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Dit boek is opgedragen aan John van der Pols. Ik ben
iemand die hem van heel nabij heb gekend en heb
gewaardeerd. Het doet me daarom goed te merken,
dat iemand als hij, ook achtjaar na zijn dood, nog niet
door iedereen vergeten is. Dit zegt
de nieuwere leden natuurlijk niet veel.
Het is daarom misschien goed hier
toch nog even te verwijzen naar mijn
artikel over John in Litteratura
Serpentium (van Woerkom, 1988).
Nu over de inhoud van het boek. Na
de 'Inleiding' en een hoofdstukje over
de naamgeving volgen interessante
hoofdstukjes over maten, gewichten
en kleurvariëteiten. Na drie wat
magere hoofdstukjes over verspreidingsgebied, biotoop en klimaat volgt
het meer praktische werk: hoe richt
ik een terrarium in voor koningspythons. Onmisbare informatie wordt gegeven in het
hoofdstuk over'Waarop moet je letten bij de aanschaf
van een koningspython' en 'Hoe krijg ik haar aan het

eten' (samen goed voor 11 pagina's tekst in dit boek),
want helaas is het nog steeds zo, dat er ongeveer 50
keer zo veel koningspythons door import bij de liefhebbers komen dan door nakweek.
Het volgende hoofdstuk is 'Ziekten' ( 10 pagina's): nog
zo'n hoofdstuk waar je vooral mee te maken hebt als
je dieren uit de handel betrekt.Terecht waarschuwen
de auteurs ervoor niet alleen te gaan 'dokteren', maar
het in samenspraak te doen met een dierenarts en liefst
een die bekend is met de behandeling van reptielen.
Het is een beetje pijnlijk, dat een succesvolle behandelingsmethode van mondrot bij Boidae, beschreven
door John van der Pols ( 1980) niet genoemd wordt.
Heel uitgebreid komt de kweek aan
bod ( 17 pagina's). Ik hoop dat hier,
door het lezen van dit boekje, ook erg
veel liefhebbers aan toe zullen komen.
Het is zo, dat het geslacht van koningspythons slechts door het sonderen
van halfwas en oudere dieren kan
worden vastgesteld. Dit moet men
niet zelf gaan uitproberen, maar onder
toeziend oog van iemand met ervaring aanleren.Tot zover ben ik het met
de auteurs eens, maar ik mis aanwijzingen over het werken met gesteriliseerd (uitkoken, hogedrukpan of
magnetron) of op zijn minst gedesinfecteerd (alcohol 70%) materiaal. Ook het gebruik
van een glijmiddel komt hier helaas niet ter sprake. De
auteurs verzuchten, dat er in andere kweekartikelen
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slechts weinig informatie wordt gegeven over legselen eigrootte, maat en gewicht van de vrouwtjes en
legritme. Dit is niet fair tegenover die andere auteurs,
want zelf komen ze ook niet met eigen ervaringen.
Bovendien mis ik in het hoofdstuk 'Aufzucht' groei-

gekozen is voor een genaaid gebrocheerde uitgave.
Het is echter een boekje dat ik u van harte kan aanbevelen.

curven en gewichten van nakweekjongen.Alle beschikbare gegevens zijn een aanzet tot verdere discussie.
Tot slot de 'Bibliografie en Literatuurverwijzingen'. Het
behoeft geen betoog, dat literatuurverwijzingen in elk
boek of artikel moeten worden opgenomen. Maar ik
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vind, dat speciaal in een bibliografie bij elke verwijzing
een toelichting moet staan van wat men in de betreffende titel voor relevante informatie kan aantreffen.Voor
Langeveld (Python regius from first generation to second
generation in captivity) is dat duidelijk genoeg, maar
voor Krapp (Übrige Erd- und Baumhörnchen) of Zwart
(Kongenitale Wilbeldeformitäten bei Thamnophis radix)
is dat al een stuk minder duidelijk.
Verder zitten er wat onzorgvuldigheden in de (literatuur-) verwijzingen, bijvoorbeeld op pagina 8 is er een
regel weggevallen in de verwijzing naar Stimson (Liste
der rezenten Amphibien und Reptilien: Boidae, Das
Tierreich, Lieferung 89). Dit soort onnauwkeurigheden treft men ook aan in de bibliografie (maar daar zal
ik u hier niet mee vermoeien). Helaas staat er op pagina 8 dat de Nederlandse naam 'konigspython' is.
Alles bij elkaar genomen moet ik zeggen, dat dit boekje me zeer aanspreekt. Het ziet er leuk en aantrekkelijk uit en de slangenliefhebber kan het rustig als een
vrijwel compleet boek over deze mooie slang beschouwen. Het is jammer, dat voor zo'n mooi boekje niet
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