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Gerrhosaurus nigrolineatus 
Foto: J. Nedermeyer 
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Gerrhosaurus 

nigrolineatus 

De omslagfoto van deze maand toont u een be
trekkelijk zelden in gevangenschap voorkomende 
hagedis, Gerrhosaurus nigrolineatus, een ver
tegenwoordiger van de groep van Schildhage
dissen, welke dieren uitsluitend. voorkomen in 
Afrika ten zuiden van de Sahara en op Mada
gaskar. De dieren hebben de naam van Schild
hagedissen gekregen in verband met de aan
wezigheid van beenplaatjes onder de schubben. 
Hierdoor wordt een soort huidpantser gevormd, 
dat het lichaam betrekkelijk stug maakt, in een 
vee! sterker mate dan bij skinken, welke ook huid
beenplaten bezitten, het geval is. Stellig verband 
houdende hiermee is de voor deze dieren karakte
ristieke overlangse huidplooi over de flanken, 
welke een toename in de omvang van dieren als 
gevolg van de ademhaling, de voedselopname en 
ook de dracht van eieren, mogelijk maakt. 
Naar systematische inzichten worden de Schild
hagedissen, die door sommigen worden gezien 
als een hoofdgroep in de familie Cordylidae, be
schouwd als een groep van de Scincomorphe 
hagedissen tussen de families Lacertidae en Scin
cidae in. 
De dieren zijn bewoners van veelal open, tame
lijk droge en weinig begroeide terreinen, dikwijls 
rotsachtig. De hagedissen Ieven in holen, waarin 
zij zich vooral in de wintertijd verborgen houden. 
Hun activiteiten worden in sterke mate bepaald 
door Iicht en warmte en een intense bestraling in 
het terrarium zal dan ook van groot belang zijn 
voor een goede verzorging van deze dieren in 
gevangenschap. De meeste soorten zijn insecten
eters, maar van de grote soort validus is bekend, 
dat deze zich in hoofdzaak met plantaardig ma
teriaal voedt. De dieren leggen eieren in septem
ber of oktober. 

L.W. 



Croeodylns porosns (Schneider) 
(TerTolg) 

W. Ber~rmaraa, Amsterdam 

In apriJ 1960 maakten we weer een vaar~ 
patrouille, ditmaal naar Kimaam of Kimaan op 
het Frederik Hendrik EiJand ( zie inzet fig. 2). 
We bivakkeerden in het dorp, vlak naast de 
winkel van Go Nie Tjioe, een Chinees die 
behalve deze winkel ook handel in huiden 
dreef. (Toko Tjioe Ging.) 
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Tjioe kreeg f 3,- per inch, zoals hij ons zo~ 
maar toevertrouwde. Ik kreeg een grate kroko~ 
dillenschedel van hem cadeau en vlak voor ons 
vertrek waren enkele anderen een kleine ]even~ 
de krokodil rijker geworden. Deze dieren waren 
bestemd om te worden ,geprepareerd". Daar er 
in Merauke bijna geen behoorlijke preparateurs 
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Fl~ruur 2 De globale Terspreldlng van Croeodllus porosua Schneider. 

Wij waren onverwachte goede klanten van 
hem, daar we enige dagen in Kimaam bleven, 
en hij vertelde ons van alles over de huiden~ 
handel. 
Hij liet een huid zien van een pas geschoten 
dier van ongeveer 3 meter. De huid was flink 
ingezouten en in jute opgerold, klaar voor 
transport naar Merauke. 
Krokodillenhuiden worden aan de rugkant in 
het midden overlangs opengesneden daar het 
de Jeerindustrie om de gladde gelijkmatige buik
schilden gaat. Een uitgespreide huid wordt 
achter de voorpoten in de breedte gemeten en 
die maat, in inches, is prijsbepalend. Go Nie 

waren, kwam het opzetten van de dieren meest~ 
al neer op opstoppen. Toen we terug waren in 
Merauke wist ik een van de dieren te kopen. 
De 51 em lange kroko:iil (fig. 1 en 3) was me 
niet dankbaar voor zijn redding. Hij at levend 
noch dood voedsel. Oaar het dier zeer agressief 
was en zijn bek opensperde als er maar iemand 
in de buurt kwam, was het niet moeilijk om 
voedsel in z'n bek te stoppen. Oit werd er 
echter direct weer uitgeslingerd. Oit vasten 
duurde drie maanden, waarna de krokodil mee~ 
ging naar Nederland. Over zijn verblijf in het 
buitenterrarium te Merauke valt alleen nog te 
zeggen, dat het dier zeer schuw was en slechts 
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u:t het water kwam om te zonnen. als er geen 
mensen in de omgeving waren. Het werd wei 
de bezienswaardigheid van de kazerne, aile 
militaire hoogwaardigheidsbekleders bezochten 
b ij hun inspectie van de kazerne ook de kroko
dil. die dan door mij uit het water gejaagd 
moest worden. Als de krokodil zich bedreigd 
voelde. maakte hij zijn adcmha ling hoorbaar, 
waardoor ee.n afwisselende blaas- en zuigtoon 
ontstond. Pakte ik hem beet. dan maakte hij 
soms een luid en diep keelgeluid dat enigszins 
aan het kwaken van een kikker hcrinnerde. 
T erug in Nederland. besloot ik hem te dwang
voederen. ondanks de berichten van de heer 
A. Monsanto. voormalig dierenhandelaar in 
Merauke, volgens welke krokodillen die niet 
wilden eten, en die kwamen nog a l eens voor, 
dit vasten zolang volhielden tot ze er aan dood 
gingen. Het leek er in het begin op dat de heer 
Monsanto gelijk zou krijgen. Steeds wcrkte de 
krokodil al het voedsel dat ik in zijn bek 
stopte er snel weer ui t. Ik plakte stukjes vlees 
en vis aan een stokje en deponeerde het aldus 
in de bek. T een het dier weigerde zijn voedsel 
door te slikken, ging ik verder en duwde zelf 
met een stokje het voedsel z'n keelg<tt in. En 
tot rn'n verbazing bleef alles binnen. Wei werd 
de krokodil zo kwaad, dat hij het stokje tussen 
zijn kaken klemde en zich salamandersgewijs 
een aantal malen snel om zijn as draaide, tot 
ik het los liet, waarna hij tot rust kwarn. 
Enkele maanden late r was ik zo ver, dat ik het 
voedsel slechts in zijn bek behoefde te stoppen. 
Het dier slikte uit eigen beweging alles door. 
Steeds weer probeerde ik hem vlees te Iaten 
pakken. en ook liet ik telkens levende vissen 
in de bak los, maar er werd geen aandacht 
besteed aan voedsel. dat niet in zijn bek lag. 
Als ik hem voerde, pakte ik hem snel met een 
hand achter de kop en ti lde hem verticaal 
boven water. waarna ik met de andere hand 
het voedsel in de w ijdopengesperde bek kon 
Iaten va llen. Als het voedsel in z'n bek vie!, 
klapte hij zijn kaken dicht en dan zette ik hem 
weer in het water. waar hij soms uren kon 
blijven liggen, voor hij met doorslikken begon. 
Ik voerde vis, dode huismuizen en vices met 
ka l~ en vitamine. 
In de nazomer van 1961 sprak ik iemand die 
veronderstelde dat de krokodil. die nog steeds 
op de hierboven beschreven wijze gevoerd 
moest worden, rnisschien wei aandacht zou 
hebben voor levende vogels of zoogdieren. H ij 
voegde een muis bij de suggestie en ik zette 
krokodil en muis apar t in een droge bak. Teen 
ik na enkele uren ging kijken. was de muis 
verdwenen en de krokodil iets dikker. 
Conclusies durf ik aan een en ander niet te 
verbinden. Misschien zou het dier direct al 
levende muizen hebben geaccepteerd, a lhoewel 
het praktisch aan zee gevangen was (in een 
riviertje langs Kimaam dat uitkwam op de 
Prinses Mariannestraat ) en dus in de vrije 
natuur echt wei vis gegeten zal hebben. 
Een grappig aspect van de dwangvoedcr;ng 
was dat ik bij mijn gemanipuleer met het stokje 
rend de krokodillenkop bemerkte dat het dier 

20 

er prijs op stelde te worden aangehaald. Als ik 
langs de linkerkant van zijn nek .,aaide" met 
het stokje, boog zijn kop zo ver mogelijk naar 
rechts, opdat ik er beter bij zou kunnen. Ging 
ik over naar de rechterkant, dan boog hij de 
kop onmiddellijk naar links. 
Ik hield het dier in ongeveer 10 em water dat 
een temperatuur had van 25• -Jo•c. 
Zeals vermeld zont Crocodylus porosus graag. 
Een eilandje met eer.. warme lamp erboven 
wordt zeer op prijs gestcld. Mijn slangenhals
schildpadden werden met rust gelaten. maar ik 
sta er niet voor in. dat dit bij normaal etende 
dieren ook zo zal zijn. De schildpadden vraten 
wei aan de punt van de krokodillenstaart. maar 
d:t was kennelijk niet hinderlijk. 

Fig . 3 . Nogmon18 d e , Zcek rokodll" 

l"o to 1 II. llondc r• 

Het al in het artikel over Chelodina vermeldc 
verwarmingsdefect. waardoor de watertempe
ratuur daalde tot s·c. kostte de krokodil het 
Ieven. Bij ]age ternperaturen houden bij kroko
dillen a llengs a ile levensfuncties op en a ls een 
krokodil. zeals in dit geval. in het water ligt, 
verdrinkt hij. Oat was op 4 december 1962. 
Afgezien van de speciale zorgen in dit geval. 
was het enige excuus voor mij om een krokodil 
te houden het fe it dat ik hem zelf had mec
genomen. Voor het overige zijn baby-krokodil
len niet bijster interessant in hun gedrag. Daar 
de soort vrijwel nooit wordt gelmporteerd, en 
in terrariumkringen een vrijwel onbekend dier 
is, leek het rnij nuttig deze ervaringen op schrift 
te stellen. 



Ge draginge n van ooze 

WATERSCHILDPADDEN 

/tl crJr . IV. Bu tUt . lla nrlc m 

W e hadden besloten om waterschi ldpadden te 
nemen. Er kwam een aquarium van 40 em 
breed. 70 em lang en 25 em hoog. Het staat 
voor het raam op het noordwcsten met de 
bovenkant gelijk aan de vensterbank. V an 
boven is het open. De waterstand ongeveer 20 
em. Op de bodem ligt een laagje rivierzand 
met wat kiezelsteentjes. W e deden er wat 
waterplanten in en een verwarmingselement. 
De tempera tuur van het water was doorgaans 
rend 23° C. 
Moorse moerasschildpadden (Clemmys /eprosa). 
In juli 1960 kochten we twee heel kleine 
Moorse moerasschildpadjes. W e hadden inder
tijd ook gezorgd voor een landgcdeelte en de 
dieren overnachtten ook vaak op het droge. 
maar kro pen dan weg in hoeken en gaten. Soms 
zwommen ze d icht aan de oppervlakte met hun 
staa rt loodrecht omhoog. die als een periscoop 
door het water ging. Ze waren dol op tubifex. 
onverzadigbaar en ze zwommen dartel achter 
de watervlooien aan. Z e groeiden dan ook da
nig. De waterplanten verdwenen a! spoedig uit 
de bak. omdat die tech steeds omgewroet wer
den. Er waren inmiddels ook wat visjes in de 
bak gezet. maar naarma te de moren groeiden, 
verdween er meer vis. Zelden echter aten ze 
visjes helemaal op. gewoonlijk maar een stuk 
ervan. De overige vissen. d ie niet bepaa ld a ls 
voedcrdieren waren bedoeld . hebben we toen 
maar overgebracht in de inrniddels aangeschafte 
tropenbak. 
Onderwijl hadden we ook wat lectuur gekocht 
over de schildpadden en daarbij o ndervonden 
dat er jammer genoeg geen uitgebreide beschrij
vingen van deze dieren bestaan. Ons bleek dat 
we hoognodig een lamp moesten plaatsen boven 
het landje. zodat het een echt zonne-eilandje zou 
worden. Pas verleden jaar las ik ergens dat 
een ongematteerde la mp de meeste ultra-violette 
straling doorlaat en het bleek me dat dergelijke 
lampen haast niet meer te krijgen zijn. Ik s laag
de erin een lamp te pakken te krijgen van 60 
Watt en daaronder zonnen zich de dieren nu 
nog iedere dag . Voor die tijd hebben ze dus 
gezeten onder een gematteerde lamp van 60 
Watt. 
Als het zonnig weer is gaan ze in een plastic 
bak o p het balkon. In deze bak ligt een gro te 
steen. waa rop ze dan droog kunnen zonnen. 
Daar ze cchter ecrst I a 2 weken moeten 
wennen aan de o mstandigheden buiten voor ze 
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rustig op de steen gaan zitten. het ze lden echt 
mooi weer is en zc in onze vakantie uitbe
steed worden . krijgen ze weinig cchte zon . De 
lamp gaat 's zomers om ongevcer 6 uur aan en 
's winters om ongeveer 2 uur 's middags. Dan 
komen ze zonnen totdat we de lamp weer uit
doen als we naar bed gaan; als ze dan na enige 
tijd voelen. dat het kouder wordt, duiken ze 
weer het water in. 
De laatste jaren s la pen ze a ltijd in het water, 
liggend op de bodem of zich ergens aan vast
klampend, bij voorbeeld tussen de glaswand en 
de thermometer en de slang van bet element of 
de filter. Die fi lter hebben we la ter aange
schaft. omdat het water voortdurend erg vuil 
werd. Een vulling van g laswol is erg bruikbaar 
voor de waterreiniging. 
's Winters dek ik de bak meesta l a f met een 
stuk plastic en in de afgelopen barre winter 
deed ik dit ook ovcrdag, omdat cr vee! koude 
van het grote raam kwam. Het landjc is aan 
de raamzijde met glas a fgeschermd. Bij bet 
landgedeelte laat ik steeds een gedeelte o naf
gedekt, zodat de dieren als de lamp weer uit
gaat. steeds te water kunnen en wij er dus 
verder geen omkijken naar hebben. H ct is wei 
zo. dat als de lamp pas brandt en de stenen 
nog niet warm zijn, de dieren meteen weer te 
water gaan en af en toe nog eens proberen. om 
te blijven zitten als a lles voldoende voorge
warmd is. 
Wat het voedsel betreft bleek, dat teen ze zo 
snel groeiden tubifex te min voor hen was. Het 
we rden stukjes rauw vices. mcelwormcn en slak
ken, s tukjes kaas en sorns stukjcs droge bis
cuit. Zelden gaven we regenwormen en slak
ken o mdat we lazen. dat deze parasietendra
gers kunnen zijn. De smaak van de dicren 
wisselt sterk en is dan ook erg individueel. 
Verleden jaar waren ze dol op stukjes rauw 
vlees en diepvriesvis , op bet ogenblik eten ze 
dat niet meer, maar zijn meelwormen favoriet. 
Als ik ze een slablaadje voorhoud, eten ze nooit 
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het groen, maar altijd wat van het harde witte 
deel. Voordat ze iets eten ruiken ze er eerst 
goed aan wat het is. Stukjes rauw vlees of 
stukjes kaas doop ik wei eerst in een kalk
vitaminepreparaat. De dieren eten aileen maar 
in het water. 
Tot verleden jaar zomer hebben wij de sluier
staartvissen bij de schildpaddtn in de bak ge
had. Die beesten groeiden net zo hard als zij; 
dat ging we) goed. Totdat de schildpadden die 
sluiers echter ontdekten, er achteraan joegen 
en aan de vinnen gingen hangen. Ze werden 
dan door het water gesleurd en het water spette 
rood totdat ze loskwamen en dan hadden ze 
gewoonlijk een stuk sluier in de bek. We heb
ben de lelijk toegetakelde sluierstaarten dan ook 
spoedig van de hand gedaan. 
Na ongeveer anderhalf jaar kwamen we tot 
de ontdekking, dat de schildpadden een paartje 
vormden, wat we niet hadden gedacht, omdat 
de buikschilden van beide dieren nog even vlak 
waren. In het algemeen is het zo, dat men bij 
vrij jonge diertjes het verschil in sexe al kan 
zien. Het vrouwtje houdt een vlak buikschild, 
maar bij het mannetje wordt het enigszins hoi. 
Momenteel kan men bij ooze moren wei ver
schil zien. Het wijfje groeide veel harder dan 
het mannetje en at ook eens zo veel. Als de 
dieren genoeg gegeten hebben, zwemmen ze 
weg. Ik voer ze steeds uit de pincet. 
Afgelopen herfst ging het mannetje geregeld 
sluipend op het wijfje af, kroop dan hoven op 
haar rugschild en haakte zijn lange kromme 
nagels om de randen van haar schild en beet 
zich vast in haar nekvel. Zo zwommen ze dan 
rood, het wijfje al maar proberend hem eraf 
te gooien, hetgeen hijzonder moeilijk gaat. Hij 
zit haar ook vaak te hesnuffelen aan haar kop, 
waarhij hij zijn nek al maar op en neer be
weegt. Op het ogenblik heeft hij weer zo'n 
periode, doch ze heeft hem een paar maal flink 
gebeten en hij is wat voorzichtiger geworden. 
Eenmaal had hij haar bij het in de nek grijpen, 
waarbij zij steeds probeert gauw de kop in te 
trekken, lelijk beschadigd vlak hoven haar oog. 
Het werd een vieze plek. Ik smeerde er een 
paar maal levertraanzalf op en de wood was 
al gauw genezen. 
Midden in de winter van 1961-1962 hracht ons 
een familielid een schildpad, welke gevonden 
was achter zijn huis. Het bleek er net zo een 
te zijn als de ooze. Het dier was erg ver
waarloosd en we hadden niet vee] hoop op een 
goede afloop. Het schild was vreselijk lelijk; 
het dier kon helemaal niet zwemmen en het 
bleek ook niet te kunnen zien. We deden hem 
meteen in de bak bij de andere. Het dier liet 
zich maar wat drijven en reageerde de volgende 
dag niet op een stukje vlees dat ik hem voor
hield. Het dier zag het niet en rook het blijkbaar 
ook niet. Langzamerhand werd hij wat handiger 
in het water en na verloop van 1 tot 2 weken 
zag ik hem op een goede dag over de bodem 
lopen al snuffelend alsof hii voedsel zocht. lk 
liet gauw een paar stukjes vlees naar de bodem 
zakken. Toen bleek, dat hij het wei degelijk 
rook, maar niet kon zien. Het dier werd er 
wild van en hapte als een doile in het zand. 
Maar uiteindelijk had het toch een stukje beet. 
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T oen het de smaak te pakken had, kreeg het 
ook aile stukjes binnen en zo ging het dag in 
dag uit en de voederbeurten waren langdurig. 
Naarmate het dier langer en meer at, kwam 
geleidelijk het gezichtsvermogen terug en begon 
het de stukjes vlees te onderscheiden. Ook het 
schild werd mooier. Gedurende het laatste 
halfjaar is ook dit dier gaan groeien, maar het 
is nog steeds de kleinste van de drie. Het bleek 
ook een mannetje te zijn. Ook hij zit nu aan 
het wijfje te snuffelen, waarbij zijn nek heftig 
op en neer beweegt en klimt op haar rug. Soms 
geloof ik, dat het wijfje een duidelijke voorkeur 
voor dit dier heeft; ik heb haar ten minste 
nooit zo agressief tegen hem gezien als tegen 
de ander. De vondeling heeft duidelijk een hoi 
buikschild. 
Ze groeien aile drie nog steeds. Het wijfje is 
net zo groot als de beide mannetjes samen. Het 
zonne-eilandje werd dan ook te klein en nu is 
er een groter landgedeelte aan de buitenkant 
tegen de bak aangezet. Via de .,trap", een 
houten plankje. komen ze vanuit de bak op het 
land. Toen ze nog kleiner waren, hebhen we 
ze vaak moeten opzoeken omdat we ze kwijt 
waren als we 's avonds thuiskwamen. Dan bad
den ze kans gezien om op de vensterbank te 
komen en waren er af gevailen of waren over 
het gaas heen geklommen, waarmee we het 
landje hadden afgezet. Toen we het gaas van 
hoven naar binnen hadden omgezet, kwamen ze 
er niet meer over. Als ze nu nog wei eens op 
de vensterbank klimmen, . 'Yat gebeurt als ze 
blauwe Iucht zien en zonneschijn in de verte, 
dan worden ze onrustig en willen ze er naar 
toe, maar nu zijn ze zo verstandig geworden 
er niet meer af te vailen. Ze steken de nek eens 
over de rand van het kozijn en keren weer om. 
De lamp die we hehben is verstelbaar en 
naargelang de temperatuur zetten we hem wat 
boger of lager. Momenteel hangt hij 15 em 
hoven de stenen (kamertemperatuur 19° C.). 
Wordt het warmer weer, dan gaat hij ongcvcer 
2 em omhoog. Men merkt ook we) aan de 
dieren of de lamp boger of lager moet: krijgen 
ze het te warm, dan gaan ze er onder van
daan, hebben ze het te koud, dan gaan ze te 
water. Als ze uit het water komen willen 
ze ailemaal zo vlug mogelijk drogen en probe
reo dus zo dicht mogelijk onder de lamp te 
komen door op elkaar te gaan zitten. Meestal 
ploeteren ze net zolang tot de grootste onder 
zit en de kleinste hoven, die dan bij een lagere 
stand van de lamp niet meer te zien is, omdat 
hij in de kap zit. Als de bovenste het te warm 
krijgt, daalt hij af en gaat er naast zitten. Na 
enige tijd daalt ook nummer twee af en dan zitten 
ze aile drie naast elkaar. Krijgen ze het dan nog 
te warm, wat zelden gebeurt, dan nemen ze even 
een duik in het water en kruipen er onmiddeilijk 
weer uit. 
Als een der mannetjes het eerste op het zand 
zit, maar nog nat is, en wil er nog een ander 
bovenop hem klimmen, dan probeert hij dat 
tegen te gaan door zo hoog mogelijk op zijn 
poten te gaan staan en zijn lijf heen en weer 
te bewegen, zodat de ander weinig kans krijgt 
en soms weer het water in gemikt wordt. 
Als het goed weer is en er geen koude tocht 



langs de grond is, mogen de dieren 5 tot 15 
minuten over de vloer )open. Als ze de bak 
weer in moeten, roep ik ze. De twee die we van 
jongsaf hebben komen dan naar me toe en 
Iaten zich zonder meer in de bak zetten, maar 
de vondeling is nog nooit gekomen en spartelt 
altijd tegen. 
Het is ons gebleken, dat deze soort schildpad~ 
den de sterkste constitutie heeft. Zelfs de Euro~ 
pese moerasschildpad schijnt minder sterk dan 
deze te zijn, zoals we gelezen hebben. 
Eerverleden jaar kochten we twee heel kleine 
diertjes van de Mississippi Painted Turtle. 
Chrysemys picta dorsalis. Ze waren danker~ 
bruin met een oranje~rode lengtestreep over hun 
rugschild. Deze beestjes hebben kou gevat en 
zijn doodgegaan. Erg jammer, want het was ook 
een paartje. Het mannetje maakt het wijfje 
weer op een andere manier het hof dan bij 
onze moren. Het mannetje ging bier voor het 
wijfje liggen, meestal zo op halve hoogte van 
de waterstand, koppen naar elkaar toe, en 
maakte dan met zijn voorpootjes snelle zijwaart~ 
se bewegingen. Het wijfje zwom meestal weg. 
Soms brachten ze een hoogtonig geluid voort. 
Verleden jaar hebben we het nog eens met drie 
Chinese driekielschildpadjes, Chinemys reveesi, 
geprobeerd, maar deze dieren zijn onder de~ 
zelfde verschijnselen als de Chrysemys dood~ 
gegaan. Bij deze dieren was na enige weken 
reeds duidelijk te zien aan het buikschild van 
welk geslacht de diertjes waren. In die tijd 
hadden wij een Eichhornia op het water drij~ 
ven. De Chineesjes bingen voortdurend tussen 
de wortels van deze plant, kropen er helemaal 
in weg en sliepen er zelfs in. De plant ging 
echter langzaam dood. Het leken pientere beest~ 
jes, ze waren erg vlug en hadden heel schran~ 
dere kraaloogjes. 
Ik denk, dat al deze diertjes aileen in een 
gocd afgesloten bak te houden zijn. Bij de 
Chinemys hebben we nog een dierenarts ge~ 
haald, maar het mocht niet baten. De eerste 
verschijnselen waren in beide gevallen belletjes 
aan de neus, dan benauwdheid, met de bek open 
zitten, steeds meer hijgen, niet meer kunnen 
duiken, ontstoken ogen die niet meer open gaan. 
Toen onze dieren deze verschijnselen gingen 
vertonen, hebben we ze apart gezet. 
Wat ziekten bij onze moorse moerasschildpad~ 
den aangaat: ik had het mannetje eens meel~ 
wormen gevoerd die niet meer zo heel zuiver 
waren, een beetje schimmelig. En hij is er goed 
beroerd van geweest. Hij wilde beslist niet meer 
in het water, of de lamp nu aan of uit was. 
Dus heb ik de lamp maar de hele nacht Iaten 
branden. De volgende morgen ging hij wei weer 
het water in en bleek wat te zijn opgeknapt. 
Er lag zeer veel ontlasting op het landgedeelte. 
De dag crop at hij weer, maar geen meel~ 
wormen. Als ik die voor zijn neus hield, maakte 
hij gauw rechtsomkeert. Het heeft zeker wei 
2-3 weken geduurd voordat hij weer aan 
meelwormen begon. 
Deze zelfde schildpad heeft ook een keer een 
vieze, zachte, bruine plek aan zijn nek gehad. 
lk smeerde deze plek iedere dag met levertraan~ 
zalf in en de plaats was na korte tijd helemaal 
genezen. 

De schildpadden zijn zindelijke dieren. De ont~ 
lasting doen ze in het water en als ze zitten te 
zonnen gaan ze ervoor even het water in. Een~ 
maal per week maak ik de bak schoon: al het 
water er uit, schoon water er in. De glaswan~ 
den worden gereinigd en nieuwe filterwatten 
gaan in de filter; dit laatste doe ik op de helft 
van de week nog een keer. 
Ze moeten ook eens wat in de bak hebben 
waaraan ze hun kracht kunnen meten. Daartoe 
leg ik dan een stukje steen op de bodem, waar 
ze dan met aile macht tegen staan te duwen 
en dat dan inderdaad in beweging komt. De 
filter, waartegen ze ook vaak duwen, doet dat 
gelukkig niet. Als de dieren overdag liggen te 
rusten op de bodem, zoeken ze bij voorkeur iets 
wat hun een zekere bescherming geeft, het ver~ 
warmingselement, of de filter, waar ze onder 
kunnen, het trapje naar het land. Vooral de 
filter biedt een favoriet plekje waar de een 
de ander onder vandaan komt trekken en dat 
voortdurend opnieuw, zodat het haast een spel 
lijkt. -
Wanneer ik enige maanden geleden mijn schild~ 
padden op hun rug legde op de vloer, waren ze 
in een wip omgedraaid. Bij de vondeling is dit 
nog zo; bij het mannetje gaat het nog met veel 
moeite gepaard en het wijfje ziet er geen kans 
meer toe, waarschijnlijk omdat het te zwaar en 
te dik wordt. 
Ik geloof dat deze beesten naarmate ze ouder 
worden meer aan je gaan wennen. Als ik tegen 
ze praat komen ze direct aile drie met uitge
rekte nek naar me luisteren, en kijken me met 
hun kraaloogjes scherp aan. Toen ze vorige 
zomer een maand bij mijn ouders in een grote 
plastic bak met eigen landje en lamp uitbe
steed waren, vertikten ze het voedsel tot zich 
te nemen. Na veertien dagen is mijn mocder 
naar een dierenhandelaar gegaan om te vragen 
wat ze doen moest. Men stelde haar gerust: cen 
schildpad sterft zo gauw niet van honger. Het 
duurde nog maar een paar dagen. Toen hadden 
ze zeker toch wei veel trek gekregen, want 
toen ze eenmaal begonnen te cten was er geen 
houden meer aan. 
Als we drukke visite hebben, vinden ze hct 
maar beter om in het water te blijven; ze zijn 
ook ontzettend bang van de glazenwasser. 
T oen ze nog klein waren hadden ze een Iicht~ 
geel buikschild, dat nu bij het wijfje helemaal 
zwart is en bij de andere ook al een heel eind 
op weg naar het zwarte toe. De rugschilden 
hadden eerst kleine oranje vlekjes, die nu al~ 
lang verdwenen zijn. 
Als de schildpadden om een of andere reden 
geagiteerd zijn, gaan ze zand over hun rug~ 
schild scheppen. Als ze zo rustig door de bak 
gaan, gaan van tijd tot tijd hun bekken al maar 
een beetje open en dicht. 
Momenteel huizen nog steeds bij hen in de 
bak twee pantsermeervalletjes. Deze zijn nogal 
grauw van kleur en niet zo erg beweeglijk. 
Deze vissen zijn er tot nu toe ongeschonden 
vanaf gekomen; ze hebben zelfs al een paar 
maal eieren afgezet in de bak. Hoe kleuriger 
en hoe beweeglijker een visje is, des te eerder 
zien de schildpadden hem en wordt hij 
gegrepen. 

23 



VERSLAG SECRETARIAAT 1962/3 

Helaas heeft de beer v. Rekum' zich in het begin van 
dit jaar in verband met drukke werkzaamheden ge
noodzaakt gezien zich als secretaris terug te trekken. 
Het aantal )eden geeft ook dit jaar een forse stijging 
te zien. Kon mijn voorgangcr het vorige jaar een 
ledental van 471 melden, thans is dit aangegroeid tot 
530, een stijging dus van niet minder dan 59 )eden. 
Er bcvindt zich onder deze nieuwe !eden een groot 
aantal jeugdledcn, wat op zich zelf ook weer een 
verheugend verschijnsel is. Alle werkgroepen melden 
een sterke stijging van het aantal bezoekers op de 
Werkgroepbijeenkomsten. 
De moeilijkheden bij bet verschijnen van ons maand
blad zijn thans overwonnen. Het is ons streven bet 
blad in de tweede helft van iedere maand te Iaten 
verschijnen. Er komen nog steeds kleine vertragingen 
voor die niet te vermijden zijn in verband met bet 
feit, dat hoofdredacteur, redactiecommissie en drukker 
tamelijk ver uit elkaar wonen. 
De Importdienst heeft een moeilijk jaar achter de rug. 
lk denk hierbij aan een zending Chinese beeksalaman
ders, die praktisch nooit worden ingevoerd. Ofschoon 
zij tegen zeer )age prijzen werden aangeboden, was 
de afname door de binnenlandse )eden maar zeer 
matig. Verder waren van een zending Anolis roquet 
cinereus aile dieren bij aankomst dood. Gelukkig blijft 
de heer van Heusden een groot optimist. Laten wij 
hopen, dat hij ook het komende jaar weer mooie 
dieren tcgen zijn onnavolgbaar !age prijzen kan aan
bieden. 
Het Herpetogeogralisch Verslag is inmiddels gereed 
gekomen en kan worden gedrukt. 
Bibliotheek: Helaas bericht de beer Reyst mij, dat 
ondanks bet felt, dat de Bibliotheek regelmatig wordt 
uitgebreid met de mooiste en kostbaarste boeken, het 
aantal aanvragen voor het lenen van boeken zeer 
achteruit gaat. Dit is heel jammer, want meniq stukje 
voor ons blad zou beter gefundeerd zijn geweest, 
wanneer de betrokken schrijver eerst de Bibliotheek 
geraadpleegd had. 
Ten slotte wil ik de beer Nedermeijer noq hartelijk 
danken voor de steun, die het Secretariaat van hem 
heeft mogen ontvangen. Immers, hij verzorgt het 
verzenden van het blad, hij tikt de stencils, drukt ze 
af, verzorgt het briefpapier en nog vele kleine dingen. 
Onze Vercniging gaat goed en ik wil eindigen met de 
hoop uit te spreken, dat dit .zo blijven moge. 
Amstelveen, 7 november 1963. 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
GEHOUDEN OP 26 OKTOBER 1963 TE RO'TTERDAM 

In zijn openingswoord heette de voorzitter aile aan
wezigen van harte welkom en deelde vervolgens 
mede, dat het Bestuur op de Bestuursvergadering van 
12 oktober 1963 besloten heeft de heer J. J. Neder
meijer tot Lid van Verdienste te benoemen. Bij de 
motivering van dit besluit noemde de beer Menne 
o.a. het vele drukwerk, dat gratis door de beer Neder
meijer wordt verzorgd, bet verzenden van het blad enz. 
Vervolgens las de heer van Rekum de notulen voor 
van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17.11. 
1962 te Den Haag, welke door de vergaderinq werden 
goedgekeurd. 
Op de vraag van de beer L. Claassen naar het Rooster 
van aftreden werd geantwoord, dat dit zo spoedig 
mogelijk zal worden bekend gemaakt. 
Helaas was de Penningmeester wegens familie-omstan
digheden verhinderd de vergaderinq bij te wonen, 
zodat het financieel verslag niet kon worden bekend 
gemaakt. De begroting voor het komende jaar werd 
door ondergetekende voorgelezen en leverde geen 
commentaar op. 
Ondergetekende bracht dan verslag uit over de acti
viteiten van de Vereniging in bet afgelopen jaar. 
De benoeming van Bestuursleden leverde geen moei
lijkheden op. De aftredende heren Menne en Reijst 
werden belden in hun functie van voorzitter resp. 
bibliothecaris herkozen, terwijl tegen de benoeming 
van de beer Meijer als secretaris en de here'l Goris
sen en Hombroek geen bezwaren werden geuit. 
De beer Menne bedankte de heer van Rekum, die 
wegens drukke werkzaamheden zijn functie als secre
t&ris heeft mocten neerleggen, voor het vele goede, 
dat hij voor de Vereniging heeft gedaan. 
De heer Van Wijk gaf een overzicht van de kosten 
voor het drukken van bet Herpetogeografisch Verslag 
en decide mede, dat dit verslag in de vorm van een 
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dubbclnummcr van ons blad, gratis aan de Leden zal 
worden verstrekt. Het RIVON heeft toegezegd 700 
cxE:mplaren af te nemen. Er was echter nog een finan
cieel probleem, hetwelk door de beer Den Oudsten 
werd opgelost, die de Vereniqing de betalinqsfaciliteit 
verleende, de helft van de drukkosten over een periode 
van twee jaar te verdelen. Een hartelijk applaus be
Joonde de beer Den Oudsten voor dit grootse gebaar. 
Als Iaatste punt voor de pauze kwam de contributie
verboging ter sprake. Ofschoon bet grootste gedeelte 
van de vergadering met een verboging akkoord ging, 
werd de stemming ongeldig verklaard, omdat ook de 
jeugdleden, die geen stemrecht hebben, hadden mee
gestemd. Dit punt werd voorlopig van de agenda 
afgevoerd. 
Het huishoudelijke gedeelte werd door ca. 100 per
sonen bijgewoond. 
Na de pauze kwam de met spanning tegemoet geziene 
Iezing van Dr. R. Oeser: ,.Wie ein Froscbliebhaber 
zu einem Tillandsienzticbter wurde". Een Jezing, die 
uit twee gedeelten bestond. In het eerste gedeelte liet 
Dr. Oeser zien, welke bijzonder zeldzame en mooie 
kikkers hij heeft gehad en hoe hij met diverse soorten 
heeft gekweekt. De vermelding van tal van interes
sante wetenswaardigheden en ervaringen maakte dit 
gedeelte uiterst boeiend. In bet tweede gedeelte voer
de Dr. Oeser ons mede naar het rijk van zijn Iaatste 
hobby: ,.Tillandsia's en Bromelia's". Hetgeen Dr. 
Oeser ons bierover liet zien bracht meniqe planten
liefhebber in vervoering en terecht. De prachtige kleu
ren, de bijzondere groeiwijzen en vormen, heot is alles 
even boeiend. Toen de lezing was afgelopen, werd 
Dr. Oeser met een hartelijk en spontaan applaus be
Ioond. De beer Menne Lcdankte Dr. Oeser en over
be~ndigde hem een boekwerkje over Nederland. 
N& het diner werd de bijeenkomst in de serre van de 
Riviera-Hal voortgezet. De heren Hombroek en v. 
Meeuwen vertelden ons over Joego-Slavie, verduide
lijkt door unieke kleuren-dia's. 
Met een geestig commentaar bracht vervolgens Dr. 
Lodewijks een buitengewoon mooi filmpje over Mexico 
op het scherm, dat bijzonder vee) bijval oogstte. 
De beer Leenart vertoonde cnige din's over zijn pad
darium en zijn bewoners en enige opnamcn van 
Bretagne. 
De beer van Oyen vertoonde het laatste snufje op 
vliegenvallengebied. Dit apparaat is weliswaar vrij 
kostbaar, maar het is mooi, en bovendien in de handel 
verkrijgbaar. 
Ten slotte liet de heer Cornelissen nog enige dia's zien 
van kikkers, waarvan weiniq of niets bekend is. 
De beer Van Wijk sloot de bijeenkomst en bedankte 
aile sprekers en speciaal de heren Hombroek en v. 
Meeuwen, die zo'n groot deel bebben bijgedragen tot 
het slagen van deze vergadering. 

R. M. Meijer 

VRAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK 

De beer P. J. de Moel, Beeklaan 456b te 's-Graven
hage, vraagt diverse tropiscbe kikkertjes ter over
name. 

OPZEGGINGEN 

M. v. d. Zwaan, Monster 
D. Dias Santilhano, Heemstede. 
Mej. J. M. Veenstra, Haarlem. 
F. H. Niewenhuizen, Groet, gem. Schoorl. 
Mr. A. Mena)da, Leiderdorp. 
L. J. J. M. Meylink, Roosendaal. 
H. A. Vonhof, Bilthoven. 
J. C. Roos, Rotterdam. 
A. Schraal, Lelystad. 
H. van Veen, Zwanenburg. 
E. V. Letitre, Rijswijk. 
Mutaties per 1.8.1963-29.8.1963 
K. R. Libbenga, Hazerswoude. 
A. J. L. Visser van IJzendoorn, Potterlaan 5, Huis 

ter Heide. 
J. de Bruine, Goes. 
Dr. J. van Baak, Utrecht. 
J. W. Reusink, Amsterdam. 
Mej. M. M. Rijnsdorp, Den Haag. 
J. J. Verheul, Rotterdam; R. Hengst, Den Haag; D. de 
Weerdt, Boom (Antwerpen); G. G P. Wouda, Den 
Haag; B. Verbrugge, Rotterdam: H. Niland, Amster
dam .• R. de Lang, Hilver.mm; A. L. Simonis, Rotter
dam. 


