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den indruk weer, dien men van het diertje krijgt (k e up e u I, Soend. = greep, 
handvol). Soms werden er over een klein oppervlak vrij veel bij elkaar gevonden 
en werden ze bij 4 tot 5, soms wel8 volwassen exemplaren tegelijk binnen gebracht. 

Van het geslacht Tropidonotus, is de soort subminiatus eveneens goed 
vertegenwoordigd. Ik vond haar dikwijls tusschen het gras bij ondiepe waterloopjes, 
waar ze op de loer lag naar jonge kikkers, om er, na te zijn opgeschrikt, met 
opgeheven kop en breed opgeblazen nek- waarvan de roode band dan zéér op
vallend is- vandoor te gaan. Van 
de andere soorten, welke blijk
baar meer de voorkeur geven 
aan sawah's en vischvijvers, werd 
een enkel verdwaald exemplaar 
gegrepen. Alle zijn natuurlijk 
doodonschuldig, evenals de ring
slang in Holland, Tropidonotus 
natrix. Enkele zijn nogal bijterig 
aangelegd, zooals piscator en 
geven een minder plezierigen 
indruk wanneer men ze tracht te 
vangen, waarmede ze dus 
prachtig haar doel bereiken, 
namelijk om met rust gelaten te Fig. 5. Dipsadomorphus nigriceps (GTHR.). 

worden en haar de geneugten Nandjoeng Djnja, Jan. 1934. 

van een enkel vischje te gunnen. 
Een ander tamelijk goed vertegenwoordigd, maar weinig bekend, geslacht is 

Dipsadomorphus. Hoewel de soorten van dit geslacht tot de typische takslangen 
behooren en dus vanzelf hoofdzakelijk in hoornen leven, vindt men er wel een 
enkele tusschen brandhout. Eens op een ochtend werd een volwassen D. cynodon, 
van dicht bij de 4 meter, in de fabriek ontdekt en gegrepen; een ander maal was het 
een, welke, na zich in den nacht in mijn volière te hebben tegoed gedaan, den volgenden 
ochtend op den grond van dit aardsche Dipsadomorphus-paradijs, in een gezonden 
slaap werd aangetroffen. Van deze Opisthoglyphen werd mij ook geen enkele 
beet gemeld en zij behooren dan ook, meen ik, tot de minst agressieve slangen. 

Nandjoeng Djaja (Tjibatoe). C. P.j. DE HAAS. 

Mevr. A. K OORDERS - SCHUMJ\.CHER t-Op 17 Sept. 1934 overleed 
te Oberdollendorf Mevr. A. KOORDERS - SCHUMACHER. Vele der oudere leden 
zullen zich haar herinneren, samenwerkend met en steeds de belangen behartigend 
van wijlen Dr S. H. KOORDERS. Ook na diens dood beijverde zij zich een deel der 
nagelaten manuscripten van haar man uit te geven. Zijzelf publiceerde een om
vangrijk waardevol werk, het "Systematisches Verzeichnis", dat van alle door Dr 
S . H. KOORDERS bijeengebrachte collecties een overzicht gaf. Zij ruste in vrede. 

VAN STEENIS. 


