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Een fraaie foto van de uit Centraal Madagas
kar afkomstige kleine kameleon, bijgenaamd 
'tapijtje'. Deze naam vanwege de kleurrijkdom. 
De vroegere naam was Ch. lateralis. {Zie ook 
Lacerta 20e jrg. pag. 37 e.v.). 

KopiJ gevraagd 
Nogmaals, en naar wij hopen voorlopig weer 
voor de laatste maal, een oproep om kopij 
voor Uw maandblad in te zenden. 
Vorige verzoeken, waaronder laatstelijk in de 
Jaarvergadering, hebben, helaas, slechts wei
nig resultaat opgeleverd, met als gevolg, dat 
onze kopij-portefeuille thans vrijwel leeg is! 
Wei lopen er nog toezeggingen, maar daar 
schieten wij op dit moment weinig mee op. 
Wanneer U er prijs op stelt, dat de regel
matige verschijning van Lacerta voortgang 
vindt, stuur dan op korte termijn Uw bijdrage 
naar de redactie. 
Speciaal geillustreerde artikelen zijn welkom, 
maar als U geen geschikt fotomateriaal hebt, 
behoeft dat geen redan te zijn om Uw ar
tikel niet in te sturen, want wij hebben een 
groot foto-archief, waarin Uw dier of dieren 
waarschijnlijk ook wei in te vinden zullen zijn. 
Voor hat geval dat U niet zoudt weten wear
over te schrijven: een beschrijving van het 
uiterlijk en de inrichting van Uw terrarium, 
alsmede van de bevolking, kan voor vele 
lezers interessant zijn. 
De redactie rekent ook op U en wei voor de 
a.s. zomervakanties beginnen I 

Red. 

Bestelllngen voor de LITERATUURDIENST in 
het vervolg aan: 

E. de Jonge, 
Mlddelste Gracht 20, Kamer 35, 

Leiden. 
Tel. 01710-4 24 91 

VRAAG EN AANBOD 

De laden J. Earhart en J. Duyn p/a Zuid-Willems
vaart 22 te 's-Hertogenbosch vragen te koop aan: 
Triturus alpestris apuanus. Verder wordt er te koop 
gevraagd: Salamandra salamandra (vuursalamander) 
en Pleurodeles waltl (ribbensalamander). Tevens een 
niet-lekkend aquarium, maten en prljsopgaven aan 
bovenstaand adres. 

De lmportdienst heeft nog enlge Agama agama te 
koop ll f 3,-. 

Bij de firma Seket te Amsterdam, tel.: 020- 18 20 71 
waren bij het ter parse gaan van dit nummer ook nog 
een aantal terrarlumdieren te koop. 



Slangen en vochtigheid 

II. llleeh er, IJmuide rr 

Het was mij reeds lang bekend dat s langen in het 
algemeen een grote vochtigheid nodig hebben, 
deels om een goed verloop van de vervellingen te 
bevorderen, deels voor hun spijsvenering en alge
meen welzijn . 
Ondanks a ile experimenten op dit terrein was ik 
er, tot voor kon, nog niet in geslaagd een enigs
zins redel ijke en vooral constante vochtig heid to t 
stand te brengen . 
Vo lledigheidshalve moet ik U vertellen, dat al 
mijn terraria zij n opgesteld op een kleine zolder
kamer van 3,5 bij 2 meter ; terraria die in grootte 
varieren van 2 meter 101 50 em. D it zeer geiso
leerde vertrekje verw arm ik · s zomers met een 
electrisch ventilator-kacheltje, waarvan het ver
bruik is gereduceerd tot 750 W., gekoppeld aan 
een thermostaat. In de winter komt er een petro
leumkachel aan te pas, waarop een grote pan met 
water. 
D e electrische kachel bleef altijd ingeschakeld 
voor he t geval dat de petroleum-verwarming uit 
mocht vallcn. Ruime zuurstoftoevoer had plaats 
via vcrstclbare schuiven in de deur die naar de 
grote zolder leidt. 
Ondanks de zojuis t genoemde pan water, d ie 
regen de kook aankwam, bereikte ik een vochtig
heid vnn nnuwelijks 40%. 
Mijn verschillende Python-soorten aten wei, maar 
n iet om over te g illen . 
D e Python reticulatus, bekend staande a ls moei
lijke eters, waren zeer moeilijk en g roeiden nauwe
lijks. 
lk wilde in deze situatie verandering brengen en 
hoe ik erin geslaagd ben een constante vochtig heid 
t c.: bereiken van 85 a 90%, za l U b lijken uit het 
volgende. 
Als voorbereidende maatregel zette ik zowel dak 
als muren dik in de verf hetgeen naderhand geen 
overbodige luxe bleek te zijn . Na de aanleg van 
een gasleiding ( aardgas) , plaats te ik midden in 
het kamertje een eenpits g root gaskomfoor, dat ik 
up het plaatselijke gasbedrijf thermo-electrisch had 
Iaten beveiligen. Een wasketel van 30 em door
snede, vol water, kwam er op te staan, de gasvlam 
op zijn kleinst afgesteld en toen maar afwachten. 
D e vocht ig heid steeg spoedig to t 100% met als 
gevolg, dat het water van dak en muren afliep, 
zoals te voorzien was geweest. 
He t op een kier zetten van het dakraampje bracht 
reeds enige verbetering, het monteren van een 
raam-venti latortje met verstelba re klep deed echter 
wonderen. Een nauwkeurig afstellen van zuurstof
toevoer en vocht-afvoer gaf als resultaat een warm
te van ca. 2 5o C en een constante vochtigheid van 
85-90%. D e petroleumkachel kon verdwijnen al
hoewel de thermostaat van de ventilatorkachel 
bleef ingesteld op 24° ingeval het gas mocht uit
vallen . 
H oe reageerden nu de dieren op deze veranderin
gen. 

Lampropeltis gutu/us califomiae 
Polo: ]. Nedermeijer 

D e eetlust van mijn Pythons groeide zienderogen. 
Na twee maanden is de si tua tie zo, dat m ijn par
t icul iere muizen en rattenkwekerij het nauwel ijks 
meer kan bolwerken. 
V ermeldenswaard is echter het feit dat d eze d ie
reo, na de verhoogde vochtigheid een opmerkelijk 
grotere sexualiteit aan de dag legden en ongekend 
grote nesten nageslacht ter wereld brachten. 
Ik geloof zeer zeker dat er lezers zullen zijn die 
hun wenkbrauwen zullen fronsen als ze denken 
aan de verbrandingsgassen van mijn komfoo r. Ik 
ben ech ter van mening, dat de ruime zuurstof-toe
voer enerzijds, het afzuigsysteem anderzijds, als
mede de binding van de a fva lgassen aan het vocht 
weinig gevaar kunnen opleveren. 
H et besproeien en bespuiten van de terraria af
zonderlijk, een bezigheid die ook heeft behoord 
tot mijn voorafgaande experimentcn, geeft geen 
constant resultaat aangezien de verwarmingsele
menten in die terraria de vochtigheid in record 
tempo weer doen verdwijnen. 
Ergens ben ik natuurlij k trots op de bereikte re
sultaten, want ik geloof niet dat er een eenvou
diger manier mogelijk is. Dit neemt natuurlijk niet 
weg, dat ik een open oor heb voor andere en beter 
suggesties. 
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Aantekeningcn over amfibicen en reptielen in Suriname 

d eel X I 

door lr. ,.._ C. d ";tudrc tse lt . .4 m c ro"R'c n 

Foto 1: O:.:ybelis argmleus ( Daudin) 

FAMILIE: COLUBRIDAE 

SAPPACARASNEKI (T ) (Spilotfls pullatfls L. ) 
Dit is een praehtig geel en zwart gekleurde slang, 
die zieh vee! in bomen ophoudt, maar ook wei 
op de grond en in het water voorkomt. Het is 
een onsehuldige slang, · die eehter vee! van kuikens 
houdt en derhalve in de nabijheid van de be
woonde wereld wei sehadelijk kan zijn. Hij komt 
eehter ook in het binnenland voor. 
D eze slang kan tot .2,5 m lang worden. Het 
langste exemplaar dat ik zag mat 1,75 m. De 
4 em brede kop was hiervan 5 em lang , de staart 
50 em. De doorsnede bedroeg 4 em. 
De gele kleur neemt naar aehteren toe af door 
het optreden van een aantal zwartgele ringen over 
de rug en de flanken. Naar de staart toe vervagen 
deze ringen en gaan over in een meer egale geel
zwarte kleur. De staart is geheel zwart, zowel van 
boven als van onder. D e buik is gee! aan de voor
zijde, naar de staart toe geleidelijk donkerder van 
kleur wordend en overgaand naar zwart. De ogen 
zijn grijs, de tong is zwar t en naar het Jijkt: 
ongespleten. 
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Foto's vatl de scbrijver 

In afweer blaast de sappaearasneki zijn keel 
plat zijwaarts op. Dit gebeurt over een lengte 
van zeker 25 em aehter de kop. Hierdoor komt de 
gele kleur daar sterker naar voren. 
Eens had ik een merkwaardige ervaring met deze 
slang. We kwamen de bovenloop van de Sara
kreek afvaren en zagen voor ons de kop en het 
opgeblazen voorste dee! van een sappaearasneki 
uit hct water opsteken. Toen we ter plaatse kwa
men verdween de slang onder water. We keken 
aehterom en daar verseheen de kop weer reehtstan
d ig uit het water omhoog. Het voorste dee! van het 
liehaam zwaaide van de ene kant naar de andere, 
maar bleef op dezelfde plaats ondanks het snelstro
mende water, zodat de staart van de slang onder 
water ergens aan vast moest zitten. Daar mijn 
nieuwsgierigheid was opgewekt, voeren we terug 
en het lukte ons de kop van de slang in een Ius 
van een liaan te vangen·. Ik haalde hem lang
zaam naar de korjaal toe, terwijl mijn opziehter 
- we waren sleehts met ons tweeen - met zijn 
geweer klaar zat om op aile eventualiteiten voor-



bereid te zijn; ten slotte wisten we niet of niet 
een of ander beest, een kaaiman of zo, deze slang 
bij zijn staart te pakken had. Ik ondervond nogal 
weerstand met trekken, maar p lotseling school hij 
los en konden we hem naar de oever en op het 
droge slepen. Het bleek nu dat het dier klaar
blijkelijk bezig was geweest met paren, want zijn 
grote en gestekelde genitaal apparaat was geheel 
uitgestulpt. Maar op drie plekken van zijn liehaam 
zaten eehter ook bijtwonden, waar wat bloed uit
kwam. Is het wijfje dus een dermate onzacht
zinnige partner of zou hier nog wat anders aehter 
gezeten kunnen hebben? Van een tweede slang 
hebben we in ieder geval niets gezien, maar het 
is bekend dat deze slangen lange tiid onder water 
kunnen blijven. Maar waarom zouden zij de 
paring perse onder water uitvoeren? Duidelijk is 
mij dit geval niet. 
We hebben de slang weer losgelaten; het ge
slachtsapparaat trok langzamerhand weer geheel 
naar binnen. Hierna kroop hij sloom in een 
struik weg. Normaal is hij anders levendig en 
snel. (Als de dieren angstig zijn wordt het geni
taal apparaat ook dikwijls uitgestulpt, zodat het 
zeer waarschijnlijk is dat deze slang werd aan
gevallen. Red.) . 

WATERSLANG (Liophis .-obelia (L.)J ( T en 
S = wrattasneki; C = ki lioh) 
Dit zijn onsehuldige slangetjes, pinkdik en onge
veer 60 em lang, die zich in of dieht nabij het 
water ophouden. Zij zijn geheel en a! zwart, op 
dunne, gele ringetjes van 1 sehubbreedte na, die 
om de 2 em optreden. Door de ruitvorm van de 
schubben ontstaat een gekartelde rand. Op de 
buikzijde zijn deze ringen reehtlijnig begrensd en 
ook iets breder. 

BOOMSLANG, TOUWSLANG of ZWEEP
SLANG (Oxybelis sp.) (T = teteesneki of 
swipisneki; S = sienta; C = asimi loppi) 
Dit zijn nog geen pinkdikke, ongeveer 1 m lange 
slangen, welke zieh tussen de bladeren van bomen 
of struiken ophouden. Hun kop is zeer scherp
kantig, hun huid prachtig glanzend. 
Het is een vee! voorkomende slang, die ik be
halve in het binnenland oak meerdere malen in 
versehillende tuinen in Paramaribo heb waarge
nomen. De slang is weinig agressief. 

Foto 2 

D reigende houding 

vau 

Oxybelis argenteus 

(Daudiu) 

Er bestaat een groene soort met een dunne gele 
langsstreep over de flanken (0. fulgidus D au
d i n) en een beigebruine soort met enkele langs
strepen, die hier donkerder van kleur zijn (0. 
awmiuata?) . (Bovendien komt er een soort voor 
met groene en gele lengtestrepen, 0. argeutem 
(Daudin), die door de auteur wordt afgebeeld, 
zie foto·s 1 en 2. Red.). 

PAPEGAAISLANG (Philodr;•as sp., P. olffm ii?, 
P. viridissimm?) (T en S = poppokaisneki; 
C = koelewakkohjokkoejoeroe; Engels = green
snake) 
Een effen smaragdgroene slang, op de buik iets 
Iichter van kleur zijnde. Ook de driehoekige kop 
is groen van kleur. De iets giftige beet schijnt zeer 
pijnlijk te zijn en kan koorts veroorzaken. 
De enige papegaaislang, die ik zag, was een 
exemplaar dat zich op een keer in het pa lm
bladerdak van mijn kampje ophield. Het betrof 
een dier van ongeveer 80 em lengte. 

TODDOMAN (T) (Cielia c. cloelia (Daud.)} 
(Engels = kingsnake; Portugees = muc;urana) 
Deze bekende slang, die immuun schijnt te zijn 
voor slangengif, komt ook in Suriname voor. 
Eenmaal kwam ik deze interessante slang in bet 
binnen land tegen. Het betrof een 180 em lang 
exemplaar, waarvan slechts 4 em kop en 35 em 
staart. De doorsnede bedroeg 5 em. 
De kleur van de ruitvormige sehubben was zeer 
donkerbruin, op bet zwarte af. Doordat de toddo
man, zoals later bleek, pas gegeten had, weken de 
sehubben iets uiteen, waardoor deze een witte 
omlijning kregen . De brede dwarssehubben op de 
buik waren wit en vormden zodoende een smalle 
witte strook, welke naar de staart toe in grijzig 
overging. 
Om de lengte van deze onschuldige slang te kun
nen meten, hield ik hem aan bet puntje van zijn 
staart omhoog, want zelfs een dade slang wil op 
de grand niet reehtuit blijven liggen: hij blijft 
een lange tijd stuiptrekken. Toen ik hem zo aan 
zijn staart hield, maakte de slang rare torsie
achtige bewegingen en toen verscheen er uit zijn 
l:ck bet staartpuntje van een ander beest. Ik 
dacht_ eerst aan een hagedis, maar mijn opzichter 
zei dat ik op moest passen omdat het wei eens 
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een andere slang zou kunnen zijn, die nog wel
eens zou kunnen Ieven. Hij zette zijn voet op dit 
staartpuntje en ik trok de toddoman aan zijn 
staart. Wel, er kwam een rnakkaslang (Lachesis 
mula) oftewel bushmaster uit tevoorschijn van 
135 ern lengte en met een dikte van 4,5 ern, met 
een kop, die iets grater was dan die van de 
toddoman. De rnakka-sneki zag er al iets ver
teerd uit, maar bewoog toch nog. 
Het lijkt me waarschijnlijk dat de toddornan, 
een dagslang, de rnakka-sneki slapende over
vallen rnoet hebben. Als de kop eenrnaal opge
schrokt is, kan de rnakka niets rneer uitrichten, 
orndat hij zijn kaken niet rneer van elkaar kan 
krijgen. Mijn opzichter vertelde, dat hij eens een 
toddornan had gezien, die een boa had ingeslikt, 
die grater was dan hijzelf: de helft van de boa 
moest buiten de bek blijven liggen. 
Gezien de Surinaarnse naam van deze rnerkwaar
dige slang schijnt deze behalve van andere slangen 
toch ook van padden en kikkers (T = toddo) 
te Ieven. 

INGIBANGI (T) (S = ingibangi) 
Dit is een effen gekleurde, paacse of zegellak
rode slang, giftig, en verrnoedelijk behorende tot 
de koraalslangen. De Surinaarnse naam betekent 
'Indiaans bankje', het is mij niet bekend waarom. 
De ingibangi's, die ik in het binnenland zag, 
hingen altijd in een boom, die over het water van 
een rivier of grotere kreek heen ging. 
Volgens de verhalen is deze slang zeer agressief. 
Bij het onderdoor varen zou hij b.v. in je boot 
springen. Maar ik heb dit nooit rneegernaakt. 
(In het Rijksmuseurn van Natuuclijke Historie te 
Leiden bevindt zich een exernplaar van Oxyrhopus 
lrigeminru D. & B., waarbij als inlandse naarn 
'indjibandji' verrneld wordt. Dit dier bezit slechts 
giftanden achter in de bek en kan dus niet tot de 
gifslangen worden gerekend. Verrnoedelijk wordt 
deze, tot de farnilie der Colubridae behorende 
soort hier bedoeld. Red.). 

SRIKASNEKI (TenS) 
Dit is een rode slang, die veel op de ingibangi 
lijkt, maar rninder agressief zou zijn. De naarn 
is ontleend aan de rode kleur, die op die van 
een zee-krab (T = srika) lijkt. Ik heb wei eens 
een geheel effen kersrode slang in een boom langs 
de oever zien hangen en rnogelijk betrof het hier 
deze soort, die verrnoedelijk eveneens tot de 
koraalslangen zal behoren. 
(De srikasneki behoort verrnoedelijk in een der 
geslachten Oxyrhopus of Pseudoboa ( farn. Colu
bridae) thuis. Red.). 

FAMILIE: VIPERIDAE (adders) 
GROEP: CROTALINAE (adders met een holte 
tussen neus en oog). Tot deze groep behoren de 
giftigste landslangen van Suriname. 

MAKKA-SNEKI (T) (lAchesis mula (L.)J 
(S = ogitataj; A = wadjiberoe; C = apesinijok
koejoeroe; Engels = bushmaster; Poctugees = 
surucucu) 
De rnakka is de meest gevreesde en grootste 
giftige landslang in het Surinaarnse bos. Zijn beet 
is dodelijk. Volgens rnijn oude Indiaanse op
zichter 'geeft hij geen gratie', 'hij geeft je geen 
drie passen'. 
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De Surinaarnse naam rnakka, die 'steke)' betekent, 
is afgeleid van het puntig veclopende korte 
staartje van deze slang, dat in een soort stekel 
eindigt. De Sararnaccaanse naam betekent 'boos 
touw'. Deze slang schijnt tot 3,5 m lang te kun
nen worden, maar de grootste die ik zag was niet 
Ianger dan 2 rn. Van deze lengte was slechts 
12 ern staart, terwijl de doorsnede 6 em bedroeg. 
Achter de platte, brede kop, die afgerond drie
hoekig van vorm is, treedt een plotselinge ver
srnalling van het lichaam op. 
De kleur van de kop is rnelkchocoladebruin, de 
grondkleur van het lichaarn is effen Iicht geel
ereme. Op de rug bevindt zich een gewolkt, 
danker grijsbruin patroon van in elkaar veclopende 
ruiten met afgeronde hoeken. 
De kleur van de slang kan nogal sterk wisselen, 
al naar gelang de ondergrond van zijn woonge
bied. Zo zag ik er eens een, die tussen een paar 
lichtkleurige rotsblokken aan de kant van een 
kreekje lag, half in het water. Deze was nagenoeg 
geel van kleur. Anderen zijn meer aan de grijzige 
of aan de bruine kant. 
Het zijn naehtdieren, overdag slapen ze in een 
kuil in de grand. Zij zijn niet agressief; zolang 
je ze niet beroert, kan je ze dicht benaderen. 
Dezelfde oude Indiaan vertelde me dat oudere 
makka's altijd paarsgewijs zouden 'lopen', dus 
altijd een mannetje met een wijfje. Volgens de 
literatuur komt bet in de reptielenwereld zelden 
of nooit voor, dat een koppel zich voor lange tijd 
(of het Ieven) vorrnt. In het algemeen zijn India
nen eehter zeer goede natuurwaarnemers. Ook 
zouden rnakka's altijd dezelfde weg volgen van 
hun hoi naar hun jaehtterrein. 
Wanneer een makka gedood is, hakken de bos
bewoners als regel zowel kop als staartpunt van 
het lichaam af. Men peutert met de houwer dan 
het staartje tussen de bek, alsof de slang in zijn 
eigen staart bijt. De kop wordt dan zo begraven. 
Dit geldt als een soort bezwering. Men neernt 
narnelijk aan, dat de stekel aan het staartuiteinde 
ook giftig is. 

OEROEKOEKOE (T) (Bolhrops alrox (L.)J 
( S = sienjapetoemau; A = labaria; C = 
kanotto; Engels/Frans = fer de lance; Portugees 
= eai~aea en jararaca) 
Dit is de op twee na giftigste landslang van 
Suriname en de op een na giftigste in het bos. 
De oeroekoekoe, wat 'oude uil' betekent, kan 
2 rn lang worden. Het grootste exernplaac dat ik 
tegenkwarn mat 1,15 rn. Hiervan was 6 ern kop 
en 12,5 em staact. 
Een beet van de oeroekoekoe is dodelijk, wanneer 
er niet vlug ingegrepen wordt. Het gif werkt 
niet zo snel als bij de rnakka-sneki en men heeft 
dus wei even de tijd om rnaatregelen te treffen. 
Bloedingen van neus, oren en tandvlees zijn het 
gevolg van de gifwerking, terwijl locaal blaren 
tot diepe wooden ontstaan. 
De grote kop, bij voornoernd exernplaar 5 ern 
breed, heeft een eigenaardige vorrn: eigenlijk is 
hij rond, aan de voorzijde veclopend in een drie
hoekige spitse snuit. De ogen zitten vee naar 
voren, precies op de grens van de reehte snuit en 
de ronde kop. 
De oeroekoekoe heeft geelbruin en roodbruin als 



algemene kleur. Het patroon kan nogal verschil
lend zijn, omdat er meer dan een soort van het 
geslacht Bothrops voorkomt, die echter alle met 
oeroekoekoe worden aangeduid. 
De eigenlijke fer de lance (B. a/rox) heeft geel
bruin als grondkleur, met eenzelfde kleur, maar 
iets groezeliger, op de kop. Hij is getekend met 
een aantal iets roodachtig donkerbruine, recht
hoekige lengte-vlekken, die aan de vier hoeken 
uitlopen naar vier ronde punten, waarvan zich 
dus twee aan iedere kant van het Iichaam ter 
hoogte van deze vlek bevinden. Tussen deze 
twee punten treedt een grijze kleur op. 
Het eerder genoemde exemplaar vertoonde 12 
van zulke tekeningen, waarvan de eerste op 
2,5 em achter de kop optrad. De breedte van de 
punten aan weerszijden van de vlekken bedroeg 
4 em. 
Op de vrij plotseling vernauwende staart ver
vloeien de vlekken tot een zwartbruine punt. De 
buikzijde is gelig wit. 
Ook de oeroekoekoe is een nachtslang, die over
dag gewoon boven op de grand opgerold ligt te 
slapen, meestal bij voorkeur op een iets schoner 
plekje van de bosgrond. Een paar keer heb ik er 
dan ook bijna op getrapt, omdat ze dus ook 
graag op een paadje gaan liggen. Bij een, waar 
ik overheen gestapt was zonder hem op te mer
ken en waarop ik opmerkzaam werd gemaakt 
door de man die achter me liep, drukte ik met een 
lange stok op zijn staart, om eens te zien hoe hij 
gereageerd zou hebben, als ik erop getrapt had. 
W el, dat zou niet zo best geweest zijn, want hij 
sloeg direct met zijn kop omhoog en beet een 
keer fel naar achteren, uiteraard nu in de Iucht. 
Daarna schoot hij met een vaart het bos in. Oat 
ging zo vlug dat je het haast niet kon volgen. 

ZUIDAMERIKAANSE RA TELSLANG (Crotalus 
durissus terrificus (Laur.)J ( T = sakka; A = 
kassekeroe; C = asakkaimoh; Engels = rattle
snake; Portugees = cascavel) 
Deze op een na giftigste landslang van Suriname, 
komt aileen maar voor op de savanna's en is dus 
geen bosslang. De sakka kan tot 2 m lang worden. 
Zelf heb ik er nooit een gezien, hoewel ik tach 
ook savanna gebieden meerdere malen door
kruist heb en er ook langere tijd op verbleven heb. 
Mogelijk komt deze slang dus niet zoveel voor of 
misschien zeer locaal. 
De zeer giftige beet werkt op het zenuwstelsel, 
met als gevolg verlamming van de nek en de 
ademhalingsorganen, waarna de dood door ver
stikking volgt. 

Van de volgende slangen is mij niet bekend tot 
welke familie zij behoren, maar vooral van de 
eerste hiervan mag een beschrijving niet achter
wege blijven: 

ANJOEMARA-SNEKI (T) ( S = kakahakoe
boma; C = amjarajokkoejoeroe) 
Van deze aquatiele slang wordt gezegd dat hij 
de allergiftigste slang van Suriname is, dus nog 
gevaarlijker dan de makka-sneki. Slechts een keer 
had ik het geluk er eentje te zien. Het betrof een 
1,5 m lang en 5 em dik exemplaar, dat door mijn 
opzichter geschoten werd, toen deze in ooze 

drinkwater-kreek aan kwam zwemmen, net toen 
een arbeider zich wilde gaan wassen. Helaas kon 
ik van de kop niets meer uitmaken, verbrijzeld 
als deze was door het hagelschot van vrij dichtbij. 
De kleur was groenig beige-geel met een gemar
merd patroon van grijsgroenig zwarte vlekken op 
de rug. De buik was cremekleurig met iets 
groeniggeels erin. Het geheel nogal groezelig. 
Wat van de kop over was had een grijsbruine 
kleur. Het dier had iets visachtigs over zich met 
diezelfde groenige glans die visschubben ook 
kunnen vertonen. 
Het voorste gedeelte van het lichaam bezat twee 
zijdelingse overlangse plooien, vermoedelijk met 
zijn leefwijze in het water verband houdende. 
De staart was plotseling veel dunner dan het 
lichaam. 
De anjoemara-sneki zwemt zowel aan de opper
vlakte als onder water. Opgerold zou hij gewoon 
op het water blijven drijven. Hij leeft van vis, 
vandaar de naam, naar de grate vis anjoemara 
(Hop/as macrophtalmru P e II e grin) en naar 
de Saramaccaanse naam van de hardschubbige vis 
kakahakoe (T = warrawarra, Aspredo en Platy
staCIIS sp.), welke vissen zich beide vooral op 
de bodem van rivieren en kreken ophouden, de 
laatste vooral onder rotsblokken. De anjoemara, 
die vooral in diepe kommen verblijf houdt, is 
een lang niet ongevaarlijke vis, welke (geen 
visserslatijn !) gemakkelijk een lengte van 110 em 
kan bereiken, waarvan een derde op rekening van 
de geweldige kop met scherpe tanden komt, met 
een dikte van meer dan twee handen omspanning 
en met schubben van 5 em. 
Men zegt dat er wetenschappelijke noch inlandse 
middelen bestaan tegen de beet van deze slang, 
die absoluut dodelijk zou zijn. Het enige dat men 
wei zou proberen, is het slachtoffer op een stel
lage boven een vuurtje te leggen en dit dan zo 
hard te stoken als maar net door de patient ver
dragen kan worden. De beet zou nl. ten gevolge 
hebben dat het slachtoffer geheel en al koud 
wordt. Merkwaardiger wijze vermeldt het Insti
tuut Butantan, dat serums bereidt voor aile 
hier voorkomende giftige bosdieren, deze slang 
dan ook niet. 
Men zegt verder van deze slang, dat hij niet uit 
zichzelf zou bijten, maar aileen als je hem kwaad 
zou willen doen. Verder zou hij niet schuw zijn 
en custig in de buurt blijven zwemmen, als je 
b.v. aan het baden zou zijn. Ook zegt men dat 
ook deze slang, dus evenals de makka-sneki, zich 
altijd in gezelschap bevindt van zijn wijfje (of 
mannetje) en dat als je deze slang zou verwon
den, maar niet dodelijk, hij niet op de vlucht 
gaat, maar zou blijven wachten om aan te vallen 
tot daarvoor een goede gelegenheid zich voordoet. 
De kreek, waarin ik mijn anjoemara-sneki waar
nam, was betrekkelijk klein en zeer ondiep. Je 
zou eigenlijk niet verwachten dat een dergelijke 
grate slang zich zou verwaardigen hierin rood te 
zwemmen; temeer daar hierin beslist noch anjoe
mara's noch warrawarra's te vinden zouden zijn. 
(In Suriname komen geen aquatiele gifslangen 
voor; deze zijn trouwens over de gehele wereld 
spaarzaam. De anjoemara-sneki is dus kennelijk 
een colubride, welke valt uit de summiere be
schrijving niet af te leiden. Wei lijkt het ons 
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zeker dat de bedoelde slang volstrekt niet ge
vaar lij k is. Red.) . 

WARAPPA-SNEKI (T) 
Dit is een waterslang, die van vis leeft, vooral 
van de warappa (T), een flinke vis (maar niet te 
vergelijken met de anjoemara), die vooral in 
kleinere kreken voorkomt. Ik zag deze slang 
maar een keer, liggend op de oever van een 

Jaarverslag secretariaat 1966/67 

Dit jaar hebben zich 87 nieuwe leden gemeld, 46 
leden zegden hun lidmaatschap op, 20 leden moesten 
wegens wanbetaling worden afgevoerd, terwijl 3 
laden zijn. vertrokken zonder ad res achter te Iaten. 
Er valt derhalve een toename van 18 laden te con
stateren. 
Helaas overleed ons lid Dr. Kramer uit MUiheim die 
in de terrariumwereld zowel in Duitsland als ook 
daarbuiten een groot aanzien genoot. 
De werkgroepen blijven uitstekend floreren en in dit 
opzlcht kunnen wiJ van een bloelend, actief ver
enigingsleven spreken. 
Het verslag zou bijna een copie kunnen zijn van 
voorgaande verslagen, ware het niet dat een aantal 
enthousiaste laden een tentoonstelllng had geor
ganiseerd, die in elk opzicht spectaculair genoemd 
kon worden, nl. de Terra Hortus In · Leiden. Als een 
volleerd zakenman gat de heer van Meeuwen en zijn 
medewerkers er blijk van hoe een dergelijke tentoon
stelling georganiseerd moet worden. Radio film en 
televisie warden voor deze tentoonstelling inge
schakeld terwijl klinkende namen voor de commissie 
van aanbeveling een basis vormde voor de ernst 
waarmede deze zaak werd opgezet. Het geheel is 
dan ook een eclatant succes geworden. Meer dan 
25.000 bezoekers hebben de tentoonstelling gezien. 
Mede door deze propaganda nam het aantal leden 
per 1-10-'67 in de maanden juli/augustuslseptember 
met 51 toe. 
Hoewel dit op zich zeit een zeer verheugend ver-

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
d.d. 6 april 1968 gehouden In de collegezaal 
van het Tandheelkundlg lnstltuut te Utrecht. 

Om 13.48 uur opende de voorzltter de verQadering en 
heette allen hartelijk welkom en In het b1jzonder Dr. 
K. Sievers, die uit Flensburg, gelegen bij de Deense 
grens, naar de Domstad was gekomen om deze 
Lacertadag bij te wonen. 
De agendapunten warden in een snel tempo en zonder 
enige discussie afgewerkt. · 
Uit het verslag van de waamemend penningmeester 
over het jaar 1966/67 bleek, dat er uiteindelijk een 
zeer bescheiden batig saldo was. Mede door de 
grote toeloop van nieuwe laden kon er een sluitende 
begroting voor het lopende jaar worden gepresen
teerd en een· verhoging van contributle kon voors
hands achterwege blijven. De kascommissie verleende 
de waarnemend pennmgmeester decharge. 
Nadal verslag en begroting door de vergadering 
waren goedgekeurd betulgde de voorzitter zijn dank 
aan de aftredende penningmeester, de heer A. Glim
merveen, voor het vela werk door hem als penning
meester voor onze vereniging verricht. Het beheer en 
de administratis van de financien van onze vereni
ging waren bij hem in goede handen geweest. 
Als leden van de kascommissie warden de heren 
J. H. M. Cornelissen en J. G. C. Macwirth, belden 
te Breda, benoemd. 
Bij de bestuursverkiezing werd de heer C. W. Vink 
tot penningmeester gekozen. Herkozen warden de 
heren J. A. Otte en M. v. Rekum. Als commissaris 
werden aan het bestuur toegevoegd de voorzitters 
van de werkgroepen Limburg en l.eiden, resp. de 
heren N. R. Reijst en H. v. Meeuwen. 
Bij de rondvraag kwamen behoudens een oproep om 
kopy voor het maandblad, geen punten aan de orde, 
zodat de voorzitter het huishoudelljk gedeelte van 
de bijeenkomst ruim voor de gestelde tijd kon sluiten. 
Volgens de presentielljst werd het huishoudelijk ge
deelte door 68 personen bijgewoond. 
De pauze die volgde na het huishoudelljk ~edeelte, 
werd gekenmerkt door een bijzonder gezelhge steer 
welke mede ontstond door een levendige markt in 
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kreekje. Het was een dier van 70 em lengte, 
waarvan de staart 10 em en de kop 4 em innam. 
Het leek me een onsehuldig dier. 
De kleur was zwart van hoven en iridiserend wit
grijs op de buik. De onderkant van de staart was 
iets donkerder grijs. Het dier had een zeer lange 
en fijn gespleten tong, rose gekleurd met donkere 
uiteinden. Het oog was donker met een ronde 
pupil. (slot volgt) 

schijnsel is, mogen wij beslist niet denken, dat de 
vereniging hiermede uit de financiele zorgen is. Het 
blijft een dringende noodzaak, dat de toeloop van 
nieuwe laden doorgaat, om de stijgende kosten het 
hootd te kunnen bieden. 
De importdienst heeft dit jaar verstek moeten Iaten 
gaan. De handelaren, waaronder enige laden, hebben 
dermate veel soorten dieren tegen vaak zeer rede
lijke prijzen aangeboden, dat de heer van Heusden 
het niet noodzakelljk vond zeit te importeren. Het 
ligt echter wei in zijn bedoeling van tijd tot tijd met 
voordelige aanbiedlngen uit de bus te komen. 
De literatuurdienst welke gedurende de voorberei
dingen van de tentoonstelling enige tijd op nonactiet 
is geweest, komt weer op gang en blijkt in de prak
tijk in een behoefte te voorzien. 
Onze bibliothecaris, de heer J. Honders, zag zich 
helaas wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt 
zijn tunctie neer te leggen. Wij vonden de hear J. A. 
Otte bereid zijn taak voorlopig over te nemen. Echter 
zal het nog enige tijd duren voordat de heer Otte 
zijn functie naar behoren kan vervullen omct.at de 
ruimte voor de talrijke boeken nog niet beschikbaar 
is. 
De ledenvergadering d.d. 18 maart 1967 werd goed 
bezocht. Het huishoudelijk gedeelte ward vlot afge
handeld. 
Het huishoudelljk gedeelte ward gevolgd door een 
lezing van de heer L. C. M. Wijffels over zijn reis 
naar Zuid-Amerika. Na het diner vertelde de hear 
A. Sevenhuysen over zijn succes met het kweken 
van kameleons. 

dieren en planten, waaronder zeer traaie dieren en 
planten uit Madagaskar. 
Na de pauze ontleedde Dr. P. Zwart een drletal dleren 
waarbij hij de voornaamste · inwendige organen loon
de. Deze sectie was via de televisie voor een Ieder in 
de zaal zeer duidelijk te volgen. Hoewel het voor Dr. 
Zwart de eerste maal was, dat hij van het medium te
levisie gebruik maakte, was deze demonstratie een 
groot succes, hetgeen bleek uit het langdurige ap
plaus van de aanwezigen. De voorzitter dankte de 
spreker voor zijn bijzonder leerzame uiteenzettingen 
en de vele moelte die Dr. Zwart zich voor deze 
lazing had getroost. Namens de vergadering over
handigde de voorzitter de spreker als kleine attentie 
een boekenbon. In zijn dank betrok de heer van Wijk 
ook Mevrouw Zwart voor wie hij de spreker een 
boeket bloemen overhandigde. 
Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de heer 
C. F. v. d. Bund die aan de hand van zeer verzorgde 
grafieken een overzicht gaf van de stand van de 
herpetotauna van ons land. Spraker moest helaas 
constateren dat de herpetofauna in vele gebieden 
achteruitgang vertoonde; aan de oorzaken van deze 
achteruitgang besteedde hil uitvoerig aandacht. 
De voorzitter dankte de heer v. d. Bund voor zijn 
goed gedocumenteerde lazing. Hij sprak de hoop ult 
dat daze gedegen studies mede aanleiding kunnen 
zijn tot maatregelen tegen een verdere verarming 
van onze herpetofauna. Ook aan de heer v.d. Bund 
overhandigde de voorzitter een boekenbon en een 
boeket bloemen voor Mevrouw v. d. Bund. 
Helaas was door het uitlopen van het programma 
geen tijd meer voor de geplande voordracht met dia's 
over Nigeria. 
Vooratgaande aan dit programma was in de ochtend
uren een excursie georganiseerd naar de Canton
tuin in Baarn. De belangstelling hiervoor was bijzon
der groot zodat de deelnemers in twee groepen moes
ten worden gesplitst, die onder Ieiding van de heren 
Dr. P. FlorschUtz en C. S. Gouda de schat van tro
pische planten die in deze tuin zijn verzameld, be
zichtigden. 
Vastgesteld mag worden, dat ook deze jaarlijkse La
certadag weer zeer geslaagd was. 

R. M. Meijer, secretaris 


