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BOEKBESPREKING 

Handbook on the maintenance of reptiles in captivity. 
Door KRG. Welclz, uitgegeven door Krieger PC. Ine., P.O. Box 9542, Melboume, Florida 
32902, U.SA. 
Originele editie 1987, 162 blz, $US 19,50 

Door Raymond Hoser 

* * * 

Zodra ik van een boek hoor, dat het ook maar in de verste verte iets van doen heeft met 
het houden van reptielen, denk ik meestal: daar heb je weer zo'n snel in elkaar geflanst 
boekje over het houden van reptielen waar de meer ervaren liefhebber die al wat verder is 
dan zijn eerste slang of hagedis, nauwelijks iets aan heeft. Maar dit keer doet het mij 
plezier om te vertellen, dat dit boek met kop en schouders uitsteekt boven de meeste 
andere boeken over het verzorgen van reptielen. Dit om verscheidene redenen die al bij 
vluchtig doorbladeren duidelijk worden. 

Het boek bevat geen illustraties, wat weliswaar voor sommigen een teleurstelling zal 
zijn, maar waardoor de aandacht van de lezer geheel op het eigenlijke doel van het boek 
wordt gericht, namelijk op het succesvol verzorgen van reptielen in gevangenschap. 

De tekst staat propvol informatie die nuttig en nodig is bij het verzorgen en 
kweken in gevangenschap. De tekst is beknopt, zonder belangrijke informatie achterwege te 
laten. Waar specifieke informatie in het boek zelf niet wordt gegeven, bijvoorbeeld over de 
behandeling van in slechte gezondheid verkerende dieren, wordt de lezer doorverwezen 
naar andere bronnen waar hij de betreffende informatie wél kan vinden. 

De inhoudsopgave is duidelijk en geeft in heldere bewoordingen aan wat in het 
boek besproken wordt. In het eerste hoofdstuk zijn alle essentiële punten op het gebied van 
verzorging beschreven. Het feit dat de auteur er in slaagt deze informatie in twintig pagina's 
onder te brengen, mag men zeker als een verdienste beschouwen, want het maakt het voor 
de lezer veel gemakkelijker om voor zichzelf de belangrijkste punten op een rijtje te zetten. 

Het volgende hoofdstuk vult het eerste aan en bevat een aantal essentiële onder
werpen over het verzorgen. Elk van deze (7) algemene onderwerpen komt afzonderlijk aan 
bod. Het zijn: 1: het maken van aantekeningen; 2: het op peil houden van de voedselvoor
raad: meelwormen, fruitvliegen en krekels; 3: tekenen van een slechte gezondheid; 4: 
quarantaine van nieuw verworven dieren; 5: mijten bij slangen en hagedissen; 6: opmerkin
gen over in water levende reptielen; 7: woestijndieren. 

Ik was met name verheugd het betoog van 0. Jackson te lezen over het maken van 
aantekeningen. Wat hij verkondigt over dit onderwerp en over het belang van het bij
houden van een goede registratie om op lange termijn hiervan profijt te hebben, zijn mij uit 
het hart gegrepen. Jacksons opmerking, dat aantekeningen er ogenschijnlijk weinig toe 
doen, maar als er iets mis gaat hun gewicht in goud waard zijn, is even eenvoudig als 
doeltreffend. 

Het derde hoofdstuk bevat specifieke opmerkingen over een veelvoud van soorten, 
alles beschreven door kenners van de specifieke soorten. Het is jammer dat er te veel 
reptielen bestaan om in een boek van deze omvang met encyclopedische gedetailleerdheid 
alle eigenaardigheden van elke familie op te sommen. 
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Het vierde hoofdstuk begint met een uitstekende soortenreferentielijst, die het in 
combinatie met de uitgebreide bibliografie (meer dan 1000 titels!) mogelijk maakt om 
gedetailleerde informatie over bijna elke soort te achterhalen. De eerste appendix geeft een 
opsomming van giftige colubriden. De tweede appendix bevat een lijst van gegevens (voor 
zover bekend) van de relatie tussen temperatuur en incubatietijd van eieren van een groot 
aantal soorten. Dit is belangrijke informatie voor wie voor de eerste keer met een bepaalde 
soort wil kweken. De derde appendix is een lijst van herpetologische tijdschriften en 
verenigingen over de gehele wereld. Dan volgt op de bibliografie nog de index van de 
wetenschappelijke benamingen. 

Kort samengevat kan ik stellen, dat dit boek zowel voor de beginner als de 
gevorderde herpetoloog uiterst nuttig is. Het boek helpt de beginner op de juiste weg tot 
het succesvol houden en kweken van reptielen en houdt tegelijkertijd de ervaren liefhebber 
op het juiste pad. Wie erover denkt zijn bestaande collectie uit te breiden of zelfs een 
nieuw onderkomen voor zijn dieren te bouwen, geef ik het advies eerst dit boek te kopen 
en raadplegen. 




