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Er zijn thans zo'n kleine 20 soorten hoorn
padden uit Zuid-Amerika bekend. Op bijvoor
beeld de kleine (plusminus 5 em grote) en op 
onze Rugstreeppad gelijkende Ceratophrys 
americana Dumeril et Bibron na, bezitten vrlj
wel aile soorten hoornpadden kegelvormlge 
uitwassen boven de ogen. Dit zijn in Ieite de 
tot een spits hoorntje uitgegroeide bovenste 
oogleden, waar de naam op duidt. De zojulst 
genoemde ongehoornde soort vormt dus een 
uitzondering •. 

De ditmaal op de voorpagina afgebeelde 
Ceratophrys dorsata Wied, in welks rughuld 
een uit meerdere (meestal vier) stukken be
staand beenschlld llgt (vergelljk de Dultse 
naam: Schildfrosch), komt in Brazilie voor en 
wordt momenteel nog al eens in de handel 
aangeboden. 

Rond 1930 trof de Duitser Adloff deze dleren 
aan in de omgeving van Porto Cachoelra ten 
zulden van Torres in Zuld-Brazllle. Deze 
plaats llgt in een dal van de Serra do Mar 
(kustgebergte). Alhoewel toen reeds grote 
delen van het land in cultuur waren gebracht, 
waren in de naaste omgeving van Torres des
tijds nog grote delen met oorspronkelljk zo 
dlcht oerwoud bedekt, dat men slechts In de 
randen ervan kon doordrlngen. Op enkele 
klelne beeltjes na, was er geen water van 
betekenls aanwezlg. Volgens Adloff Is deze 
'Sapo de Chlfre', zoals de Brazlllanen dit dler 
daar noemen, te vinden op open plekken in 
het woud en op de nieuwe ontginningen. Over 
het algemeen waren er moeilljk vangers te 
vinden, omdat de bevolklng beweerde, dat 
deze hoornpadden onder het ultstoten van 
vinnige geluiden de onruststoker zelfs zouden 
aanvallen. Dlt kan ik volledig beamen. lemand 
(1. Aleven), die mij eens hlelp bij het fotogra
feren van C. dorsata en deze pad steeds In de 
gewenste stand zette, werd plotselfng - zonder 
dat lets van geirriteerdheid bij het dler was 
gemerkt - In zijn vlngers gebeten. Flink ge
schrokken en onderweg naar de kraan om de 
hevig bloedende snljwond ult te spoelen, 
kwakte hi) de hoornpad, die hij nog steeds in 
de hand hield, terug in de bak bij een ·stuk of 
zes soortgenoten. 

Toen ik er zelf een ult die bak wilde halen, 
trof ik daar zeven gillende stukken venljn, die 
hoog op de achterpoten gezeten met wijd 
open bekken elkaar en alles wat maar in de 
buurt kwam beten . • • 

De foto op de voorpagina toont C. dorsata bij 
de paring - deze is axlllalr - dit gebeurde toen 
ik, tijdens het schoonmaken van het terrarium, 
de dieren zolang in een emmer met lauw
warm water deponeerde. lk weet niet of het 
onderste dier inderdaad een ~ is, het is dus 
mogelijk dat het twee & & betreft. 

Th. Cornelissen 



]o11g geleerd . .•. ? ? 

Terrahortus 

Zoals reeds In het vorige nummer van Lacerta werd aangekondigd, zal onder de In de tilel 
genoemde naam van 27 jull tot en met 10 augustus a.s. In Leiden een grote tentoonstelllng 
worden georganlseerd, die voor de eerste maal In ons land, uitslultend zal zljn gewljd aan 
reptlelen en amfibleen. 
Wlj leggen er nogmaals de nadruk op dat het hler zal gaan om een zeer bijzondere en groots 
opgezette tentoonstelllng, die elgenlijk door geen van onze leden gemist mag worden. Er zul
len talrljke bljzondere terrarlumdleren te zien zijn die zoveel mogelljk In natuurlijke biotopen 
worden ondergebracht. Voor de beplanting wordt door de organlsatoren nauw samengewerkt 
met de Leldse Hortus Botanlcus, zodat ook op dit gebied veel leerzaams te zlen zal zijn. 
Tenelnde de rels naar Lelden nog aantrekkelijker te maken zullen de Lacerta-leden tegen 
gereduceerde prljs de tentoonstelllng kunnen bezoeken en wei op vertoon van een ultnodlglng 
die U blnnenkort door de organlsatoren wordt toegezonden. 
Neemt zoveel mogelljk famllleleden, vrienden of kennissen mee, want dlt Is nlet aileen een 
unleke gelegenheld om propaganda voor onze terrarlumllefhebberlj te maken, maar ook de 
organlsatoren die zlch een onvoorstelbare hoeveelheld werk hebben getroost om deze ten
toonstelllng te verwezenlljken, verdlenen op zijn mlnst dat al onze leden helpen een zo groot 
mogelljk bezoek te krljgen. 
Tot zlens dus op de TERRAHORTUS in Leiden, liefst In gezelschap van een of meer aanstaan
de nleuwe leden, die wlj best kunnen gebrulkenl 

HET BESTUUR 
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Een jaar Chamaeleo bitaeniatus hohnelli 

door II . JJ'. Offrein•, D e.,enCe r 

Foto 1 De geboorte Vall em jo11ge kameleo11 

Vorig jaar kreeg ik van onze importdienst een 
vrouwelijk exemplaar van Chamaeleo bitaeniatus 
hohnelli en in het jaar dat ik haar nu thuis heb 
gehad, heeft ze me wei voldoende stof voor een 
artikeltje bezorgd. 
Jk meen mijn verslag he t beste te kunnen begin· 
nen met de manier van huisvesting. D e kameleon 
heeft het gehele jaar doorgebracht in een Mon
stera in de huiskamer, waarin ze zich vrij kan 
bewegen. Af en toe maakt ze wei eens een uit
stapje in de kamer of in de vensterbank doch in 
het algemeen is ze vrij honkvast. 
Tijdens het stookseizoen wordt de temperatuur in 
de kamer door een thermostaat aan de gaskachel 
constant gehouden en bedraagt overdag 20° en 
·s nachts 15° C. 
Bij de luchtworte ls van de Monstera heb ik een 
larnpje van 15 Watt opgehangen dat 's winters 
overdag steeds brandt en 's zomers aileen op 
koele dagen; vaak zit ze zich daaronder te war
men. 
Vorige zomer lieten we haar met mooi weer 
buiten in een Clematis achter het huis rondschar
relen en ze zat daar dan te zonnen en zweefvlie
gen te schieten. 
D e kameleon was toen ik haar kreeg kennelijk 
drachtig, ze at goed en werd steeds dikker. 
Op lO juni 1966 keek ik 's avonds voor het naar 
bed gaan nog even naar de kameleon die nogal 
onrustig was en naar een Stephanotis in de ven
sterbank gelopen was. Ze ademde steeds diep in 
en liet de Iucht dan weer met een sissend geluid 
ontsnappen. Omdat ze ook persende bewegingen 
begon te maken kreeg ik het vermoeden dat de 
jongen op komst waren. Terwijl ik de fotospullen 
klaar zette kondigde zich het eerste jong al aan. 
D e kameleon ging tussen het dichte blad van de 
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foto 'll """ de aelar(j.,e r 

Stephanotis zitten met het achterlijf naast de tak 
waar ze op zat. Na persende bewegingen kwam 
een doorzichtig ei voor de dag (zie foto's), waarin 
het ineengevouwen jong duidelijk te zien was. 
Zodra het ei geheel vrij kwam viel het naar be
neden doch bleef als het tijdens de val een takje 
of blad raakte direct daaraangekleefd hangen. 
Kort daarop kwam het jong in het ei dan in be
weging en na wat gespartel kwam er een klein 
grijphandje uit het vlies en greep wi ld in het 
rond om ergens houvast te krijgen. Zodra het iets 
vast kreeg trok het jong zich uit het eivlies en 
beende dan met grote stappen met een reuze
vaart weg. Enkele malen a ls het ei als een drup
pel aan een takje hing en het jong nergens hou
vast kon krijgen, spartelde het net zo lang tot het 
uit het ei vrij kwam en naar beneden viel, waarna 
het dan direct de benen nam. H et was verbazing
wekkend hoe hard die kleine natte pasgeboren 
dingen konden !open. Terwijl ik probeerde foto's 
te maken had mijn vrouw de grootste moeite om 
die kleine vlugge dingen, die zich ook uit de 
plant lieten vallen en er over de vensterbank van
door gingen op te vangen. 
Na de geboorte van een jong verplaame het moe
derdier zich eerst voor zij het volgende jong te r 
wereld bracht. D e jongen volgden elkaar vrij 
snel op en na iets meer dan een half uur was het 
afgelopen en hadden we 19 jongen geteld! 
Voor ik nog het een en ander over het opfokken 
van de jongen vertel, wil ik nog even doorgaan 
met het moederdier, dat nadien nog tweemaal 
jongen heeft gekregen, hetgeen wij beide malen 
weer van het begin tot het einde hebben kunnen 
volgen en waarvan het verloop gelijk was aan dat 
van de eerste maal. 
De tweede maal dat de kameleon jongen kreeg 



was op 16 november 1966 en wei 14 stuks en de 
derde tot nu lautste maal was op 26 maan 1967 
toen de kameleon 19 ·eieren· legde, waarvan 
13 schier waren en slechts 6 een jong be,·atten, 
waarvan t:en niet voldragen leek. 
I k ben er haast zeker van dat bet tussen de kame
leon en e&n van haar jongen, die ik apart in een 
bak houd, niet tot een paring gekomen is, hoe
wei men daar nooit geheel zeker van kan zijn. 
Gezien de laatste worp, waarbij 13 e ieren niet 
bevruclu waren, krijg ik wei de indruk dat de 
beide laatste worpen het gevolg waren van ·na
dieselen· op een vroegere bevruchting. 
In een ti jdsve rloop van 9!/2 maand heeft deze 
kameleon nu in totaal 39 jongen gehad en zij 
beeft dit alles, benevens on langs een fl inke ver
koudheid, goed doorstaan. 
Die verkoudheid kreeg ze toen ik in maart j.l. 
zo onverstandig was om haar een tijdje buiten in 
de zon te zetten . De zoo was die dag wei lekker 
warm maar de temperatuur van de Iucht was vee! 
te laag en d iezelfde avond zat ze a l te puffen. 

Folo 2 

De reden dat zij dit alles zo goed doorstaan heeft 
meet naar mijn men ing gezocht worden in een 
dee! van baar voeding en ik geloof dat ik in dit 
opzicbt wei een belangrijke tip kan geven. 
Kon nadat de kameleon voor bet eerst jongen had 
gekregen zag ik dat ze van ruim cen meter hoog 
in de Monstera haastig naar beneden beende. 
Daar ze kennelijk een doe! had ging ik kijken en 
zag dat ze naar de bloempot liep en daar een 
klein huisjesslakje school. lk ben cr daarna direct 
op uit gegaan om huisjesslakken te zoeken en bet 
bleek, dat ze daar een g rote behoefte aan had . Ze 
scboot ze me u it de hand als ik ze voor hield en 
kraakte de huisjes hoorbaar voor ze naar binnen 
gingen. 

In de winter werd het moeilijk om aan hu isjts
slakken te komen maar tocn ik ecns aan de 
Lauwerszee was om ganzen te kijken, heb ik daar 
onder de stenen aan de kust wat kleine alikruiken 
verzameld . Teen ik de kameleon er ·s avonds wat 
voor hield schoot ze er vier achte r e lkaar en slikte 
ze heel door omdat ze kennelijk te hard waren 
om te kraken. De rest van de a likruiken hie ld het 
in een plastic zak goed uit en ik heb er nog een 
tijdje mee kunnen bijvoeren. 
Als voer gebruik ik ·s winters vliegen, wasmotten 
en meelwormen, welk menu ·s zomers met aller
lei andere insecten wordt uitgebreid. 
Nu nog iets over het opfokken van de jonge 
kameleons. De eerste, die op 10 juni 1966 geboren 
werden hadden bet seizoen we! mee. Er was met 
het net voldoende \veideplankton· te verzamelen 
en ze groeiden daarop goed. Verder voerde ik ze 
kleine buisjesslakken en ·s winters ook vaak naakte 
slakken, die nadat ze in een doekje droog gcmaakt 
waren in de bek geduwd werden en dan vlot ver
dwenen. D e heer L. Claassen maakte er in zij n 
artikel in bet 5e nummer van de 24e jaargang van 
Lacerta al melding van dat hij jonge kameleons 
nog al eens zag misschieten. lk heb er bij pas
geboren kameleons speciaal op gelet en bet is mij 
ook opgeva llen . D e eerste dagen sch ieten ze meer 
mis dan raak, soms meermalen achtereen n~t 
naast. Evenals de heer Claassen heb ik de indruk 
gekregen dat bet schieten van een prooi een zaak 
is die aange leerd moet worden. 
Het lijkt me niet dat bet een kwestie is van kun
nen of niet-kunnen, waarbij de exemplaren die bet 
niet kunnen moeten verhongeren, omdat bet mis
schieten na enkele dagen afneemt en - om een 
voorbeeld te noemen - van de eerste worp, d ie ik 
van 10 juni tot in september verzorgd heb: 
slechts I exemplaar is doodgegaan en dat was nog 
een van de grootste van de groep. 
De jonge kameleons houd ik in een kleine bak 
met een kap en een zijwand van gaas. Met mooi 
weer staan ze buiten en anders in de kamer met 
een lampje van 40 Watt op de kap. 

Foto 3 
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Van de eerste groep heb ik vier stuks zelf gehou
den en de overigen bij andere liefhebbers onder
gebracht. Op 14 oktober 1966 zag ik voor het 
eerst een paring tussen de jonge kameleons en 
een op 10 juni 1966 geboren vrouwtje verraste 
me op 25 januari 1967 met een nakweek van 
19 stuks, waarvan 3 zonder hulp niet uit het 
eivlies konden komen en niet in Ieven bleven. 
Van deze nakweek heb ik 4 exemplaren thuis en 
deze groeien uitstekend, terwijl ik over de dieren, 
die bij andere liefhebbers zijn ondergebracht, ook 
gunstige berichten krijg. 

We zullen proberen nog rneer genera ties te krij
gen en van de resultaten van die pogingen zullen 
we U op de hoogte houden. 

De Heer A. Set,mhtlysen le Amstelt,een heeft 
eveneeus SIICCesvol mel deze of ee11 aam,erwame 
kameleotz-soorl gekweekt. Zijn ert,aringetz hopen 
wij binnenkorl le kmmetz publiceretl. 

Red. 

Enkele opmerklngen naar aanleldlng van eerder verschenen afleverlngen van 
artlkelen van Ir. F. C. d'Audretsch 

door Dra. ltl. S. llooflmoed, Lelden 

1. Lacerta 19, 7, p. 54 (foto's p. 52). Het groen
zwarte boskikkertje is Dendrobates trit,illalus 
(S pix), dus niet D. bra((a/ru. 

2. Lacerta 19, 7, p. 54. Het roodzwarte bos
kikkertje is vermoedelijk Phyllobates femora/is 
(Boul.). 

3. Lacerta 19, 10/11, p. 78. Ceratophrys boiei 
kornt niet in Suriname voor, maar pas veel 
zuidelijker in Brazilie. Wei komt voor Cerato
phrys corrwla ( L.). 

4. Lacerta 19, 10/11, p. 78. Het snuitpadje is 
zeker niet Pser1dis paradoxa, maar een ver
tegenwoordiger der Microhylidae. Het betreft 
hier de in Suriname rneest algernene soort 
Elachistodeis ova/is (S c h n eider). 

5. Lacerta 19, 10/11, p. 78. Leptodact)'lus typho
ni us is een synoniern van L. sibilator ( W i e d). 
Uit de wei zeer summiere beschrijving is niet 
op te maken of het bier inderdaad om deze 
soort gaat. 

6. Lacerta 19, 10/11, p. 79. Leptodactylus cali
ginostls is een gedeeltelijk synoniem van L. 
mela!IOIIOitiS (H a II owe II) en eveneens van 
L. podicipinus (Cop e). De eerste soort komt 

niet in Suriname voor, van de tweede soort 
komt in Suriname de ondersoort petersii 
(Stein d a c h n e r) voor die echter slechts 
± 4 em lang wordt. Hieruit blijkt dat de 
genoemde dieren ( 12 ern) niet tot deze soort 
behoren. Het betreft hier L. p. pentadactylus 
(La u r.), een soort waarbij op de Hanken 
inderdaad rood voorkomt. 

7. Lacerta 19, 10/11, p. 80. De Goliathpad is 
Bufo g. gullalrts (Schneider). 

8. Lacerta 19, 10/11, p. 80. De spikkelbuikpad 
is vermoedelijk een vorm van Brtfo m. mari
tlus (L.). 

9. Lacerta 22, 8, p. 46. De Pappitodo is Hyla 
mbra La u r. 

10. Lacerta 24, 3, p. 23. Tr1pinambis leguixin 
komt niet in Suriname voor, wel T. nigro
punctatus S p i x. 

11. Lacerta 24, 3, p. 23. Het Krornnikki is Plate
mys platycephala (Schneider), dus niet 
Batrachemys nasula (S c h wei g g e r). 

12. Lacerta 24, 3, p. 22. Ameiva surinamensis 
La u r. is een synoniem van A. a. ameiva (L.). 

Aantekeniugen o-ver amfibieen en reptielen 
in Suriname (VII) 

door lr. F. C. d'Audretaeh, Arnerongen 

Amphibia 
Tot de rnerkwaardige orde Apoda (blindwoelers), 
die slechts een familie kent, die der CaeciJiidae, 
behoort de 
GOTOEMAMMA (T), (Caecilia tentaculata (L.)J 
( C = masokoere). 
Dit op het eerste gezicht op een hazelworrn gelij
kende dier is een pootloos amfibie (fig. 1). Het 
leeft op het land en gaat aileen in het water om 
eieren (of jongen) af te zetten. De Surinaamse, 
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tevens Sararnaccaanse naam betekent 'moeder van 
het goud', vermoedelijk orndat dit in de grond 
levende dier het meeste wordt aangetroffen in de 
de goudwerkplaatsen, waar heel wat grond wordt 
omgegraven. 
Tweemaal vond ik er een, de laatste dreef in het 
grondwater van een prospectieput, levend en wei 
overigens. De grootste was 65 em lang en bezat 
de dikte van een duim. Ze zijn volkomen glad, 
zonder enig schubje, en voelen zacht aan. De huid 



Fig. / . Caeci/ia lmlaculala ( L) 

is met een s lijmerig vocht overdekt, zoals bij een 
regenwurm. De bek is puntig, de staart stomp en 
iets afgeplat. Ogen zij n niet te zien. 
De kleur is effen donker vio let op de rug, zowel 
als aan de zijkanten, welke kleur op de buik iets 
Iichter wordt. Op d e onderzijde bevinden zich ook 
uitvloeiendc paarsig-vuilwitte vlekken. 

·w ATERKIKKER" (? Pse11dis P<mtdoxa (L.) ) 
Deze waterkikker komt vrij algemeen voor in de 
sloten rondom Paramaribo. Het is een forsere, 
iets dikkere en meer gedrongen soort dan onze 
l?al/(t esculenl<t. Hij kan zich icts opblazen, heeft 
nogal ecn puntige neus, voelt erg slap aan en is 
niet erg schuw. 
De kleur is groen op de rug en geelcreme op de 
buik, met enkele zwarte krasjes op de overgang 
naar de poten. Het goudgele oog bezit twee onder· 
oogleden : het ene is lichtblauw, het andere door· 
zichtig. Aan de voorpoten zijn de zwemvliezen 
maar enigszins ontwikkeld, maar aan de achter· 
poten reiken deze tot aan het einde van de tenen. 

PIPA (T) (Pipa pipa L.) (C = wajokko) 
Over d it merkwaardige dier, dat slechts in het 
noordelijke deel van Zuid-Amerika voorkomt, 
werd reeds enkele malen in "Lacerta" geschreven 
(Menne, 1947, 195 2) . Het komt niet in het bin· 
nenland voor, maar in de moerassige terreinen ,·an 
het kustgebied. Ook moet het in de nog open 
riolen en andere sloten van Paramaribo zelf voor
komen. In de visvijvers in de omstreken van de 
stad, wordt dit vreemde platte. van a lle rlei aan· 
hangsels voorziene, beest hcrhaa ldelijk aan de 
hengel opgehaald. 

l?ep1ilia 
Tot de tweede orde, die der Crocodilidae of kro· 
kodilachtigen behoren d e volgende soorten in Suri· 
name. 
BRILLENKAAIMAN (Caiman c. crocodilus (L.)) 
(T en S = kaiman; A = kajoekoe"tsi; C = 
akarejokkoejoeroe) 
Dit is de meest algemene soort, die ook wei 

wme kaaiman', in tegenste ll ing tot de 'zwarte 
kaaiman' , wordt genoemd, maar meestal gewoon 
met "kaaiman' wordt aangeduid. Dit dier komt 
overal voor waar water aanwezig is, zowel in het 
kustgebied a ls in het binnenland en is vrij alge 
meen. 
De grootste kaaiman, die ik zelf zag, was 1,80 m 
lang, maar volgens de verhalen zouden ze zo lang 
als een korjaal kunnen worden en een kle in kor· 
jaaltje is al vlug 9 voet lang. ( Een korjaal is een 
uitgeholde en door middel van verwarming uit· 
gebogen boomstam, met aan weerzijden een op· 
staand boord . de zogenaamde papaja · ertegen· 
aan gespijkerd, welke als algemeen vervoermiddel 
op de binnenwateren wordt gebruikt ; zie de foto 
van H . A. L. Menne in Lacerta, jrg. X II, p . 18). 
Evenals de leguanen zijn ze niet zo gemakkelijk 
te ontdekken, ook a! liggen ze op de oever of op 
een laag over het water hangende boomstam, zelfs 
niet als ze door een ander worden aangewezen. 
Zie fig. 2 voor deze onopvallendheid . In den 
regel is dan ook een p ions de eerste aanwijzing, 
dat er een kaaiman in de buurt lag. Bij gevaar 
immers !open ze zo vlug mogelijk naar het water 
om hierin te duiken en voorlopig onder water te 
blijven. Ook als een kaaiman, die hoog op de 
oever ligt, vanaf het water benaderd wordt, zal 
deze op het ogenblik dat hct gevaar hem te groot 
wordt in een rechte lijn naar het water · en dus 
regelrecht op je af . rennen, om tussen jou en de 
oever in het water te springen. 
De witte kaaiman is vuil zwart en vuilgeel gevlekt 
met ecn onduide!ijk geringde staart (8 ringen) . 
De buik is vuilwit. H et groezelige van een kaai· 
man wordt nog verhoogd , doordat behalve opge· 
droogde en aangebakken modder, ook nog een 
alg-achtige aanslag en zelfs ijzer-oxyde op zijn 
lichaam groeit of neerslaat. Over de staart loopt 
een verticale rij schubben, d ie zich naar voren toe 
in tweeen splitst om bij de achterpoten in hoogte 
te verlopen. Op het achterste dec! van de staart 
zijn deze schubben het hoogst. 
De goudgele, boven op de kop geplaatste ogen, 
met verticale pupi l, kunnen uitgestulpt worden. 
Onder de boven-ooglidkas kan een doorschijnend, 
van een gele rand voorzien vlies d irect van voren 
naar achteren over het oog knippen. 
Aan de voorpoten zitten 5 tenen, waarvan de bu i· 
tenste 2 zonder nagels; aan d e achterpoten zitten 
er 4, waarvan aileen de buitenste zonder nagels. 
De anus ligt in de lengte van het lichaam. 
De verhoudingen van een kaaiman van I m lengte 
zijn a ls volgt : kop · 15 em, nek · 0 em, romp · 
35 em, Staart · 50 em. 
Een zwemmende kaaiman doet griezelig aan. 
Slechts een dee! van d e kop met de uitpuilende 
ogen steekt boven de waterspiegel uit en g lijdt 
langzaam door het water, zondcr dat verder enige 
bewcging te zien is. Een paar kcer merkte ik op, 
dat hct einde van d e staart ontbrak. Ik weet niet 
of pirengs of vraatzuchtige soortgenoten hieraan 
debet zijn. Deze staart regenereert echter weer. 
Het geluid van deze d iercn bestaat uit een soort 
hoesten, dat ·s nachts duidel ij k te l10ren is. Ze 
kunnen dan overigens ook heel wat lawaai schop· 
pen. Als men in het donker met een zaklantaarn 
over het water schijnt, kan men de kaaimannen 
opsporen aan de reflectie van de ogen, die een 
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Fig. 2 Brilkaaim a u op zmulige kreekoe~·er 

rood l icbtj e teweeg brengt. 's N acbts liggen deze 
dieren gewoon lijk langs de oever in bet water, 
met de kop stroomopwaarts gericbt. Overdag 
kru ipen ze tegen de oever op en blijven daar 
roerloos liggen, soms met de mui l wijd open 
gesperd. Jk weet niet of bet waar is maar men 
zegt dat bet water in de rivier of kreek voorlopig 
laag blijft, wanneer ze boog op de oever met de 
kop van bet water af liggen. ( Doordat de rivieren 
in Suriname regenrivieren zi jn, kan de waterstand 
in korte tijd veranderen en b.v. aanmerkelijk stij
gen a ls bet in bet gebied van de bovenloop flink 
geregend heeft). Jk zelf heb ze nooit anders dan 
met de kop naar het water gekeerd op de never 
zicn liggen. 
Beha lve in de grotcre kreken en rivieren, heb ik 
ook kaaimannen gezien in kle ine kreekjes midden 
in bet bos. Et n keer zelfs ver stroomop in een 
kreekje, dat reeds zo ondiep was, dat we het 
konden volgen door er doorheen te !open. In een 
iets dieperc kuil - van ca. 0,5 m diepte - lag een 
kleine kaaiman tussen een paar wortels. Toen ik 
hem met een stok beroerde, reageerde hij in het 
geheel niet. Pas na een hele tijd kwam er wat 
bcweging in zijn staart en began hij naar de stok 
te happen. Zander overigens op de vlucht te slaan. 
Vermoedelijk verkeerde deze kaaiman in de perio
dc van vlak voor een vervell ing, want in andere 
tijden zijn ze heus zo sloom niet. 
Het vices van de witte kaaiman wordt door 
Indianen gegeten. Bos landcreolen eten noch schie
ten dit d ier uit een of ander animistisch geloofs
oogpunt. H et kostte me zelfs moeite om mijn 
boskok de staart ervan voor mij te Iaten bereiden. 
Hij had bier beslist bet land aan en deed dan ook 
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nooit zijn mond open a ls hij, wan neer we op een 
kreek onderweg waren, een kaaiman zag, a ls de 
dood dat hij was dat ik hem zou sehieten . H et 
witte vlees heeft een smaak, die tussen die van 
vlees en vis inligt en is best smakelijk, a l haalt 
bet niet bij dat van de leguaan. 

ZWARTE KAAIMAN ( PalaeoJ11ch11s sp.) (T = 
kaiman; S = toeroetoeroekaiman) 
Het verschil van deze kaaiman met de witte kaai
man is gelegen in de kleur, de habitus en de 
schubben op de rugzijde. Voor de rest is hij het
zelfde, a ileen nog met dit verscbil, dat het vlees 
een onaangename geur bezit en daarom niet gege
ten wordt en verder dat deze soort kaaiman veel 
minder voorkomt dan de witte soort. 
De kleur is groezelig zwart, terwijl de staart 
5 maal vuilwit geband is. D e buik is vuilwit met 
bier en daar wat vaag begrensd grijszwart. 
De verhoudingen van een zwartc kaaiman Yan 
l m lengte zijn als volgt: kop · 15 em, nek · 
10 em, romp - 30 em, staart · 45 em. In vergelij
king met de witte kaaiman valt de lange nek op, 
waardoor zowel romp als staart relatief korter 
worden. 
De rij opstaande schubben op de staart splitst 
zich eveneens naar voren in twee rijen, maar deze 
scbubben staan na de splitsing niet meer naar 
buiten gerieht. Reeds v66r de achterpoten bereikt 
zijn, verlopen deze rijen in een paar onregelmatige 
scbubben, waarvan enkele afhangen. Op de rug 
komen verder onregelmatige knobbelachtige schub
ben voor, terw ijl ook de nek uitstekende scbubben 
vertoont, zowel verticale als naar de zijkant ge
richte. 



Slangen en nog grotere tegenslagen 

door W. JJI. L. llleeher. Celslusstrard SB. IJmulden 

Toen ik vandaag mijn pennevrucht, met als titel 
'Slangen en tegenslagen' in Lacerta las, voelde ik 
mij nagenoeg verplicht zo spoedig mogelijk een 
vervolgartikel te schrijven. Helaas kon ik geen 
betere titel bedenken dan 'Slangen en nog grotere 
tegenslagen'. De beschreven gebeurtenissen bleken 
namelijk nog maar een voorspel te zijn van nog 
grotere ellende, moeilijkheden die mijn slangen
wereldje tot op een derde zouden reduceren. 
Toen mijn eerder beschreven Indigoslang met 
buitengewoon succes door middel van Globenicol
injecties van zijn huiddefecten was afgeholpen, 
wcrd hij kort voor Pinksteren 1966 door onver
klaarbare oorzaak ziek. Het enige dat we hadden 
kunnen ontdekken, was een diepliggende verdik
king ongeveer 20 em voor de anus. Het leek mij 
duidelijk, dat we hier te doen hadden met inwen
dige darmstoornissen. 
Behandeling met paraffine had geen succes en op 
de morgen van de tweede Pinksterdag vonden we 
hem dood. 
De dierenarts, die steeds veel interesse in het 
zieke dier had gehad, was genegen dezelfde mor
gen nog de slang open te maken om de doods
oorzaak zo mogelijk te kunnen vaststellen. 
De reeds eerder vastgestelde verdikking bleek een 
uitgebreide darmnecrose te zijn, waarbij de darm
wanden alsmede dus het darmweefsel volkomen 
vernietigd waren. 
Uit een microscopisch onderzoek bleek, dat het 
dier geheel overstroomd was met amoeben. 
Een uitgebreide navraag bij terzake deskundige 
personen bracht aan het Iicht, dat deze amoeben 
berucht zijn bij binnen- en buitenlandse dieren
tuinen als de verwekkers van uitgebreide darm
verwoestingen bij reptielen. Deze ziekte, Amoebia
sis genoemd, vertoont zich meestal als een plotse
ling opkomende golf, een plaatselijke epidemie, 
die in de meeste gevallen zo snel om zich heen 
grijpt, dat vaak binnen een kort tijdbestek tiental
len slangen er aan te gronde gaan. 
Over de gehele wereld wordt steeds gezocht naar 
afdoende bestrijdingsmiddelen, zoals de heer de 
Graaf, bioloog van Artis, mij verzekerde. 
Aantasting van de lever is meestal een nare com
plicatie, aangezien is gebleken, dat de amoeben in 
dit lichaamsorgaan zeer moeilijk met geneesmidde
len te bereiken zijn. Tot dusverre was de behan
deling van deze Amoebiasis zeer tijdrovend, lang
durig en vaak met weinig succes. 
Omtrent de oorzaak van deze ziekte is weinig te 
zeggen. Het is bekend, dat een beperkte hoeveel
heid amoeben, bij volkomen gezonde dieren, in de 
darminhoud wordt aangetroffen. Zij maken dan 
deel uit van de darmflora, die uit verschillende 
andere bacterie-soorten bestaat die hun taak heb
ben in de spijsvertering en dus in ieder geval vol
komen onschadelijk zijn. Ook de mens heeft zijn 
darmflora. 
Er moet altijd rekening worden gehouden met het 

feit, dat geimporteerde slangen een meer dan nor
male hoeveelheid amoeben bij zich dragen en 
ogenschijnlijk gezond zijn. Niet aileen in verband 
met dit amoeben-drama is het dus zeer gewenst 
pas-geimporteerde slangen zeker 3 maanden in 
quarantaine te houden. Naar ik meen te weten be
draagt de incubatie-tijd van amoeben ca. 2 maan
den. 
Een andere mogelijkheid is de z.g. praedispositie 
voor bepaalde infectieziektes. Hieronder verstaat 
men een toestand van verminderde lichaamsweer
stand, die bijvoorbeeld kan veroorzaakt zijn door 
een onschuldig kouvatten. De hierdoor ontstane 
verminderde lichaamsweerstand kan door aanwezige 
amoeben worden benut en heeft een abnormale 
kwantitatieve groei tot gevolg met de bovenbe
schreven vaak dodelijke consequenties. 
De buitengewoon besmettelijke aard van deze 
ziekte deed mij het ergste vrezen voor mijn andere 
slangen. 
Waarschijnlijk was de langdurige incubatietijd 
de oorzaak ervan, dat ik pas enkele maanden na
dien, dezelfde verdikkingsverschijnselen bij mijn 
andere slangen constateerde, ondanks dat ik ze bij 
voorbaat had behandeld met de mij geadviseerde 
bestrijdingsmiddelen. Alles en nogmaals alles wat 
we eraan deden, kon niet verhinderen, dat het ene 
slachtoffer na het andere viet. In totaal een grote 
Python sebae (200 em), 7 jonge Python sebae 
(80 em), 2 Python reticlllatlls (150 em), 2 prach
tige Python regi11s, diverse Boa-soorten en ca. 16 
Natrix ma11ra vielen ten offer aan de Amoebiasis. 
Slechts 2 Pythons en een Pt;·as 111/lcosru konden 
worden gered. 
Drie nesten eigen-kweek Thamnophis-soorten ble
ven voor deze catastrofe gespaard, alsmede 2 
Thalerophis richardii. Daar slechts enkele van deze 
Thamnophis-slangen aan de amoeben ten gronde 
waren gegaan, vermoed ik, dat deze slangen min
der gevoelig voor de infectie waren. 
Hoe deze Thamnophisslangen die mij waren over
gebleven, toch nog door een andere infectie dood 
zijn gegaan, wil ik de lezers van Lacerta in ieder 
geval vertellen, aangezien, in tegenstelling met de 
Amoebiasis, hier wel een aanwijsbare oorzaak 
en misschien wel een fout mijnerzijds is aan te 
geven. 
Mijn 'snake-pit' van 2 meter 50 bij 4 meter, waar
in al mijn terraria zich bevinden, verwarm ik 
's zomers door middel van een electrisch ventilator
kacheltje, dat, aangesloten op een goedwerkende 
thermostaat, buitengewoon goed werkt en voldoet. 
's Winters echter vervang ik de zojuist genoemde 
verwarming door een meer economische, in de 
vorm van een goed-afstelbare petroleumkachel. 
Als hopelijk laatste acte van mijn slangendrama 
ontdekte ik deze winter, dat diverse Thamnophis
slangen opnieuw huidafwijkingen vertoonden, die 
weliswaar overeenkomst vertoonden met de bij 
mijn eerder genoemde Indigoslang geconstateerde 
huiddefecten, maar die helaas niet reageerden op 
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de Globenicol. Ook hier was sprake van een 
razendsnel om zich heen grijpende infectie. 
Aile aangetaste slangen werden toen door mij op
gestu urd naar Dr. Zwart, verbonden aan de Dier
geneeskundige Faculteit te Utrecht. Na uitvoerig 
onderzoek ter plaatse, vond Dr. Zwart als ver
wekker van d e infectie een bepaalde schimmel. 
Afdoende besuijdingsmiddelen zullen mij t.z.t. 
worden med egedeeld. Persoonlijk heb ik de stellige 
overtuiging dat deze schimmelziekte moet veroor
zaakt zijn door een gebrek aan goede luchtver
versing. H et ontbreken van iedere luchtcirculatie, 
veroorzaakt door het gebruik van de petroleum-

kachel, moet gunstige omstandigheden hebben ge
schapen voor het uitbreken van deze schimmel
invasie, hetgeen waarschijnlijk nie t zou zijn ge
beurd met de ventilatorkachel. 
Totale desinfectie en sterilisatie van al mijn ter
raria door middel van een formaline-oplossing zal 
nu weer een nieuwe basis worden voor een meer 
succesvolle slangenhobby. 
Steeds blijft men leren, meesta l door schade en 
schande. 
Hopelijk heb ik iets mogen bijdragen tot het voor
komen van teleurstelli ngen voor reeds zijnde of 
toekomstige slangenliefhebbers. 

Een woestijnte••rarium 
door J. Boe r11. J"ll einuar.drnut 41, D en Hant: 

1¥-'oestijnterrat·ium ( detail) 

Dit woest ijnterrarium heeft een bodemoppervlak 
van 90 x 60 em en een hoogte van 44 em. D e 
achter- en zijwanden bestaan uit rotsen, een com
binatie van steen, stronk en roodbruin cement. Dit 
a lles bevestigd op uitneembare eterniten platen. 
De bodem is bedekt met een laag van ca. 10 em 
grof rivierzand. Het te rrarium is verder beplant 
met enige vetplanten en cacteeen. Verlichting en 
verwarm ing geschiedt door middel van twee 
40 Watt gloeilampen, gemonteerd in reflectors 
(halve cocosnoten) en een bodemverwarming van 
75 Watt. 
D eze bodemverwarming bestaat uit een staalplaat 
van 25 x 20 em, dikte 8 mm, waarop een strijk
ijzerelement is gemonteerd en ligt circa 6 em onder 
het zand. Een spot is op een afstand van 10 em 
van een uitstekende rotspunt gemonteerd, zodat de 
dieren daar kunnen zonnen. D e twee spots bean
den van ·s morgens 11 uur tot "s avonds 10 uur 
en zorgen voor een temperatuur van ca. 30° C. 
In de middag gaat de bodemverwarming enkele 
uren aan, zodat de temperatuur dan flink oploopt. 
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foto: ]. Boers 

Er is in d it terrarium echter ook gezorgd voor een 
schaduwrijk plekje en er zijn tevens door middel 
van stenen en stronken de nodige schuilgelegen
heden aanwezig. Hoewel dit terrarium oorspronke
lijk aileen bewoond werd door Cordyl11s tJillifer 
en Cordy/11s jonesii zijn er ook enige niet-woestijn
bewoners in verzeild geraakt. Dit zijn twee jonge 
Lacerta lepida en twee Lacerta pity/IJensis ma/11-
tjlleromm. Deze laatste vrij zeldzame dieren wer
den in het voorjaar door de heer van Meeuwen ge
importeerd. Het is met z"n glanzend zwarte rug en 
blauwe flanken een prachtig dier. D e cordylussen 
zijn een groat deel van de dag niet actief en zitten 
dan tussen de stenen verscho len. Een te grote hi tte 
stellen zij, enigszins tot mijn verbazing, ook niet 
op prijs. Dit in tegenstelling tot de jonge parel
hagedissen, die een grote behoefte aan warmte 
vertonen. 
Voedselproblemen doen zich bij Lacerta lepida en 
Lacerta pity/IJensis niet voor, naast insecten 
geef ik ze fru it, rauw ei en stukjes vlees, waarop 
af en toe wat vitamine AD. In het water doe ik 



Cordylus ;onessii 

soms enige druppels 'Vitavia', d.i. een vitamine 
preparaat (A, B, 0 3 en E) van Bogena N.Y., oor
spronkelijk bestemd voor vogels, maar waarom 
niet bij hagedissen geprobeerd! 
In de winter geef ik deze dieren een rustperiode 
van twee maanden. Geen echte w interslaap dus, 
maar een periode, waarin de temperatuur om de 
to• C schommelt. Eerlijk gezegd durf ik een win
terslaap nooit goed aan. Gedurende die twee 
maanden wordt zo nu en dan ook wat voedsel ge-

foto: R. M . M eijer 

geven, echter in beperkte mate. 
Lacerta /epida heeft het nadeel, naarmate ze g ro
ter worden, nogal agressief te zijn tegenover klei
nere hagedissen. 
Het voederen van Cordy lus brengt meer problcmen 
met zich mcc in de winter. Hier blijft men aan
gewezen op eigen voedselkweken. Uiteraard kan 
men de voedingswaarde van b.v. meelwormen ver
hogen door ze gistvlokken, havermout, frui tschil
len e.d. te geven. 

Succulenten in het terrarium 

IIVij pub/iceren dilmaal een briefwisseling lillie!' 
de heren B. K. Boom, redacleur vrm 'Succulenta', 
IIV. G. van den Akker en L. C. M. IY/ijffels 011er 
de /oepmsing tlt/IJ Jflrculenlen in he! 1errarim11. 
Zoa!J U ut/1 lezen zijn er nogrtl wal open 11ragen. 
IIV ij bop en daarom dal bet lezen tlall deze correJ
pondenlie ledeu die er11aringen op di1 gebied 
hebben opgedarm erloe zal brengen deze aan de 
redrtclie bekend /e maken. Publicalie krm da11 in 
een ·t'flll d e t'olgende nt11nmers plaatJt'inden. 
'Gisteravond kwam op de redactiecommissiever
gadering van Succulenta naar aan leiding van een 
daar aanwezig nummer van 'Lacerta' de mogelijk
heid ter sprake terraria met succu lente plamen te 
beplamen. 
Men meende, dat U van dit onderwerp wei wat 
afwist en ik herinner me, dat we vorig jaar een 
adverten tie over dwergagave's hebben geplaatst. 
Heeft U reeds zoveel ervaring hiermede, dat U er 
cens een artike l voor ons blad over zoudt kunnen 
schrijven? lk geloof zeker, dat voor dit onder
werp belangstelli ng bestaat. 
U zoudt dan vooral kunnen ingaan op de eisen, 
waaraan succulenten voor dit doe! moeten voldoen 
met oog op vraat, vuil, etc. 
Zoudt U mij eens willen berichten of iets derge
lijks tot de mogelijkheden behoort ?' (B. K. Boom). 

'Eerst nu kom ik ertoe Uw brief te beam woorden. 
Het is helaas een negatief am woord. 
Over een blijvende combinatie: woestijnterrarium
succulenten is ons ( ik heb de heer B. Leenart hie r
over gesproken) geen succes bekend tot dusver. 
Als reden zie ik de verschi llen tussen plant en 
dier. Om wat te noemen, d e succu lenten verlangen 
optimum Iicht ; terraria staan in de huiskamers, 
d.w.z. direct daglicht is niet of spaarzaam aan
wezig. Men vervalt in kunstmatige verlichting, de 
dieren zoeken hun warme plaatsje uit en kunnen 
afkoelen naar believen door zich te verplaatsen. 
De warmtegraad van d e kunstzon neemt snd af 
met de afstand. Neem aan men kan voor de plant 
na enig experimenteren de goede plaats vinden en 
men zet hem daar neer. Maar wat ziet men ge
beuren' Oat de dieren daar dan net bovenop gaan 
liggen; gevolg is dat het Iicht onderschept wordt . 
Bovendien worden de planten beschadigd door 
grove nagels of door het doelbewust vern ielen 
wanneer de beesten in het groen gaan happen 
(wat voor het d ier ook gevaar kan inhouden) . 
Of die: soms moeten de d ieren 'ku ren' door mid
del van een ultra-violet-behandeling. D e u.v. sera
len zijn in de voor d ieren gewenste intensiteit 
funest voor de succulenten (dat hebben we wei 
meegemaakt). Soms wanneer de planten niet tn 
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pot staan (en anders nog vaak) is de kans groot dat 
gravende dieren een schuilplaats zoeken net onder 
de beschutting van de plant en de wortels bescha
digen door hun gewroet. 
Ook: kan de plant hoven de grond op de juiste 
temperatuur gebracht worden, dan brengt dat een 
snelle uitdroging mee. Om het vocht aan te vul
len kunnen we wel gieten, maar de wortels in de 
grond hebben dikwijls een veel lagere tempera
tuur en blijven lang nat, zodat kans op rotten 
groot wordt. 
De rusttijd voor woestijndieren kunnen deze zon
der lichttoevoer en koel doorstaan. Ze graven 
zich toch in. De plant kan een lage temperatuur 
goed hebben, maar lichtgebrek voor een succulent 
is niet best. Zouden we de planten Iicht geven, 
dan doet dat de dieren weer wakker worden. Zo 
zijn er misschien nog meer tegenstrijdigheden te 
noemen. 
De gemiddelde temperatuur in een terrarium ligt 
mijns inziens veel te hoog voor succulenten, de 
totale lichthoeveelheid te laag. Nee, wij zetten 
wei succulenten, harde aloes, agaven of een cactus 
als aankleding in de bak, maar hoogstens voor 
een paar maanden of een tentoonstelling. Daarna 
kunnen we de plant weer Iaten bijkomen in de 
tuin of koude kas'. 
Ik zal een doorslag van deze overpeinzing sturen 
naar de redactie van 'Lacerta' en vragen om 
plaatsing in ons blad in de hoop daarmee reactie 
op te roepen, die voor de leden van onze beide 
verenigingen van nut kunnen zijn. 
P.S. Mijn dwergagavenliefhebberij staat, letterijk 
althans, geheel los van het terrariumhouden! 
(W. G. van den Akker). 
'De heer Claassen, redactie Lacerta, zond mij de 
correspondentie tussen de heren Boom en Van 
den Akker door, met de vraag zo van: wat 
weten we daarvan? Het is niet eenvoudig om een 
wat geschikt artikel over het woestijnterrarium 
te schrijven, dat voor Uw lezers (Succulenta, 
red.) mogelijkheden zou bieden tot verdere of 
andere beleving van hun liefhebberij. 
Hoewel het 'woestijnterrarium' nogal populair is, 
is het om redenen als door de heer van den 
Akker geschetst, doorgaans een droeve zaak. En 
dan niet alleen wat de planten aangaat, maar op 
de eerste plaats en vooral de dieren. 
Het is niet best mogelijk om met vitamine, een 
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Fotomaterlaal gevraagd 

Wij ontvangen de laatste tijd minder dierenfoto's dan 
voorheen. Voor het geval de lezers menan, dat wij 
toto's genoeg zouden hebben, zij vermeld, dat wij 
altijd goede toto's van terraria en/of terrariumdieren 
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ultravioletlamp en een warmtestraler in een Neder
landse huiskamer de woestijnreptielen een com
pensatie te bieden voor het hetgeen ze aan vader
landse heerlijkheden moeten missen. 
Oat neemt niet weg dat ik het bijna volkomen 
oneens ben met de heer van den Akker wat de 
mogelijkheid van een min of meer voortdurende 
combinatie van terrariumdieren en planten in een 
woestijnterrarium, betreft. Zijn mening lijkt mij de 
conclusie van de gebruikelijke, naar mijn inzicht 
verkeerde, aanpak van de zaak, waarbij men in 
gunstige gevallen zich een voorstelling van een 
droge biotoop maakt, die voorstelling aanpast aan 
de plaatsingsmogelijkheden voor een terrarium in 
huis, de bak vervolgens bevolkt met de dieren die 
men dan doorgaans al heeft en aanleiding waren 
tot de onderneming, en tenslotte tracht met wat 
· droge' plan ten het geheel een wat mooier en 
natuurlijker aanzien te geven. Als de boel niet 
helemaal mislukt lijkt, komt dat, omdat men tijdig 
de nodige vervangingen doet. 
Het is daarentegen mijn mening, en ervaring ook, 
dat men er pas in slaagt enige zorgvuldig gekozen 
terrariumdieren goed te houden, zodra men be
schikt over een terrarium met een goed groeiende 
vegetatie, en het maakt niet uit of dit nu droog 
of vochtig is. Oat daarbij een groter plantenbe
stand sterk klimaatregelend werkt is een omstan
digheid waarvan de terrariumhouder ongelukkiger
wijze zelden kan profiteren. De conclusie is wei, 
dat. de terrariumhouders de kunde van de planten
liefhebber zal moeten leren en niet omgekeerd. 
Het lijkt me wel zeker dat terrariumdieren het 
goed zullen doen in een terrarium, waarin de 
planten welvarend zijn. Beiden stellen, bij . een 
goede combinatie althans, naar microklimaat de
zelfde eisen. Maar wie kan zo'n microklimaat in 
stand houden? Practisch geen terrariumhouder 
slaagt er in Tillandsia's in Ieven te houden. Een 
woestijnterrarium komt in vele gevallen neer op 
permanent afgrijselijk droge bakken, waarin de 
uitwerpselen van de dieren verdrogen en verpul
veren en niet zelden treden ontstekingen aan de 
ademhalingsorganen op. Bijna niemand is zich 
bewust, dat regelmatige zeer hoge luchtvochtig
heden en dauwverschijnselen voor het welzijn van 
menige plant en vele dieren zeer ncodzakelijk 
zijn' (L. C. M. Wijffels). 
(Zie ook Ltcerla 2Je jrg., 110. 6, pag 49/JO). 

kunnen gebruiken, o.a. om ongeillustreerde artikelen 
van passende toto's te kunnen voorzien. De redactie 
houdt zich dan ook steeds gaarne voor fotomateriaal 
aanbevolen. 

Red. 

CONTRIBUTIE VERHOGING 
Hoewel, helaas, op het gerulme tljd geleden lnge
dlende subsldleverzoek tot dusverre geen ultsluitsel 
Is ontvangen, zlet . het er naar ult, dat het resultaat 
negatlef zal zl)n. 
Derhalve Is het Bestuur genoodzaakt gebrulk te 
maken van de door de jongste Algemene Leden
vergaderlng verleende machtlglng om de contrlbutie 
voor het komende verenlglngsjaar, d.w.z. per 1 okto
ber a.s., te verhogen tot f 20,- per jaar voor gewone 
leden en f 14,- voor )eugdleden. 
De pennlngmeester verzoekt U hlermede blj Uw 
toekomstlge overmaklngen rekenlng te houden. 
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