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Waar het hart vol van is, loopt de 

mond van over. Eelco Schut (44) uit 

Ede was gisteren zo gegrepen door 

zijn eigen verhaal, dat hij bijna vergat ook nog zaken te doen. Kopers met een boekje 

in de hand of een bakje met daarin een van zijn vele tientallen luipaardgekko's, liet 

de standhouder op de reptielenbeurs in de Arnhemse Eusebiuskerk doodleuk 

minutenlang wachten. Omdat het geven van tekst en uitleg aan weer andere 

belangstellenden bij zijn kraam voorrang kreeg. 

 

,,Je kunt er maar beter niet mee beginnen'', zegt hij op een gegeven moment met 

een veelbetekenende lach. ,,Voor je het weet, ben je verkocht." 

 

Schut, een hobbyist, is dat al 17 jaar. Eerder had hij kikkers en een kameleon, maar 

het werd pas echte liefde met de gekko, een exponent van de hagedissoort. 

 

,,Helemaal toen ik me begon te interesseren voor de genetica. Het kruisen van 

soorten, steeds mooiere beestjes kweken. Je kunt er eindeloos mee doorgaan. Niet 

dat ik er geld aan overhoud. Maar ik vind het wel een prachtige sport.'' 

 

Uit de plastic bakjes op zijn tafel, die zo van de afhaalchinees lijken te zijn gekomen, 

haalt Schut de ene gekko na de andere tevoorschijn. 

 

In zijn handen voelen de beestjes ('mijn baby's') zich zichtbaar vertrouwd. Als een 

aspirant-koopster ook nog even een gekko wil vasthouden, begint het dier prompt te 

plassen. De koop gaat vervolgens niet door. 

 

Even later melden Geoffrey Bar en Jennifer van Nugteren zich. Dit jonge Arnhemse 

stel is zichtbaar geïnteresseerd, maar ziet door de bomen amper het bos meer. 

Schut haalt steeds weer een nieuwe gekko tevoorschijn, die, samen met het 

bijbehorende verhaal, de vorige weer lijkt te overtreffen. 

 

Of er gekocht gaat worden? Zij: ,,Ik hoop het wel. En ik heb mijn keus al bepaald. Nu 

Figuur 1 Kinderen bekijken een gekko op de reptielenbeurs. 



alleen de financiën nog.'' 

 

Het stel wil graag beginnen met twee vrouwtjes. Daar zullen ze vermoedelijk zo'n 100 

euro voor neer moeten tellen. Later kan daar dan nog een mannetje bij worden 

gekocht, voor het kweken van nageslacht. De lol van een reptiel? ,,De schoonheid 

ervan'', zegt Jennifer op besliste toon. ,,Zo'n beestje is echt een pronkstuk.'' 
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