohdei werden beschre
ven. De juiste benamirig, en dat werd nogmaals 
bevestigd door ons ere-lid Prof. Dr. R. Mertens 
bij diens bezoek aan onze vereniging, is Phyllo
medusa hypochondrialis. 
Wij hopen dat dit artikel voor vele leden aan
leiding zal zijn om ook te proberen met hun 
dieren te kweken en over het al dan niet ge
lukken mededeling te doen in ons blad. 
Wij zijn benieuwd! 

M.v.R. 



De kweek van 

Plty llornedrua 

ltypocltondrialis 

R. i'U. iUeijer - An18telveen 

In nansluiting a an bet artikel in LACERTA 
van oktober 1960 betrcffende de voortplanting 
van .. Phyl/omedusa rohdci'', wil ik tbans iets 
meer vertellen over dit zeldzame gebeuren. 
Allereerst een rectificatie: volgens prof. M e r
t e n s beboren de kikkers waar het om gaat 
n iet tot de soort Phyllomedusa rohdei. docb 
tot Phyllomedusa hypochondria/is. 
Oorspronkelijk bescbikte ik over drie wijfjes 
en twee mannetjes. afkomstig uit de omgeving 
van Reci fe. Deze kikkers zijn reeds uitvocrig 
bescbreven door de beer V a n R e k u m in 
LACERTA van augustus/september 1959. Vol
wassen mannetjes bereiken een grootte van 
ca. drie em en volwassen v ro uwtjes een groot
te van ca. vijf em. Eind 1959 kwamen de 
dieren in mijn bezit en waren toen naar mijn 
idee slccbts enkele maanden oud. bet la rvate 
stadium niet meegerekend. Na ongeveer een 
jaar zijn de dieren volwassen en paringsrijp. 
In januari 1961 kwam ik in het gelukkige bezit 
van twee volwassen exemplaren Ph. hypo
chondria/is, afkomstig uit de buurt van Albina. 

(S' uil ;llfllnn fulo Ill. """ lle hum 

De pnrlnu /olo Ill . """ lle hum 

gelegen aan de nv1er de Marowijne in Sur i
name. Volgens prof. Mertens beboren deze 
dieren tot de vorm zoals deze door Daudin is 
bescbreven (zie Occasional P apers of the N a
tural Histo ry Museum of Stanford University 
Nr. 5 ... A review of the N eotropical tree-frogs 
of the genus PHYLLOMEDUSA". biz. 4-1 ). 
Deze kikkers zien er op het oog anders uit. 
slanker en groter. De witte s treep is iets b re
der en ook de kleur is iets donkerder groen 
en iets grauwer bruin wanneer zij verkleuren. 
dan bij de Ph. hypochondria/is uit Recife. 
Wanneer de kikkers verkleuren en waarom 
heb ik n iet kunnen ontdekken. Ik consta
teerde nl. dat van twee kikkers die naast el
kaar zaten. de een groen en de ander b ruin 
was. Wei valt het mij op. dat de ondergrond 
soms een rol schijnt te spelen. Verder bestaat 
het vcrscbil tussen de Ph. hypochondria/is uit 
Recife en die uit A lbina hierin. dat de flanken 
en de binnenkant van de poten bij de kikkers 
uit Albina rood met violet zijn. terwijl bij de 
dieren uit Recife het rood vervangen is door 
oranje. Een paring bij het paartje uit Albina 
heb ik helaas nog niet waargenomen. Daaren
tegen heeft het mannetje uit Albina een be
langrijk aandeel gehad bij de voortpla nting. 
Aile lcgsels van 19 a pril 1961 a f zijn namelijk • · 
bevrucht door deze kikker. Hierbij client nog te 
worden vermeld. da t deze afzettingen steeds 
plaatsvonden in bladeren van ovale of ronde 
vorm. terwijl de eiafzettingen bij paa rtjes uit 
Reci fe in de langwerpige Dracaena-bladeren 
tot stand kwamen. 
De heerscbappij van het mannetje Ph. hypo
chondria/is uit Albina is pas na grote strijd 
met zijn riva len uit Recife tot stand gekomen. 
Deze gevechten speelden zich a f in de planten 
hoven het vijvertje. waarbij de dieren elkaar 
a ls worste laa rs vasthielden. De een trachtte 
de ander als bet ware te wurgen door de du i
men op de keel va n de tegenstander te drukken. 
De dicren bingen da n vaak met een poot aan 
een tak. De gevechten hebben ca. twee dagen 
geduurd. Dergelijke gevechten worden ook ver
meld in COPEIA 1960. biz. 61. 62 en 63 bij 
Hyla faber. 
Meesta l blijven de dieren in het bovenste ge
deelte van bet terrarium. omdat bier de lampen 
branden die voor de nodige warmte zorgen. 
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Tegen de paringstijd verlaten de dieren dit 
gedeelte en zoeken de omgeving van het vij
vertje op. 
Het kwaken van de (J(J lijkt op het klakken 
met de tong bij mensen ( Schnalzlaut). Dit 
klakken wordt vaak voorafgegaan door een 
min of meer schrapend geluid. Het miauwende 
geluid waarover de heer Van Rekum schreef. 
constateerde ik aileen bij jonge dieren. Kikker
tjes van een week oud kunnen een meelijwek
kend gemiauw voortbrengen. wanneer men ze 
in de ha nd neemt of ze besproeit. 
Zoals uit het vorenstaande blijkt is het niet 
bij de eiafzetting van 15 september 1960 ge
bleven doch dit heuglijke feit heeft zich nag 
verschillende malen herhaald en wei op de 
volgende data: 

4.10. 1960 in een Dracaenablad 
1.12.1960 do. 

17.12.1960 do. 
17. 4.1961 do. 
19. 4. 1961 in een Scindapsusblad 
7. 6.1961 in een Tradescantiablad 
8. 6.1961 in een Tradescantiablad 

21. 8.1961 in een Monstera deliciosablad 
23. 9. 1961 in een Tradescantiablad. 
Uit deze gegevens blijkt. dat de kikkers regel
matig eieren hebben afgezet: aileen tussen 
de legsels van 17.12.1960 en 17.4.1961 was een 
rustperiode van ca. vier maanden. 
De eiafzetting vond in de ochtendschemering 
plaats. l k heb dit gebeuren driemaal waar
genomen en wei 's morgens om zeven uur. 
Bij het afzetten van de eieren houdt het wijfje 
zich aan de randen van het blad vast. terwijl 
het mannetje haar stevig onder de oksels om
kneld houdt. Terwijl het wijfje de eieren afzet 
worden deze door het rnannetje bevrucht. Lang
zaam wordt het wijfje door het mannetjc langs 
het blad naar voren gedrukt, waarbij het blad 
met de achterpoten wordt gesloten. De man
netjes hebben aan het einde van de hie! een 
klein uitstceksel. de spoor genaamd. Of deze 
spoor een functie heeft bij het dichtvouwen 
van het blad kon niet worden waargenomen. 
Is een blad val. dan wordt soms op een tweede 
overgestapt. In .. Blatter fur Aquarien- und 
Terrarienkunde", Jahrgang 1936. Nr. 6 , wordt 
gesproken van schuimnesten, die door de co
pulerende Phyllomedusa 's in een blad worden 
gerald. D:t werd door rnij niet waargenomen. 
integendeel: de gelatineachtige massa die de 
eieren omsloot. was helder en doorzichtig 
(zie foto). 
De eieren .zien er in het begin uit a ls ronde 
witte ballonnetjes. Na een week zijn ze niet 
zuiver rand meer en enigszins doorzichtig. 
terwijl de oogjes van de embryo's duicfelijk 
zichtbaar zijn. In de tweede week ontwikkelen 
de embryo's zich tot - volslagen kikkerlarven. 
Na ca. twee weken spartelen de jonge larven 
bij twee en drie stuks tegelijk uit het blad. 
De afzetting van de eieren in de Dracaena
bladeren en in het Scindapsusblad vonden 
plaats boven het vijvertje, terwijl de overige 
afzettingen geschiedden in de bladeren welke 
zich niet direct hoven het water bevonden. 
In de natuur schijnt dit laatste oak voor te 



komen. Wanneer de jongen dan op de grond 
terechtkomen, spartelen zij zo lang totdat zij het 
water hebben bereikt. Zie vorengenoemd ar
tikcl van de heer V a n R e k u m. 
H et aantal eitjes dat per legsel wordt afgezct 
is moci lijk vast te stcllen en bovendien per 
legsel zeer verschillend. Ik schat het op 80 
tot 150 stuks. 
Het ecrste legsel werd opgevangen in cen 
rcchthoekige zuurtjesfles gevuld met gefiltreerd 
slootwater tot een hoogte van ca. tien em. 
waarin een paar plukjes veenmos waren ge
daan. Na ongeveer een week werden de Jar
van van de zuurtjesfles naar cen aquarium 
van 50 x 40 em overgebracht. Dit aquarium 
met een glazen bodem was eveneens gevuld 
tot een hoogte van ca. tien em gefiltreerd 
slootwater. Onbewust hield ik het water aan 
de zurc kant door hierin enige stukken turf 
en veenmos te doen. 
De larven werden hoofdzakclijk met sla. welke 
door heet water enigszins zacht was gemaakt, 
gcvoerd. Verder gaf ik als bijvoeding enige 
d ruppels liquifry. 
De larven groeien bij een temperatuur van ca. 
22• 's nachts en ca. 28• overdag zeer snel 
en na een week zijn deze al tot behoorlijke 
bullekopjes uitgegroeid met staartjes die een 
opvallend mooie spikkeltekening hebben. 
Vermeldenswaard is dat jonge la rveri zeer hoge 
temperaturen kunnen verdragen. Het is nl. 
voorgekomen, dat door onvoldoende afscher
ming tegen de zon de temperatuur van het 
water tot 38° was opgelopen. De dieren voel
den zich kennelijk niet behaaglijk bij deze tem
peratuur en zwommen vrij snel in de zuurtjes
fles rond, doch schadelijkc gevolgen hebben 
zlj niet ondervonden. 
De larven zijn oppervlaktedieren. die aileen 
wanneer zij schrikken naa r de bodem verdwij
nen. Blijft men bij het aqua rium staan. dan 
zwemmen binnen tien minuten praktisch a ile 
larven weer aan de oppervlakte. 
Dode kikkerlarven heb ik nooit uit het aqua
rium verwijderd, omdat zij gretig door de le
vende soortgenoten werden geconsumeerd. Na 
ongevecr vier weken hcbben de larven voor
en achtcrpoten en beginnen zij cen groen
achtige kleur te krij gen. Na zes weken zijn 
zij zover, dat zij het water verla ten. Zodra de 
larf het water verlaten hecft. breken de prach
tige kleuren van groen en ora nje met violet 
door. Het aan land gaan van de dieren vindt 
in de avond plaats. Van dit moment af ge
dragen zij zich als volwassen kikkers. d.w.z. 
overdag zitten zij hoog in hct terrarium en 
's nachts gaan zij op jacht. Feitelijk zijn het 
gcen echte nachtdieren. maar schernerdieren. 
De jonge kikkers heb ik gevoerd met kleine 
fruitv licgen, grote fruitvliegen en weideplank
ton. Na ongeveer twee wcken eten zij ook 
kamervliegen. kleine wasrnotlarven. kleine 
meelwormen en soms zelfs vlcesvliegen. Naar 
mij wcrd medegedeeld, wordt door de jonge 
ki kkers ook tubifex als voedsel aangenornen. 
Bij het opkwcken van de jonge kikkers heeft 
zich nog een tegenslag voorgedaan. In de 
vocdingsbodcm van rnijn karnervliegenkweek 

Close up can e rthele c i e ren 
fofo Tit . Cornelissen, llaarlen• 

Lnrve , cnilfC dtrll"" oud Joto Jll. van lle hu11t 
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Jflah 'l>oor •lc itle tamorJ•Iwse 
foto Jlf, """ R chum 

ontwikkelde zich op een gegeven moment een 
witte mijtsoort. Omdat ik rneende. d<~t dit on
schuldige diertjes waren, zag ik er geen be
zwaar in het kweekbakje in het terrarium bij 
de jonge Phyllomedusa's te plaatsen. In deze 
vochtige warme omgeving vermenigvuldigden 
de mijten zich zo snel. dat zij uit het bakje 
kropen en zich in massa's over het gehele 
terrarium verspreidden. Daarbij v ielen zij de 

D e lnr1>e ~>erlant l•et roaler 
foto A. de llaan, A m aterdam 
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kikkers aan. waardoor ook enige Phyllomedu
sa's en twee kleine Rana's uit Australie het 
slachtoffer werden. Door tijdig ingrijpen kon 
grater onheil worden voorkomen. 
Het resultaat van het eerste legsel was niet 
bijzonder groot. S lechts een achttal exemplaren 
groeide uit tot volslagen kikkers. De oorzaak 
hiervan moet gezocht worden in het slechte 
jaargetijde (december / januari/februari). on
ervarenheid en onhandigheid. Ook bij Lacerta
vrienden bij wie een flink aantal la rven was 
ondergebracht. werd geen succes geboekt. 
Doordat ik geen ervaring had met het op
kweken van kikkers zijn een aanta l pas ge
metamorphoseerde larven verdronken. Blijven 
zij nl. te lang in het aquarium. dan vallen zij 
na ca. twee dagen van de glaswand en ver
drinken. Naar aanleiding van deze ervaring 
heb ik de jonge kikkers zo vlug mogelijk in 
een klein terrarium van 40 x 25 x 25 em zon
der water overgebracht. Dit terrarium was 
goed beplant, zodat de kikkers de voedsel
dieren overal konden bereiken. 
Enige legsels zijn niet uitgekomen. Volgens 
dr. R. 0 e s e r kan dit verschillende oorzaken 
hebben, t.w.: 

Definilief n an farad foto A. de llaan 

I. wanneer enige eieren beschimmelen dan 
bederven meestal ook de andere eieren (on
derlinge besmetting of vergiftiging ) . Dit 
komt zelfs voor bij eieren welke door wijf
jes van Plectonotus goeldii op de rug wor
den gedragen. (Ook wanneer visseneieren 
dicht bij elkaar zijn afgezet en enige eieren 
bedorven zijn. treedt vaak totale beschim
meling op); 

2. onvoldoende bevruchting van de eieren ; 
3. vitaminegebrek; 
4. schadelijke stoffen in het terrarium. 
Oat er bij mij enige legsels niet zijn uitgekomen, 
is naar mijn gevoel veroorzaakt door het onder 
I. genoemde. 
Overigens is mij gebleken dat de eieren gedu· 
rende de broedperiode een levend blad nodig 
hebben. lk hab nl. enige Dracaenabladeren 
alsmede het Scindapsusblad waa rin zich eieren 
bevonden afgesneden en hoven het water in 
het aquarium gehangen. De eieren in deze 
bladeren kwamen niet uit. terwij l daarentegen 



de legsels in de Tradescantiabladeren. welke 
met een flinke stengel. omwoeld door vers 
sphagnum en eveneens hoven het water in 
het aqua rium waren gehangen. wei zijn uit
gekomen. 
De stengels van de Tra ndescantiabladeren 
schoten wortel in het sphagnum en bleven 
fri s, terwijl de bladeren van de Dracaena en 
Sc:ndapsus vergeelden. Blijkbaar spelen de 
plantensappen dus ook een rol bij de ontwikke
ling van de eieren. 
Voo~ de larven van de juni-legsels had ik het 
aquar;um anders ingericht. Omdat het twee 
legse ls betrof, die bij elkaar in het aquarium 
waren gedaan. was het aantal larven zeer 
aanzienlijk. Van de gedachte tdgaande. dat 
waterpest een plant is die vee! zuurstof pro
ducecrt. had ik enige bosjes in het aquarium 
gcdaan. om te voorkomen da t door het g rote 
aanta l la rven een gebrek aan zuurstof zou 
o ntstaan. De turfplakken had ik eruit gelaten. 
om de larven meer zwemruimte te geven. H et 
aqua rium stond voor het raam aan de zen
kant. W aarschijnlijk heeft zich, doordat de 
waterpest te vee! zon heeft gekrcgen, een ge
val voorgedaan vergelijkbaar met de beruchte 
z.g. salamanderpest (Molchpest). De heer 

D e rr•ls.,ormint:en foto /U, """ R ckum 

Van Rekum, die de verzorging van mijn dieren 
gedurende mijn vakantie op zich had geno men, 
no teerde o.a.: 

1/8/61 
2/ 8/ 61 

8/ 8/ 61 
9/ 8/61 

I gemetamorphoseerd; 
I larf dood. achterpoten reeds oran
je, rug green. doch voorpoten ont
braken; 
verschillende larven (5) dood; 
weer I larf dood, er is iets geks 
aan de hand. 

Deze kweek blijkt misbaksels op te leveren. De 
dieren metamorphoseren reeds a ls er nog geen 
voorpoten zijn. Een enkele met slechts een 
voorpoot. Deze in plat plastic dekseltje ge
daan met klein laagje water. Leefde om 6.15 
uur nog. Ook om 11.45 uur nog in Ieven. 
Een vreemde geschiedenis, die onvollcdige 
kikkcrs. (Vreten ze soms clkaars voorpoten 
a f, die immers zeer klein en dun zijn?) Er is 

.-f(IR lnnd g e krOJJCII ;;onder '1.7oorpoten 

foto JU. """ Rekum 

geen gebrek aan voedsel (clke dag o pnieuw 
sla gcgeven), of toch gebrek, maar dan a an 
dierlijk voedsel? Zag hcdenavond cen larf aan 
slakkeneicrcn knabbelcn. 
Hedenavond weer cen .,greene" larf gesigna
lcerd. Ko n nie t ontdekken of hij volled lg was 
en durfde hem/ haar niet te storen. Zoeven. 
voor ik naar huis ging, heb ik nog even naar 
die larf gekcken. H eeft slechts een achterpoot 
en geen voorpoten. Hcb hem eruit gevist en 
in jampot gedaan. 

Toen ik van mijn vakantie was teruggekeerd . 
was ongeveer de helft van het aantal larven 
dood. Er was n6g cen afwijking: sommige la r
ven hadden nl. een of twee gaatjes aan de 
onderkant van de keel. waar de voorpoten ge
woonlijk doorkomen. Op de foto' s zijn aile 
genocmde afwijkingen duidelijk te zien. 
N a mijn terugkeer heb ik de heer Th. Corne
lissen, die vee! ervaring op het gebied van 
amphibien hccft. geraadpleegd. Hij maakte mij 
attent op het a rtikel van de heer W. G. van 
O yen in Lacerta Nr. 5 van de elfde jaargang 
over .. Hct beg rip pH in de terrariumkunde". 
In dit artikcl wordt gewaarschuwd geen water
pest tc gebruiken in aquaria die in de zon 
staan, omda t da n de pH-waarde bij zonne
schijn zo sterk o ploopt. dat dit schadelijke ge
volgen voor de v issen en larven heeft. Naar 
aanleid:ng hierv;m heb ik onmiddell ijk het 

Aan land met MleelrtM 1 1>oorpoot 

foto U . """ R e kum 
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water in het aquarium ververst, weer turf en 
sphagnum gebruikt en het resultaat was ver
bluffend. Enige dieren die te ver heen waren 
stierven, doch ik heb nog een dertigtal larven 
kunnen redden. 
Waarom deze fraaie kikkers bij mij wei en bij 
anderen niet tot voortplanting zijn gekomen, 
kan ik niet verklaren. Verhoogde paringsnei
gingen werden wei vastgesteld na verversing 
van sphagnum in het terrarium. Ik heb zeer 
veel sphagnum in het terrarium om de vochtig
heid Ianger te kunnen vasthouden. 
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SUMMARY 
BREEDING OF PHYLLOMEDUSA 
HYPOCHONDRIALIS 

Mr. R. M. Meyer seems to be the first one 
who succeeded in breeding Phyllomedusa hypo
chondrialis in captivity. In his terrarium he 
kept 2 (J(J and 3 Q Q originating from Recife 
in Brasil and 1 (J and 1 Q originating from 
Albina in Surinam (Dutch Guyana). The frogs 
from Alb!na are different in colour and shape 
from those of Recife. the first having red flanks 
and innersides of arms and legs whereas those 
from Recife have orange flanks and innersides. 
All eggs deposited since 19.4.1961 by the 
females of Recife were impregnated by the 
male of Albina. Mating of the female from 
Albina has never been noticed. 
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The first egg-laying by a couple from Recife 
was noticed on 15th September 1960 and these 
eggs were laid in a leaf of a Dracaena. 
During this act the male. sitting on the back 
of the female. with his hindlegs wrapped up 
the eggs in this leaf. (see photograph). Other 
layings took place on: 

4.10.1960 leaf of Dracaena spec. 
1.12.1960 leaf of Dracaena spec. 

17.12.1960 leaf of Dracaena spec. 
17. 4.1961 leaf of Dracaena spec. 
19. 4.1961 leaf of Scindapsus aureus 
7. 6.1961 leaf of Tradescantia spec. 
8. 6.1961 leaf of Tradescantia spec. 

21. 8.1961 leaf of Monstera delidosa 
23. 9.1961 leaf of Tradescantia spec. 
The egg-laying takes place in the early hours 
of the morning at about 7 a.m. After one week 
the embryo's are clearly visible and after about 
2 weeks the eggs hatch and the larvae slip 
along the leaf into the water. The number of 
eggs varied from 80 tot 150. 
The larvae were kept in an aquarium of 40 x 
50 em, the waterlevel being about 10 em. They 
were fed on salad and Liquifry. Temperature 
of water 2r C at night and 28° C at day. 
A rise of the temperature up to 38° C did 
not harm the larvae. 
After about 4 weeks the arms and legs have 
developed and the green colour of the back 
comes through. 
About 6 weeks after hatching the young frogs 
left the water. They were fed on Drosophila 
melanogaster; Dr. funebris; Musca domestica 
and other small insects. 
The water in which the first larvae were kept 
wat rather acid which was caused by the use 
of sphagnum and peat. Generally speaking the 
bringing up of the larvae was successful. Only 
in one case a failure was met, due to the fact 
that the usual peat and sphagnum were sub
stituted by Elodea canadensis, which. under the 
influence of the sun. probably caused a high 
pH. 
As the photograph shows many of these larvae 
were misformed, missing one or more arms or 
legs. 
After removal of the Elodea canadensis about 
30 of the remaining larvae could be saved. 

Bestrijding -van mondziekte bij kameleons 
met antibiotieum 

Een van de eerdere publicaties van prof. dr. 
A. Stolk in ons blad is voor mij aanleiding 
geweest te trachten een op het mondrot van 
slangen gelijkende ziekte bij kameleons te be
strijden met een lokaal toegepast antibioticum 
op de volgende wijze: 
Na het voederen van de dieren werden de 
donkere plekken op de gezwollen lippen 
schoongeveegd met een penseel met penicilline 
bepoederd, in mijn geval met streptomycine, 
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dat in water oplosbaar is. Dit tweemaal per 
dag herhaald tot en met een volle dag nadat er 
van de aantasting niets meer te zien is. Te 
vroeg stoppen met de behandeling en ook min
der dan twee maal daags behandelen, geeft 
een onvolledig resultaat. Na vier of vijf dagen 
kan de ziekte geheel bedwongen zijn. 
Penicilline in de vorm van zalf zou ik willen 
afraden, omdat het te vettig is en niet oplost 
in het speeksel. Het is mij niet goed bevallen. 


