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Verzuimt vooral niet 

te schrijven I 

Een zorgvuldige studie van wat uw redacteur 

ter publicatie wordt aangeboden en door deze 

zeer dankbaar wordt aanvaard, leidt wdhaast 

tot de conclusie, dat de praatgragen zich in bet 

algemeen meer tot bet houden van hagedissen 

voelen aangetrokken. Wij bebben zelfs enige 

e~d gemeend, dat er een zeker verband moet 

bestaan tussen de vastbesloten trek van zwijg .. 

zaamheid, die bet vorsengezicht kenmerkt en de 

weinige artikelen die van de hand van kikvors .. 

boudende terrariumvrienden verschenen. Het 

gelijk blijven der situatie bij snel toenemende 

anurophilie, was daarvoor ook een niet te ne .. 

geren aanwijzing. 

Wij begrijpen, ~t bet niet aileen de vaak zo 

bijzondere broedbiologie van bet kwieke ge .. 

dierte kan zijn, die bet voor velen zo aantrek .. 

kelijk maakt. Wij weten bijna zeker, dat bet 

ruime aanbod van kikkers en padden de huidige 

hoge vlucht der vorsverzorging in de hand beeft 

gewerkt. 

Wij weten natuurlijk ook, dat menig kikvorse .. 

beest eerst in avondlijk duister tot actie komt 

en dat bet ontsteken van licbt, om waarnemingen 

te doen, deze juist onmogelijk maakt, maar de 

spaarzame artikelen over dit onderwerp hebben 

ons geleerd, dat er veel belangwekkends over te 

scbrijven valt. 

Wilt u dus, mijne heren, vooral niet verzuimen 

eens wat over uw ecaudate terrariumdieren te 

schrijven7 



Gouyocephalus 

modestus Meyer 

van 

Nienw- Guinea 

I_. IJI(Jffell!l - Engelen 

De hagedis op het voorblad van dit nummer 
van Lacerta is een van die wonde rlijke zeld
zaamheden. die door de heer Van Heusden zijn 
ge'importeerd. Het dier, a fkomstig van Merauke 
aan de zuidkust van Nieuw-Guinea, kon op 
naam gebracht worden in het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historic te Leiden: Gonyocephalus 
modestus. Een modest diertje. inderdaad. als 
gc het vergelijkt met de bizarre. stekelige en 
gehelmde grotere soorten uit die streken. 
Maar bescheiden van aard is het dier toch niet. 
Het heeft de manieren van een basilisk, rent op 
de achtcrpoten, maakt geweldige sprongen en 
hecft altijd honger. Het windt zich danig op 
a ls een rnedeterrariumbewoner in de buurt kornt 
en spert de bek wijd open als ge met de vinger 
naar hem wijst. 
Aan voedsel heb ik het beest a llerlei insecten 
aangeboden. die het gaarne at: spinnen. sprink
hanen. vliegen. wasmotten en wasmotlarven. 
wandelende takken en nachtvlinders. Met stuk
jes peer en banaan had ik geen succes. AI 
spoedig bleek, dat deze eenling een wijfje was. 
De buik begon zodanig op te zwellen. dat het 
raadzaam leek het dier op regelmatig defaeceren 
te controleren; en ja, dat was het geval. Ge
leidelijk werd aan weerszijden van de romp de 
onmiskenbare bolling van eieren zichtbaar en 
de hoop op nakomelingschap steeg. lntussen 
ontspon zich op hoog wetenschappelijk niveau 
een discussie over de wijze van eierafzctten bij 
Gonyocephalus. Er werd gemeend. dat het dier 
de eieren wei ergens tegen een tak of boomstam 
zou plakken, zoals Calotes doet, en ook werd 
verondersteld. dat de eieren ingegraven zouden 
worden aan de voet van een boom of tussen 
de wortels va n lager gewas. 
Op 7 december 1961 vond ik twee eieren. die 
wei van de Gonyocephalus moesten zijn, want 
ik miste ook twee uitstulpingen op haar linker 
lichaamszijde. Die eieren waren niet vastge
klecfd tegen de schors van de klirnstam en ook 
niet verborgen in het zand. maar lagen zomaar 
op de grond. het ene ei op ongeveer 25 centi
meter afstand van het andere. Op II december 
1961 weer twee eieren en nu zijn van de rech-

ILel dler In drcl~elumdlnll folo J, Nedermercr 

terflank de ha lve bollen verdwenen. Op 12 
december vond ik het vijfde ei. liggende op de 
grond, zoals de vier andere, maar dit ei was 
stuk en verschrompeld. 
Ik heb de eieren in een a nder terrarium onder
gebracht, en zc toch maar iets in de losse blad
grond gewerkt. Ze waren allemaal 18 mm lang 
en 8 mm dik, tamelijk langwerpig dus. maar 
met bolronde einden. Nu. midden januari 1962. 
zijn de eieren nog in goede conditie, zodat de 
aanvankelijke zorg, dat de eieren wei eens niet 
bevrucht konden zijn. ongegrond lijkt. 
Gonyocephalus modestus is een fraai geteken
de, weinig klcurrijke hagedis, bruin en gee!. die 
in de vrije natuur voorkomt op de Aroe-eilanden. 
in Nieuw-Guinca langs de gchclc Zuidkust. op 
de Bisrnarck-archipel en de Admiraliteitseilan
den. De hagedis wordt tot 35 centimeter lang; 
de staart meet dan zowat 25 centimeter. 

Summary 

Gonyocephalus modestus. A few notes on 
habits. preferences of food and egg deposition 
of the New Guinea Agamoid lizard depicted 
at the frontispiece. 
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Aziatisehe salamanders in gevangensehap 
11. lliib e n e r , B e rl(ln • m e t foto's .,an d e sehr(i~>er 

In Lacerta, februari 1961, besprak ik reeds en
kele zeldzame Aziatische amphibieen en in dit 
artikel zullen nog eokele andere. ook zeldzame 
soorten, aan de lezer worden voorgesteld. In 
1928 werd voor de eerste maal een levend 
exemplaar van de Siberische Hoektandsa1aman
der, H ynobius keyserlingii D y bows k y naar 
Duitsland gebracht. H et duurde Ianger dan 
dertig jaar voordat het opn:euw gelukte dit 
dier in een groter aanta1 levend te importeren. 
In de zomer van 1960 kwamen er meer dan 
honderd exempla ren in goede conditie naar 
D uitsland en ik kon er zeven van bemachtigen. 
H ynobius keyserlingii wordt nauwelijks 10 em 

llyno l1ius heyserllr~t:ll Dylwo11ahy u lt de USSR 

groot: de gemiddelde lengte van mijn exem
plaren lag tussen 7 en 9,5 em. H et midden van 
de rug heeft een prachtige bronskleur met een 
gouden gloed en zwarte onregelmatige strepen. 
De flanken zijn donker met bronskleurige spik
keltjes. De keel is vleeskleurig; de onderzijde 
heeft een loodachtige kleur en is gedeeltelijk 
zilverig gespikkeld. H ynobius keyser/ingii heeft 
een uitzonderlijk groot verspreidiogsgebied. 
Men vindt hem in geheel Siberie van de Oeral 
tot Kamtschatka. van Mandsjoerije tot Werko
jansk en zijn aanpassing aan lagere tempera
turen - Werkojansk ligt immers binnen de 
poolcirkel, op 66 graden N.B.! - is werkelijk 
enorm. Ook in zoo-geografisch opzicht is Hy
nobius keyserlingii zeer opmerkelijk, want hij 
toont in de enorme uitgestrektheid van zijn 
Siberische verspreidingsgebied blijkbaar geeo 
neiging tot rassenvorming, terwijl Dun n meer 

dan vijftien andere vormen beschrijft, die aan 
de oevers van de Chinese Zee, op de Japanse 
eilanden en Formosa. en in Korea voorkomen. 
Bij het houden van meerdere exemplaren van 
deze salamander in een terrarium. blijkt. dat de 
grote vraatzuchtigheid van deze dieren een 
nadeel is. Ook bij zeer overvloedige voeding 
moest ik altijd weer zien, dat de dieren elkaar 
de staarten afbeten. Omdat de dieren happen 
naar alles wat beweegt, is de voedering geen 
probleem: ze eten a l wat ze overweldigen kun
nen, wormen, naakte slakjes. kevertjes, jonge 
sprinkhanen, naakte rupsen, rode muggenlarven 
en tubifex. 

lly n o blu s dunnl ult Japan 

Het beste kan men deze salamanders onder
brengen in een middelgroot geheel glazen aqua
rium, met een laagje aarde en een maximale 
waterstand van 5 centimeter. Enige dakpannen, 
wat boomschors en flink wat mospollen, kunnen 
schuilgelegenheid bieden, belang rijk ook om te 
voorkomen dat de d:eren elkaar zullen ver
wondcn. 
Niet zo vraatzuchtig als keyserlingii is H yno
bius durmi, een lichtbruin gekleurde soort, die 
op de Japanse eilanden voorkomt. Ook deze 
soort wordt nauwelijks 10 em groot. De rugzijde 
is egaal lichtbruin met talrijke donkerbruine tot 
zwarte stippen. vlekken en strepen getekend. 
De eerder reeds te r sprake gebrachte H ynob:us 
nebulosus, eveneens afkomstig van de J apanse 
eilanden, kon door de heer T horn in Luxem
burg meer dan eens in gevangenschap tot voort
planti ng worden gebracht. De larven metamor-

llynolJlutl n e buloaua Selolegcl uit J a p a n 
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phoseren a ls ze ongeveer 4 em groot zijn en 
dan zijn zij een getrouw evenbeeld van hun 
ouders. Bij mij eten ze nu a l kleine stukjes 
regenworm, wat de verzorging van de kleintjcs 
erg gemakkelijk maakt. 

\ 

overleven de gevangen dieren niet eens het 
transport van de vindplaats naar het biologisch 
stat:on te Tel-Aviv. 
De volwassen dieren lijken erg op onze kleine 
watersalamander, Triturus vulgaris vulgaris 

llynobluN ral1lre&ccll& Stejnegcr ulf J~tpnn 

Een andere gast uit het Verre Oosten is de 
Zwaardstaartsalamander, Cynops ensicauda 
H a I I o w e II van Okinawa. Deze is nauw ver
want aan de meer bekende Yuurbui ksalaman
der. Cynops pyrrhogaster B o i c. en boudt mcer 
van warmte; het natuurlijkc milieu is het warme 
rijstveld. Indien men succes wil hebben met de 
kweek van deze dieren. doet men er goed aan 
ze warm te Iaten overwinteren. De eieren wor
den dan in januari, februari of maart afgezet. 
Cynops ensicauda wordt ongevecr 15 em groot. 
De rugzijde is donkerbruin tot zwart. gedecl
telijk met talrijke lichtgroene en zilveri ge sp!k
keltjes bezet. Over de rug loopt een stcrk ont
wikkelde vertebrale lijst. die zich uitstrekt van 
de nek tot de staartwortel. De onderzijde is 
oranjegeel met enkele donkerbruine plekjes. 

(Linn a e u s ) , ze worden aileen een beetje 
groter. Mijn volwassen mannetjes zijn 8 em 
groot; twee nog niet volgroeide wijfjes meten 
7.5 em. De rugzijde is lichtbruin met talrijke 
donkerbruine spikkeltjes. De mannetjes hebben 
op de flank een vuilwitte ba nd, die ook op de 
staart zichtbaar is. Aile dieren hebben bij de 
paratoide klieren Iichte vlekken. De onderkant 
is oranjegeel of oranjcrood van kleur. Sommige 
d£eren hebben b ier en daar donkerbruine vlek
ken. bij andere ontbreken ze. De keel is geel
achtig van kleur. plaatselijk donker gestippeld. 
Deze salamanders Ieven bijna voortdurend in 
het water, dat ongevcer 25 em hoog staat en 
dicht beplant is. Nu en dan tref ik mijn dieren 
urenlang rustende op het drijvende kurkeiland 
a an. 

c,. • .,,,.N c laineiiJJis Crt.Jy uit llongholl" 

Ook deze salamanders zijn wat voedsel betrcft 
niet kieskeurig. Regenwormen, tubifcx, water
v looien en muggenlarven worden graag ge
geten. 
In tegenstelling tot Cynops ensicauda leeft de 
in het bergachtige gebied van Hongkong voor
komende Cynops chinensis Gray in koel 
water. Over deze salamander werd in Lacerta 
reeds eerder geschreven, zodat een beschrijving 
hier niet nodig is. 
Ben werkelijk moeilijk te houden terrariumdier 
is de ook in Israel betrekkelijk zeldzaam voor
komende Streepsalamander, Triturus vittaftts 
syriacus T ere n t j e v en C e rn o v. Vaak 

Ze zijn erg lastig wat het voedsel aangaat. 
Soms worden regenwormen gretig gevreten . 
dan weer zo vlug mogcli jk uitgespuwd. Tubifex 
vindt ook slechts een enkele keer aftrek en 
watervlooien worden aileen bij de grootste hon
ger gegeten. 
Met het opkweken van een groter aantal pas 
gemetamorphoseerde dieren had ik geen geluk. 
De in november 1960 ontvangen dieren gingen 
op twee na a llemaal dood. Uit mijn ervaringen 
moet ik opmaken. dat een temperatuur tussen 
18 en 25° C. voor dcze dieren het meest ge
schikt is. 

for Srunnurry AICC page 48 
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Een 
hoi ten terrarium 

i\ ' , Willemsen• - Bru••el 

met foto en t ehening "on de seJor(/r;er 

Het openluchtterrarium is wei een van de minst 
gebruikte methoden voor het houden en kweken 
van reptielen. Tach is het lang niet de slechtste. 
want er kunnen bij doelmatige inrichting zeer 
goede resultaten mee bereikt worden. 
Er zijn verschillende manieren om zo'n buiten
terrarium aan te leggen: Men kan het gedeelte
lijk ingraven ofwel gelijk met het grondpeil 
houden, terwijl men het oak hager dan de 
grondslag kan aanleggen. Oat hangt een beetje 
af van de hoogte van het grondwater en oak 
van de dieren . die het terrarium in de open 
Iucht zullen gaan bewonen. Ik zelf heb de voor
keur aan een ingegraven terrarium gegeven. 
dat oak iets meer beschut ligt. In doorsnede kan 
zo'n terrarium er uitzien als op tekening te 
aangegeven. 
Wilt U schildpadden in de bak houden, dan 
zult U met deze afbakening kunnen volstaan; 
moeten er echter hagedissen en slangen in wo
nen. dan plaatst U over de gehele binnenwand, 
zeals bij A. en B. op de teke.ning is geschetst, 
een strook glas of harde plastic van ongeveer 
15 centimeter breedte, om de dieren het hogerop 
klimmen te beletten. 
U kunt de muurtjes natuurlijk zelf metsclen. 
maar wanneer U niet helemaal zeker bent van 
hct resultaat. kunt U het betcr door een stiel
man Iaten doen; zo duur is dat niet en U hebt 
cr later dubbeldik plezier van. 
Bent U zo ver klaar, dan kan met de inrichting 
bcgonnen worden. Op de bodem. die liefst door
la tend moet zijn. komt eerst een laag grove 
kiezel. om de afwatering te vergemakkelijken; 
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desnoods worden in de bodem enkele gaten 
aangebracht. Hierover een laag turfmolm. vcr
mengd met rivierzand. Als bovenlaag cen 
mengscl van bladgrond en tuinaarde, eventueel 
duinzand. Nu kunnen de planten erin. H ier en 
daar een boomstronk 'doet' het oak heel goed, 
als U maar oplet dat ze niet als springplank 
kunnen dienen voor een hagedis die eens de 
andere kant van de muur zou willen zien! 
E r kunnen heel wat verschillende dieren in cen 
buitenterrarium worden gehouden. Het gezcl
schap moct welgekozen zijn, om vrcde te kun
nen bewaren. Onder de hagedissen noem ik: 
Anguis fragilis. Lacerta agilis, vivipara, mu
ralis, viridis, L acerta sicula. Schildpadden: 
T cstudo graeca, hermanni, marginata, Emys 
orbicularis, Tcrrapene carolina, en slangcn: 
Natrix nafrix, N. tessellata, Carone/la austriaca 
en zelfs Vipera berus en aspis. 
Hebt U een plekje in de tuin vrij? Probeert hct 
dan oak cens met een openluchtterrarium; U 
zult er niet over te klagen hebben. 



Moeilijkheden met de winterslaap 
11. ZJI. a~an Meeu..,en • RoUerdam 

Reeds verscheidene malen is het mij opgevallen, 
dat bepaalde dieren bij mij niet in winterrust 
willen gaan. Zo blijven bij voorbeeld mijn vuur~ 
buikpadjes al enkele jaren achtereen actief, 
hoe vele en goede gelegenheden hen tot de 
winterslaap ook werden geboden: turfmolm, 
holen, temperatuur omstreeks het vriespunt. In 
hetzelfde terrarium maakt echter een gewone 
groene waterkikvors reeds omstreeks half no
vember van de slaapplaatsen gebruik. 
Ik bezit een Natrix maw·a, die, met het oog op 
de overwintering, bij een vriend van mij is 
ondergebracht in een met turfmolm gevulde 
kist, in gezelschap van Natrix natrix en zand~ 
hagedissen, Lacerta agilis. De kist staat in een 
donkere, koele kelder. Geen van de dieren ver~ 
toont echter neiging om weg te kruipen; ze 
blijven op de turfmolm liggen en veranderen 

Aanvulllng van de boekenlijst 

590 'Lacerta' XIXe Jaarg. oktober 1960 t/m septem-
ber '61 . . . . . f 5,-

591 Enige verzamelde artikelen uit 'Natur und Volk' 
en 'Zoologischer Anzeiger' van Prof. Dr. Robert 
Mertens f 2,50 
Inhoud: 

1 Eine lebende Tuatera oder Brilckenechse. 
2 Wie orientieren sich die Schildkriiten. 
3 Als Zoologe in Australien. II. Erste Ein

drilcke: Die Sudwestkilste. 
4 Idem. Ill: Im Herzen des filnften Kontinents. 
5 Idem. IV: Ayers Rock, das Wunder Austra

liens. 
Idem. V: Am Korallcnmcer. 
Ueber das Vierhorn-Chamaleon - Chamaeleo 
quadricornis. 

8 Schwarze Reptilicn aus dem Tessin. 
9 Schwimmunfahige Wasserschildkroten. 

10 Zoologische Wandertage auf KORFU: der 
Insel der Phaaken I. 

11 Idem II. 
12 Welche Bedeutung haben die 'Haare' des 

Haarfrosches (Trichobatrachus robustus)? 
13 Ueber die Schadel einiger bemerkenswerter 

Warane Australicns. 
592 'Senckenbergiana Biologica'. Verschillende herpe

tologische artikelen van diverse herpetologen. 
f 2,50 

1 Konrad Klemmer: Eine neue Eidechsenrasse 
von Marettimo, Aegadische lnseln. 

2 Wolfgang Klausewitz: Die Unterarten von 
Agama atricollis. 
Robert Mertens: Ueber die balearische Toro
Eidechse Lacerta lilfordi toronis. 

4 - Neue Eidechsen aus Australien. 
5 - Bitis heraldica, eine oft verkannte Otter 

aus Angola. 
6 Heinz Wermuth: Status Nomenklatur der 

Maurischen Landschildkrote, Testudo graeca, 
in S.W.-Asien und N.O.-Afrika. 

7 Villy Aellen: Sur une nouvelle forme d'Hy
dromantes (Amphibia, Plethodontidae). 
neuer australischer Froschparasit (Chloro
Erwin Lindner: Batrochomyia-mertensi ein 
pidae, Dipt.). 

9 Robert Mertens: Erganzende Bemerkungen 
tiber Batrachomyia-Larven und ihre Wirte. 

10 - Bemerkungen tiber die Warane 
Australiens. 

11 - Zur Kenntnis der Lacertan auf der lnsel 
Rhodos. 

regelmatig van plaats. 
Mocht iemand soortgelijke ervaringen hebben 
opgedaan, of weten hoe men deze dieren toch 
in rust kan brengen. laat hij dat dan eens in 
ons blad berichten. 

Naschrift van de redactie: Het verslag van de 
heer Van Meeuwen doet haast veronderstellen, 
dat de slaap' door juist iets te hoge tempera~ 
tuur uitblijft. De temperatuur moet zo laag zijn, 
dat de d~eren gedwongen worden om weg te 
kruipen, ofwel de dieren moeten in de turfmolm 
gebracht worden en direct op een juist vorst~ 
vrije plaats weggezet. Ontijdige activiteit komt 
ook voor als de dieren, voordat zij in rust 
werden gebracht, niet de gelegenheid hebben 
gehad de darmen geheel te ledigen. L.W. 

12 J. E. Fuhn und R. Mertens: Studien an 
Lacerta trilineata aus Rumanien mit Beschrei
bung einer neuen Unterart. 

13 R. Mertens: Eine Panzerschleiche (Qphisau
rus) aus Sumatra. 

14 - Der Schadel dt?s indischen Gelbwarans, 
Varanus flavescens. 

15 - Eine neue Wassernatter aus West-
Pakistan. 

16 J. E. Fuhn und R. Mertens: Das Vorkommen 
von Lacerta viridis meridionalis in Rumanien. 

17 R. Mertens: Lisle der Warane Asiens und der 
lndo-Australischen lnselwelt mit systema
tischen Bemerkungen. 

18 A. R. Hoge und R. Mertens: Eine neue 
Gattung opisthoglypher Nattern aus Brasilien. 

19 R. Mertens: Ueber die Schlangen der Gala
pagos. 

20 Konrad Klemmer: Zur Kenntnis der Gattung 
Algyroides (Rept. Lacertidae) auf der 
iberischen Halbinsel. 

21 Jan Kohlmayer: Sammelergebnisse einer bio
logischen Exkursion zur lnsel Lampione. 

22 R. Mertens: Zur Systematik und Nomenklatur 
der Ceylon-Krokodille. 

593 Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Enige verzamelde uitgaven . . f 2,50 

1 J. F. van Bemmelen: De alkomst der am
phibicn. 

2 - Lichaamsverlenging van slang en 
hagedis. 

3 A. Stolk: Hyperkerations and carcinoma 
planocellulare in the lizard 'Lacerta Agilis L.' 
(Preliminary note). 

- Epidermal cysts with cornification in 
the turtoise Testudo ibera. 

5 - Muscular dystrophy in the toad Bufo 
bufo japonicus as an aberration of the con
nestive tissue. 

6 - Tumours of amphibians VIII. 
7 - Idem IX. 
8 - Diurnal changes in the topographical 

distribution of glycogen in the brain of the 
toad Bufo calamita. 

9 - Changes in the topographical distri-
bution of glycogen in the brain of the toad 
Bufo calamita in dependence on the environ
mental temperaturE'. 

10 Fred. R. Cagle: Taxonomy. 
11 Joseph R. Slevin: Notes on a collection of 

reptiles and amphibians from Guatemala. 
II - Lizards. 

594 Die Aquarien und Terrarien Zeitschrilt (D.A.T.Z.) 
14. Jahrgang - 1961 f 5,-
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Summary from page 4S 

Asiatic salamanders in captivity. Mr. Hiibener 
discusses a series of salamanders from the Far 
and Near East, he kept alive in captivity. Note:.; 
are given on distribution, hab!tat, temperature, 
and methods of keeping together w:th suggest
ions for feeding. Of all discussed species a 
short description in addition to the illustrations 
is included. 

ReetlOcatle 
In bet janunri·nummer van dezc jaargang is een kleine 
fout geslopen. De foto bii bet nrtikel van de beer Schuster 
uit Dresden .,Ben bcvruchte eh:rstok van Bitis arietans" is 
per ongcluk verkeerd gezet. Daardoor lijkt op de foto de 
rechter eierstok groter dan de linker. In werkclijkheid is 
de linker groter dan de reehter. 

Oproep 
Onz:e vereniging onderhoudt relath:s met de Duitse vereni· 
ging .,Salamander". Dez:e vereniging boudt elk jaar een 
z:.g • .,Tagung" die ca. drie dagen duurt en waar vele 
prominente figurcn waardevolle lez:ingen bouden en waarbij 
meestal ook nog een excursie wordt gehouden. 
Dit jaar z:al dez:c vcrgadcring in Frankfurt am Main wo:dcn 
gebouden, en wei in bet begin van september a.s. 
E.r z:ijn onder onz:e !eden stemmen opgegnan om dit jaar 
met een nantal leden naar Frankfurt te gaan om dez:e 
vergadering bij te wonen. E.r wordt thans onderz:ocbt 'lP 
welke wijz:e dit bet best en goedkoopst kan worden uitge· 
voerd. In verband daarmee ver:oekt ondergetekende om, 
indien men biervoor interesse bee&, z:icb als voorlopig 
deelnemer bij hem te mclden. Naar gclang van bet aantal 
aanmeldingcn z:al dan worden ondcrz:ocht of bet de moeite 
loont hiervoor cen autobus te buren om z:o goedkoop mogc· 
lijk naar Frankfurt tc komcn. Ook z:al dan contact worden 
opgenomcn met de .,Salamander" om tc z:ien, of door hun 
!eden in Frankfurt logics kan worden gez:ocht, hetz:ij 
door onderbrenging bij particulieren, hetz:ij door rescrvering 
van alaapgclegenheid in een hotel e.d. Er z:al dan z:o spocdig 
mogelijk bekend worden gemankt, hoc groot de kos~en per 
declnemer z:ullcn worden. 

M. van Rekum 

Vraog en aanbod 
De heer A. Felix, Jac. Oppenheim'itraat 8, Tilburg, 
biedt a an: vier Knoflookpadden (Pelobates f. fuscus), 
zes jonge boomkikkers (Hyla a. arborea) en een 
b2rgwatersalamander (Triturus a. alpestris) en zou 
gaarne in ruil willen ontvangen een vijftal Levend
Larende hagedissen (Lacerta vivipara). Bij g€en der 
aang£:boden soorten kunnen paartjes worden gegaran
deerd. 
De heer :>. Jansen, Broekslootkade Ia te Voorburg, 
vraagt te koop: I Q Rugstreepleguaan, smaragd
hagcdissen. 

Nleowe leden 
1032 R. Koudijs, Potgieterstraat 71 "', Amsterdam, j.l. 
1033 D. Wouters, Erik de Roodestraat 9 ', A'dam, j.l. 
1034 G. Battenburg, Nieuwstraat 11, Baarn. 
1035 L. Somers, Lindanusstraat 2, Roermond, j.l. 
1036 A. F. van Wieringen, Jan Zwanenburghof 14 ', 

Amsterdam. 
1037 D. de Rijke, Ambachtsweg 15, Wateringen N.H. 
1038 F. Wissink, Josinkmorsplein 4, Enschede, j .I. 
1039 H. S. Campinq, Robert Kochstraat 25, 

Leeuwarden, j.l. 
1040 Nic. Nijdam, Hemonylaan 17 hov, Amsterdam, j .1. 
1041 A. J. M. V. Withop, Rooseveltlaan 162 '", 

Am'itcrdam, j.1 
1042 R. Ch. Vooys, Pr. Julianastraat 94, Rotterdam, j.l. 
1043 W. H. Luberti Jr., c/o Agencia Hollandesa de 

Navauecao, P.O.B. 89, Beira, Port. East Africa 
1044 C. J. Ooycvaar, Dorpsstraat 12, Bergen N.H., j.l. 
1045 J. Mehrtens, Wognumstraat 6, Den Haag. 
1046 A. W v. d. Zwaan, Brands Larixlaan 51, Monster. 
1047 R. Leguer, Vuurdoornstraat 40 ", Leeuwarden. 
1048 G. Hammerman, p/a Korting, G. Flinckstr. 217 "', 

Amo;terdam. 

48 

1050 E. Geernaert, Wayezstraat 157, Brussel 7. 
1051 P. A. van Ge1deren, Bentincklaan 23, 

Rotterdam-4, j .I. 
1052 H. K. Regtop, Stuivesantplein 45, Tilburg, j.l. 
1053 G. Beuker, le Helmersstraat 311, A'dam W., j.l. 

A dreswijzlglngen 

S. C. J. Verbeek, Amsterdam: nu Harmoniehof 27 '", 
Am;terdam. 

Luc. Seys van Daele, Assebroek: nu Guido Gezelle
straat 91, St. Michiels, Belgie. 

Dr. A. Krumperman, Groningen: nu p/a Psychiatrische 
Inrichting .,Rustoord", Curac;ao, Ned. Antillen. 

Dr. Marinkelle: nu Universidad Del Valle Facultad de 
Medicina, Dep. Medicina Preventiva y Salud 
Publica, A.P. Aereo No. 2188, Cali, Colombia. 

Les Naturalistes Belges, Brussel: nu Avenue de Roo
vere 20, Brussel. 

Brugse Aquariumvricndcn: nu Felix Timmermansstraat 
20, Assebroek. 

Mevr. M. C. Zitter-Roozcboom (v/h M. C. Roozeboom), 
Den Haag: nu Doormanplein 7, Lisse. 

F. H. Nieuwenhuize:t, Schoorl: nu Achterweg 4, 
Schoorl. 

J. J. Schilstra, Geleen: nu Rijksweg Zuid 248, Geleen. 
Mr. J. B. P. Kapelle, Amsterdam: nu Spuistraat 129, 

Amsterdam. 
D. v. d. Broek - Dordrecht: Zuiderkruisstraat 18 -
Zwijndrecht 
G. Rits - Blaasveld: Schorheidelaan 24 - Tisselt (Belgic) 
H. A. Nolten - Zutphen: Kuiperstraat 43 - Zutphc::t 
0. B. de Kat - Amstelveen: Sportlaan 442 - Amstelveen 
H. v. d. Kuip • Tilburg: Burg. Panislaan 44 - Enschot 
(N.B.) 
J. H. Been - Roosendaal: Miltonstraat 105 - Rotterdam 
F. E. T. Hofland - Rotterdam: Diephuisstraat 116 -
Rotterdam-12 
J. E. van Elburg - Haarlem: Zandvoorterweg 1 -
Aerdenhout 
J. W. Reusink - Amo;terdam: Grasrijk 2 - Amsterdam 
J. W. Minjon - Utrecht: Westerlaan 40 - De Silt 
H. G. Heibloem - Rotterdam: Statensinqel 129b -
Rotterdam · 
F. B. Klynstra - Leiden: De Gijselaarstraat 8 - Leiden 

Af te vocren 
Dernd Hertel - Leipzig 
C C. den Haan - Rotterdam 
Ligtenberg - Wellington - Australie 

Opzegglng per 1 - 4- '62 
E. V. Letitre, Rijswijk. 

Boekbespreklng 
Bij de uitgeverij Thomas Nelson & Sons Ltd., Parkside 
Works, Edinburgh 9, verscheen het bijzonder lezens- · 
waardige boek .,Living with reptiles" door Kathleen 
Pickard-Smith. 
De schrijfster geeft in dit ruim 200 bladzijden dikke 
boek een overzicht van haar ervaringen, successen en 
mislukkingen bij het houden van allerlei inlandse en 
exotische reptielen en amphibiecn. Uit het boek blijkt 
de grate liefde van de schrijfster en haar man voor de 
natuur en voor de kruipende dieren in het bijzonder, 
die hen van het ene experiment naar het andere voert. 
Een ervaren terrariumhouder zal nu en dan glimlachen 
als hij leest van de mislukkingen en ontsnappingen van 
dieren, die gemakkelijk te voorkomen waren geweest, 
maar daarnaast zal hij bewondering krijgen voor het 
doorzettingsvermogen van deze amateurs, die uit elke 
lout hun conclusies trekken en het dan opnieuw en 
op ecn betere manier proberen. En juist deze eerlijk
heid en de humor waarmede alles wordt beschreven 
m<'.akt dit hoek zo aantrekkelijk en waardevol. 
Het gehele verhaal over padden, salamanders, hage
disscn en schildpadden strekt zich uit over een periode 
van zes, voor een Ieder leerzame, jaren. 
Het boek is qe'illustreerd met 31, merendeels zeer 
goede foto's. Het is echter jammer, dat verschillende 
dieren gcnoemd worden onder sterk verouderde of 
zelfs foute latijnse namen, zoals b.v. Chrysemys scripta 
(= Pseudemys scripta); Triturus torosus ( = Taricha 
torosa) e.a. 
De prijs van dit boek bedraagt Sh. 181-. 
Van harte aanbevolen. M. v. R. 


