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BIJ oen a^nvanq van 6en vieaden jaaRQanq 
Verheugd zijn wij een aanvang te mogen maken met den 4en jaargang van ons orgaan. 
Wie zou precies een jaar geleden hebben vermoed, dat wij nu weer met enthousiasme 
verder kunnen gaan. Toen honger en ellende. Geen mensch die zin had om zelts 
maar aan zijn liefhebberij te denken. Toen alleen de strijd om niet in de chaos ten 
onder te gaan. En n u . . . slechts een jaai later, gaan Wij weer aan den slag om 
datgene verder op te bouwen, dat ons alien zod nauw aan het hart ligt, onze mooie 
landelijke vereeniging van terrariumhouders en herpetologen. 
Er blijkt een goede kern van leden aanwezig te zijn, leden die willen helpen bij 
den opbouw. Een voorbeeld zien wij in de prachtig geslaagde teekening voor de 
titelplaat, van de hand van ons lid, den heer J. Riedijk. Moge velen zijn voorbeeld 
volgen. Met elkaar en voor elkaar gaan wij in het nieuwe jaar aan den slag. Dat 
dit eendrachtig streven rijke vruchten voor „Lacerta" moge afwerpen is onze innige 
wensch. 

J. TH. TER HORST. 

het teRRARium van 6eze maand 
mijn teRRARium, $OOR f 6e ciRAAf, aRnhem. met 1 foto van J. th. te.R hORSt 
Jarenlang heeft mijn terrarium op mijn zolderkamer gestaan. Omdat het daar echter 
te weinig zonlicht kreeg, besloot ik het naar beneden te halen. Maar beneden was 
er geen plaats voor, zoodat het terrarium naar buiten getransporteerd werd. Het 
kreeg een plaatsje onder 't balcon, om de kans van inregenen zooveel mogelijk 
te verkleinen. Vervolgens zette ik den bak, die dus nu aan weer en wind was bloot-
gesteld, flink in de carbolineum om het hout tegen de weersinvloeden te beschermen. 
De zinken bodem werd nog eens gemenied, de ruiten schoon gemaakt en de bak 
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was klaar om te worden ingericht. Maar alvorens daarmee te beginnen, liet ik het 
terrarium een week luchten om de onaangename lucht van de carbolineum te ver-
drijven. Voordat ik nu iets over de inrichting van mijn terrarium ga vertellen nog 
even iets over den bak zeli. De lengte bedraagt 145 cm, de breedte 85 cm en de 
hoogte 65 cm. De voorruit is, om breken te voorkomen, in tweeen verdeeld. Aan 
de zijkanten is onderaan, over de geheele lengte een reep geperforeerd zink 
aangebracht, van boven is het terrarium afgesloten door een houten raam met 
horrengaas. De zinken bodembak is in tweeen verdeeld door een zinken rand, 
zoodat er een vochtig en een droog gedeelte mogelijk is. Het hout, dat voor het 
terrarium gebruikt werd, is gestoomd beukenhout. Een en ander laat bijgaande foto 
zien. 
Nu iets over de inrichting van mijn terrarium in 1943. Aan den voorkant, die het 
eerste en de meeste zon ontvangt, maakte ik het droge gedeelte. Als bodemlagen 
kwamen er resp. bloempotscherven, kiezel, een dun laagje turfmolm en daarop 
een dikke laag heidegrond vermengd met tuinaarde in. Hier en daar kwam een 
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laagje fijn wit zand te liggen als koesterplaats voor de hagedissen. De hooid-
beplanting bestond uit heide. Ik had deze heideplanten met plaggen en al mee 
naar huis genomen, zoodat ze zeer goed groeiden en eind Augustus zelfs begonnen 
te bloeien. Verder stonden er een paar struikjes boschbessen in. Tusschen de 
planten bevond zich o.a. bronsmos, (Pleurozium Schreberi) en rendiermos, (Cladonia). 
Naast de beplanting bevonden zich nog een klimtak en een kleine boomstronk 
in het drooge gedeelte van mijn terrarium. 
Nu het vochtige gedeelte. Als bodemlagen gebruikte ik dezelfde lagen als in het 
droge deel. Alleen de laag turfmolm was veel dikker en daarop bevond zich 
alleen tuinaarde. Het bassin (dat niet zeer groot was) ging half schuil onder een 
overhangenden boomstronk. Op en om dezen boomstronk waren dubbelloof en 
wijfjesvarens geplant. Om, en half in het water afhangend, groeide het bekende 
steenlevermos (Marchantia). Verder bestond de beplanting uit penningkruid, moeras-
viooltje, heksenmelk, veldbies en hondsdraf. Laatstgenoemde plant hield ik elk 
jaar in het terrarium en steeds beleefde ik er veel plezier van. Het groeit namelijk 
zeer snel en vormt lange uitloopers en overdekt zoo al spoedig boomstronken, 
steenen, etc. etc. Al deze planten groeiden zoo verbazend goed, dat ik wel moest 
uitdunnen om een al te groote wildernis te voorkomen. 
Het geheel zag er, toen het klaar was, al zeg ik het zelf, zeer natuurlijk uit. En 
dat dit ook zoo was, bewees wel het feit, dat mijn drie 2 $ van de zandhagedis 
(Lacerta agilis,) er tot eiafzetting kwamen en ik het genoegen kon smaken om tegen 
eind Augustus 85 jonge hagedissen te kunnen vrijlatenl Tusschen het verschijnen 
van het eerste jong en het laatste ligt een tijd van pl.m. twee weken. In dien 
tijd haalde ik of een van mijn huisgenooten, dagelijks een of meer van deze aardige, 
piepjonge hagedisjes uit het terrarium. 
De verdere bevolking bestond uit een levendbarende hagedis, twee knoflookpadden, 
6en gewone pad en zes alpenwatersalamanders. 
Gewoonlijk huisden er dan nog mestkevers, zandloopkevers, sabelsprinkhanen, e.d. 
in het terrarium rond. 
Een volgenden keer hoop ik iets meer over mijn dieren en hun gewoonten te 
vertellen. 

heRpeto-qeoQRAfische dienst 
Documentatiedienst voor het verzamelen van gegevens 
over de geografische verspreiding van reptielen en 
amphibieen in Nederland. 
Alle correspondentie, dezen dienst betreffende, te richten 
aan: den heer D. P. van Wijk, Amersfoortschestraatweg 45, 
Bussum. 

Verslag over de ingekomen opgaven in 1944. 
De meeste opgaven hebben betrekking op Noord-, Oost-
en Zuid-Nederland. Dit valt te begrijpen, want Zeeland 
en de duinstreek vallen af, daar zij in 1944 niet of haast 

niet toegankelijk waren. Bovendien zijn vooral de reptilia in West-Nederland minder 
„dik gezaaid" dan in de meer Oostelijke en Zuidelijke streken. 
In verband met de beperkte publicatie-mogelijkheid moeten wij in het hieronder 
volgende overzicht zeer beknopt zijn, doch hopen later op eenige onderwerpen terug 
te komen en dan een en ander met foto's e.d. te kunnen illustreeren. 
REPTILIA. 
Lacerta agilis: 25 opgaven hadden op deze soort betrekking. Het blijkt in 't algemeen 
dat de dieren zich zelden in open vlakten ophouden, uitgezonderd soms in de 
duinen, doch steeds op kleine open plekken in bosch en struikgewas (zandweggetjes 
e.d.). De aanwezigheid van adders schijnt geen bezwaar te zijn (Veluwe). Speciaal 
uit de omgeving van Den Haag worden veel verminkte dieren vermeld. Vaak komen 
zij voor in of zeer nabij bewoonde gebieden. 
Op de Veluwe worden agilis en vivipara vrij dicht naast elkaar aangetroffen. 
Bepaalde gebieden konden hier nog niet vastgesteld worden, al schijnt agilis meer 
op het Noordelijk deel voor te komen. 
Tusschen Peel en Venlo schijnt ongeveer een grens te loopen, ten Zuiden waarvan 
agilis weinig of niet gevonden wordt; vivipara daarentegen zeer algemeen is. Of 
die grens verschuift en of hier agilis of vivipara „terrein winnen" staat niet vast. 
Wel blijkt in dit grensgebied een zekere „trek" te bestaan. 
Ten Oosten van IJssel en IJsselmeer wordt deze soort veel minder gevonden. 
Aan het achttal namen dat dit dier in het Nederlandsch reeds rijk was (volgens 
Lacertanieuws, jrg. 2) kunnen we nog een aardige toevoegen: heislenter (de Peel). 

3 



Lacerta vivipara: Van de 22 opgaven hebben er niet minder dan 4 betrekking op 
Frieslandl De zinsnede in de Fauna van Nederland (van Kampen en Heimans, 
biz. 56): „schijnt in Friesland niet voor te komen", is dus if verouderd 61 onjuist. 
Twee van deze opgaven hebben op Oost-Friesland betrekking, wat ons dus niet 
meer verbaasd, daar dit gebied van (afgegraven) hoogveen direct op dat van 
Drente aansluit. 
De twee andere opgaven zijn uit Gaasterland en 't is wel opmerkelijk dat ongeveer 
op hetzelfde oogenblik dat deze opgaven binnen kwamen, geheel onafhankelijk 
hiervan een belangstellend lid uit Voorburg naar aanleiding van een artlkeltje over 
de herpetogeographie in het Meinummer van Lacertanieuws, jrg. 3, schrijft, dat wttt 
voor het vinden van vivipara op Wieringen geldt, 66k voor Gaasterland op zou 
gaan (volgens indeeling van de plantengeographische districten zou Wieringen en 
Gaasterland door Van Soest tot het Drentsche district worden gerekend) . . . De 
hypothese voor het vinden van vivipara op Wieringen, in genoemd artikeltje 
opgesteld, wordt hierdoor dus wel gesteund. 
In Drente, waar o.a. een groene varieteit schijnt voor te komen, Is deze soort wel 
zeer algemeen, zoo ook in Zuid-Limburg, waar zij waargenomen werd o.m. te midden 
van pas gemetamorphoseerde Rana temporaria. Ook Brabant en van de Veluwe de 
(vochtiger) Zuidelijke hellingen mogen genoemd worden. In het Gooi tenslotte vrij 
algemeen, doch „dun gezaaid" en vooral op de droge gronden is het percentage 
verminkten (staartloos of met geregenereerden staart) hier vrij hoog. 
Uit de opgaven blijkt heel duidelijk dat vivipara zich door het veranderen van het 
landschap (ontginning, bebouwing) niet gauw laat verjagen. 
Bij deze hagedisjes zijn vrijwel steeds een groot aantal cTJ1 op e6n $ aanwezig. 
Verhoudingen van 5 : 1 en 7 : 1 worden opgegeven en werden ook door den dienst 
zelf waargenomen. Slechts een opgave maakt melding van meer 2 2 dan d* d* 
Anguis iragilis: 12 opgaven geven uit den aard der zaak nog slechts een pover 
beeld. Vooral in de provincie Utrecht (N. en O. deel) schijnt het dier veel voor te 
komen. Ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Limburg, Gelderland en Drente kwamen 
opgaven binnen. 
Over het algemeen is het op een min of meer vochtigen, bemosten ondergrond te 
vinden, doch ook droge zandgrond is in het geheel geen bezwaar, mits een boschrand 
(loofhout) of kreupelhout aanwezig is. 
Natrix natrix: 8 opgaven, die betrekking hebben op het Gooi en de provincies 
Utrecht, Gelderland en Drente. Meestal gevonden in de nabijheid van water, doch 
noodzakelijk schijnt dit niet te zijn. Schijnbaar meerdere d* d* °P 6en $?. 
Coronella austriaca: 3 opgaven, alle 3 ten Zuiden van de Waal, op zandgrond, 2 in 
droge, 66n in zeer vochtige omgeving. 
Vipera berus: Niet minder dan 10 opgaven van adders kwamen binnen die betrekking 
hebben op vondsten in het Oostelijke deel van Friesland(l), Groningen, Drente, de 
Veluwe en Limburg. De vochtigheid van den bodem schijnt niet van invloed te zijn 
op het voorkomen, wel over het algemeen de aanwezigheid van menschen. Slechts 
een enkelen keer in de onmiddellijke omgeving van huizen gevonden. 
Over Lacerta muralis en Emys orbicularis kwamen geen nauwkeurig omschreven 
opgaven binnen. 
AMPHIBIA. 
Hyla arborea: 2 opgaven, resp. uit Amsterdam W. en het Gooi, naar alle waar-
schijnlijkheid losgelaten exemplaren betreffende. Bij de laatste vondst kwam vast 
te staan dat het leven en overwinteren in de Gooische tuinen voor deze dieren zeer 
wel mogelijk is. 
Rana esculenta: Slechts 7 opgaven van dezen kikker, die met temporaria toch wel 
het meest zal voorkomen van alle tweeslachtige en kruipende dieren in Nederland! 
Dit dier, z66 bekend, ja, hier en daar door z'n „gezang" haast tot een plaag geworden, 
blijkt dus eigenlijk zeer „onbekend" te zijn, waarmede we dan bedoelen dat slechts 
weinigen er toe komen zoo'n dier te vangen (wat niet z66 gmakkelijk is, vooral 
zonder schepnet niet) en eens beter te bekijken. Valt.het dan te verwonderen. dat er 
over zoo'n varieteit, de ridibunda, haast nog in het geheel geen gegevens te ver-
krijgen zijn? 
Wat er van te denken dat van de 7 opgaven er „maar" 4 betrekking hebben op 
genoemde varieteit, nog wel verdeeld over 3 provincies, n.l. Groningen, Zuid-Holland 
(2) en Limburgl De volkomen juistheid van deze opgaven zal nog onderzocht dienen 
te worden, doch het geeft te denken! Dat speciale aandacht voor dit dier niet 
overbodig is, zal een ieder duidelijk zijn, vooral ook omdat nog andere vragen met 
betrekking tot deze kikkersoort op beantwoording wachten, mede in verband met 
een publicatie van den „Plantenziektenkundigen Dienst" te Wageningen (No. 91). 
Wij zullen hier later uitvoerig op terug dienen te komen. 
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Bona temporaria: 20 opgaven toonen aan dat de dieren buiten den paartijd zich ver 
van het water begeven. Als ze maar 'n iets vochtigen en beschaduwden grond in 
de nabijheid hebben, schijnt aan de belangrijkste eischen voldaan te zijn. Aan-
wezigheid van kiezels en keien is geen bezwaar. Een honderd meter hooge helling 
op te klauteren is ook voor jonge exemplaren niets bijzonders (Limburg). In Zuid-
Limburg soms in dezelfde poeltjes te vinden als Bombina variegata. Hier ook 
gevonden temidden van Lacerta vivipara. 
Rana arvalis: Uit de Oostelijke provincies en Noord-Brabant kwamen 8 opgaven 
binnen. Het dier doet in zooverre zijn naam eer aan dat het inderdaad haast steeds 
op of in de onmiddellijke nabijheid van al of niet vochtige heide te vinden is. Op 
sommige plaatsen schijnt dit kikkertje zeer algemeen te zijn. 
Bufo bulo: Het dier wordt tot de vochtigheid minnende gerekend, doch dat men dit 
niet erg nauw moet nemen blijkt wel uit de 16 opgaven: zij komen, behalve in 
moeras- en veengebied, ook op gortdroge gronden voor. Toch zijn er ook streken, 
o.a. in Zuid-Limburg, waar men ze niet vindt. Waarom niet? Vooralsnog een open 
vraag! 
Bufo calamita: 18 opgaven toonen aan dat wat voor vulgaris geldt, in nog stetkere mate 
op deze soort van toepassing is. Misschien komt deze pad iets minder in moerassen 
voor, doch toch zeer veel in het polderlandschap, maar even vroolijk in de duinen 
en andere van dergelijke droge gronden. Ook hier Weer enkele plaatsen waar men 
ze verwachten zou, doch waar ze niet te vinden zijn. 
Alytes obstetricans: Schijnt nog steeds alleen in Limburg voor te komen (2 opgaven). 
Stellen deze dieren zeer bijzondere eischen aan hun omgeving? Wij zullen daarvoor 
de verdere resultaten van het „overplanten" van deze dieren in andere poelen door 
6en van onze Limburgsche leden, moeten afwachten. 
Bombina variegata: Het geringe aantal van 4 opgaven (dat vooral in dit geval wel-
heel wat meer is dan de waarneming van 4 exemplaren), toont toch zeer voldoende 
aan dat dit padje in Zuid-Limburg zeer algemeen, ja, in sommige plaatsen in letterlijk 
elke poel te vinden is, 's zomers steeds in of in de onmiddellijke nabijheid van water. 
Salamandra maculosa: Een van de 2 opgaven over deze soort betreft een m.i. 
losgelaten resp. ontsnapt exemplaar te Heemstede, terwijl de ander een betrouwbare 
mededeeling is over het niet voorkomen van deze soort op enkele plaatsen aan 
den Z. Veluwezoom. 
Triturus vulgaris: De 10 opgaven toonen wel eenigzins aan dat het dier ,,algemeen" 
schijnt te zijn en schijnbaar weinig eischen aan de biotoop stelt, zich gemakkelijk 
laat versleepen etc. Opmerkelijk is, dat de voedingstoestand niet altijd best is. 
Triturus palmatus: 1 opgave kwam binnen uit Brabant. 
Triturus alpestris: 4 opgaven uit Gelderland en Limburg. 

Een vondst van Bombina bombina is nog in behandeling, van Bana dalmatina, Bufo 
viridus en Pelobates fuscus kwamen geen gegevens binnen. 
De gegevens over salamanders zijn wel zeer gering! Dit in tegenstelling tot de 
verwachtingl 
Opmerkelijk is, dat vele dieren gevonden zijn in d66r of v66r de Duitschers gegraven 
gaten (Deckungslocher etc.). Deze schijnen dus als vangklokken goede diensten te 
bewijzen. Zij zijn dan tenminste ergens goed voor geweest! 

In verband met een verzoek van ons lid D. van Sijn om zoo spoedig mogelijk opgaven 
te verstrekken over de vindplaatsen (en winterslaap) van den Grooten Water- of 
Kamsalamander (Triturus cristatus), worden alle lezers — die ooit in ons land 
volwassen dieren of larven er van hebben waargenomen of gevangen — uitge-
noodigd hieromtrent gegevens te verschaffen. 
Deze zullen dienen voor het scenario van een onderwijsfilm. Uit bovenstaanden 
oproep blijkt het bestaansrecht en het nut van onzen Herpeto-geografischen Dienst. 
Schrijft nog heden uw bevindingen op en stuurt ze aan den beheerder van den dienst: 
D. P. van Wijk, Amersfoortschestraatweg 45 te Bussum. Dank Ul 

planten VOOR het teRRARium, H. 
klimop, 6OOR h. m. c qeRRitsen, den haaq. met poto van 6en schRnveR 
Naast de Thym, welke wij de vorige maal besproken hebben, neemt de Klimop, 
H6dera Helix L., een even groote plaats in bij 't beplanten van ons terrarium. 
06k tot de heesters behoorende, is het eveneens een taaie plant, welke tegen een 
stootje kan. De Klimop behoort tot de Fam. der Araliaceeen en, zooals haar naam 
het reeds aanduidt, is het een klimplant, die, naar bekend is, enorme hoogten kan 
bereiken en waardoor 10 en meer meters geen zeldzaamheid zijn. Wanneer wij de 
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plant voldoenden steun 
zouden geven groeit zij 
zeker ,,ten hemel" met be-
hulp van haar hechtwor-
tels. De blaadjes van de 
Klimop zijn kaal, glanzig 
en lederachtig,- de bloe-
men, die in schermen 
staan en omstreeks Aug. 
tot Oct. bloeien, geven 
zwarte bessen. In het wild 
zullen wij de plant in 
boschachtige streken moe-
ten zoeken, zoowel op 
den grond als langs boo-
men klimmend. Wanneer 
wij stekjes voor ons ter-
rarium willen gaan zoe-
ken, nemen wij ranken, 
welke reeds worteltjes ver-
toonen. Dit bevordert het 
z.g.n. ,,aanslaan" oftewel 

wortelen der plant. De klimop is een pracht plant voor het bedekken van schuilplaatsen, 
zooals de foto duidelijk laat zien en mocht ons „holletje" geheel overwoekerd worden, 
dan nemen wij de schaar en knippen eenvoudig de in den weg zittende bladeren 
af. Hoewel de Klimop ook een tamelijk drogen grond verdraagt, is het toch de 
aangewezen plant voor het „vochtige" terrarium. 

geen vLieqen meeR in oe kameR! 
6OOR c. a. BRezet, RotteR&am w. met 3 schetsjes van oen schRnveR 
Op de bijeenkomst van de Werkgroep Rotterdam op 28 Mei 1944, kwam het onder-
werp „Vliegenval" weer eens ter sprake. Hierbij bleek het volgende. Er zijn ver-
schillende modellen van vliegenvallen, welke goed voldoen (zie bijvoorbeeld No. 7, 
len jaargang en No. 1 van den 2en jaargang van ,,Lacerta Nieuws"), d.w.z. er 
komen veel vliegen in. Maar nu komt de moeilijkheid? Hoe kunnen wij deze vliegen 
in het terrarium brengen? Dit doen verschillende terrariumhouders ook weer op 
verschillende manieren, maar meestal is het resultaat toch, dat er van de 20 
vliegen 2 of 3 stuks in het terrarium komen, terwijl de rest in de kamer rondvliegt. 
Wanneer wij echter een vliegenval hebben, zooals die beschreven is in nummer 1 
van den 2en jaargang van „Lacerta Nieuws", dat is een val, waarbij de vliegen 
terecht komen in een glazen pot (b.v. een jampot), waarin zich in den. hals van 
den pot een trechtervormig gazen kapje bevindt (zie figuur 1), dan is er wel een 
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methode om zoo goed als alle vliegen in het terrarium te krijgen. Daartoe bevestigen 
wij aan den wijden kant van het gazen trechtertje een stukje ijzerdraad (zie figuur 2). 
Daarna maken wij in de gazen kap van het terrarium (of eventueel in een gazen 
zij wand) een gaatje van pl.m. V/2 X V/2 centimeter, terwijl wij voor dat gaatje 
een klepje of schuiije van carton, triplex of metaal maken om het af te sluiten. 
In sommige handelsterraria is een dergelijk klepje reeds aanwezig. Wanneer nu 
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de ruimte A (zie figuur IB) in de vliegenval voldoende vol is met vliegen, sluiten 
wij met onze hand de opening van den pot af, zetten den pot met de opening naar 
boven in het terrarium en doen daarna de kap dicht. Nu openen wij het zelf ge-
maakte schuifje in de kap en halen met een stuk ijzerdraad, dat aan een uiteinde 
als een haakje is omgebogen, het gazen kapje uit den pot en leggen dit zoblang 
in het terrarium neer. Wij trekken den ijzerdraadhaak terug en sluiten het klepje. 
Het ontsnappen van een vlieg komt bij dit systeem slechts sporadisch voor. Wij 
moeten echter den pot en het gazen trechtertje in het terrarium laten tot de vliegen 
opgegeten zijn. 
Wanneer men materiaal genoeg heeft, kan men echter, terwijl de eene pot in 
het terrarium ligt, een tweede pot op den vliegenval zetten. Tenslotte nog iets over 
het gazen trechtertje. Om dit te maken kan men uitstekend de kleine stukjes gaas 
gebruiken, welke tegenwoordig in den handel zijn voor het vastklemmen van 

VBAAG EN AANBOD, RUILRUBRIEK. 
Mededeelingen worden gratis opgenomen. Zij moeten uiterlijk 
den 6den van de maand in 't bezit zijn van den redacteur! 

Ons lid I. van den Bergh Jr., Burgemeester Roosstraat 50, 
Rotterdam Noord, vraagt, wie hem kan helpen aan een 
axolotl $ of een d* wil ruilen voor een 2 Wil gaarne 
goeden prijs betalen. 

Ons lid G. F. Mos, Schwerinkade 47, Loosduinen bij Den Haag, 
biedt te koop aan soliede insectarium, geheel van stevig 

hoekijzer, het geheel op tafel. Maten: breed 40, lang 40, hoog 60cm, tafel hoog 90 cm. 
Uitneembare ruiten. Het geheel in prima conditie. Prijs / 35,—. 

Ons lid J. Bovsnkerlc Jr., Oostzaanstraat 21 II, Amsterdam, vraagt wie hem kan helpen 
aan een stel van de volgende dieren: 
Kam-, alpenwater-, vuur-, marmer-, zwemvoetsalamanders, Knoflook-, vroedmeester-, 
geel en roodbuikige vuurpadden, Rugstreeppadden, Boomkikker,, heikikvorsch, hazel-
worm, moerasschildpad. Opgaven gaarne met prijs. Zoo gewenscht in ruil voor mooi 
geteekende paren Rana temporaria. 

Ons lid J. P. v. d. Werif, Lischstraat 33a, Rotterdam Noord, wil graag in het bezit 
komen van een volwassen J1 exemplaar van de Kam- of Groote watersalamander. 
(Triturus cristatus) Verzoekt tevens om een adres van iemand, die hem t.z.t. aan 
een stel volwassen adders (Vipera berus) kan helpen. Bezit 2 Rugstreeppadden 
(Bufo calamita) beide d* d* waarvan hij er een wil ruilen voor een 2 exemplaar 
of voor een hazelworm d* Wil voor de gevraagde dieren goeden prijs betalen. 

Onze bibliotheek zoekt nog steeds naar No. 3 van den 4en jaargang van „Het 
Aquarium". Welk lid kijkt eens uit naar deze aflevering teneinde dezen 4den jaargang 
te kunnen completeeren en daarna op te nemen in onze boekenrij. Kosten kunnen 
in rekening gebracht worden. 
Ons lid D. van Sijn, Javastraat 53, telefoon 112606, 's Gravenhage, cineast bij de bio-
logische afdeeling der Nederlandsche Onderwijs Film, vraagt voor het vervaardigen 
van een film voor het onderwijs over het leven van den Grooten Water- of Kam-

' salamander (Triturus cristatus) een flink aantal volwassen en jonge exemplaren/ 
larven. Te koop of in bruikleen. Wie wil meehelpen deze film te doen slagen? 

Ons lid J. van den Berg, Burg. Roosstraat 50, Rotterdam Noord, wenscht in het bezit 
te komen van 4 of 5 liefst volwassen adders (Vipera berus). 

BESTUUBSMEDEDEELINGEN. 

Het jaarverslag over 1944 heeft geen aanleiding gegeven tot aan- oi opmerkingen, 
behalve dat er een klein ernstig tikfoutje in geslopen is. Op pagina 10, 5e alinea, 
staat vermeld: „een bezonken beeld". Dit moet zijn: geen bezonken beeld. 
Aangenomen mag worden dat het verslag de goedkeuring van de leden wegdraagt, 
zoodat het is goedgekeurd en vastgesteld. 
Ons lid H. L. de Koningh, die zich bereid heeft verklaard terrariumdieren, en eieren 
van hen te prepareeren, in het bijzonder schedels van reptielen, woont thans: Kromme 
Nieuwe Gracht 72 te Utrecht. 

' Bij het toezenden van te prepareeren objecten lette men dus op het gewijzigde adres! 

stukjes zeep. 

7 



IN MEMORIAM J. ter Spill Jr. 

Op 10 November 1945 had te Amsterdam een droeve plechtigheid plaats, 
waarbij het stoffelijk overschot van wijlen ons lid J. ter Spill Jr. opnieuw 
werd bijgezet. De heer J. Kaan, correspondent van de werkgroep Amster-
dam, vertegenwoordigde onze vereeniging. 
Op 20 Oct. 1944 werd hij op ruim 18 jarige leeftijd door de Duitschers ge-
fusilleerd. ter Spill, die een jaar voor zijn tragische dood een schitterend 
eindexamen H.B.S. deed, was een echte natuurvriend. Hij hield van zijn 
aquaria en terrarium en hij kon soms uren achtereen het leven in deze 
kleine werelden gadeslaan. Daarenboven was hij een trouw lid en zijn 
naam ontbrak zelden op de presentielijst van onze Amsterdamsche werkgroep. 
Met anderen had hij een steunpilaar voor deze werkgroep moeten worden 
maar dit heeft niet zoo mogen zijn. Bij een poging om met eenige kame-
raden uit te wijken naar het reeds bevrijde Zuidelijke Nederland, werd hij 
door de Feldgendarmerie gearresteerd. Later heeft zijn Vader het stoffelijk 
overschot van zijn geliefden zoon te Rotterdam kunnen identificeeren, in 
welke stad hem een voorloopige rustplaats werd gegund. 
„Lacerta" verloor in hem een toekomstige steunpilaar, maar wat beteekent 
dit verlies tegenover de smart van zijn familieleaen. Troost kunnen wij niet 
geven, ons past slechts hulde te brengen aan dezen jongen strijder die 
zijn leven gaf voor zijn Vaderland, zijn alles om een bijdrage te leveren 
voor een spoediger verlossing uit den hoogen nood waarin wij verkeerden. 
Zijn daad blijve ons steeds in herinnering en geve ons sterkte om dat te 
bereiken, waaraan hij niet heeft mogen medewerken, het op een hooger 
peil brengen van onze liefhebberij. 

J. Th. TER HORST. 

Wij herinneren den leden en donateurs(trices) er aan, dat thans de contributie voor 
het kalenderjaar 1946 wederom verschuldigd is. Gezien de enorm gestegen kosten 
van de exploitatie van ons orgaan doen wij een dringend beroep op alle leden zich 
niet te bepalen tot het minimum van / 5.— per kalenderjaar. Ieder die het kan missen 
betale boven het gestelde minimum vrijwillig een bijdrage. Zelfs met de reserve, 
verkregen uit de inkomsten van 1945, zal het ons met de grootste moeite gelukken 
het orgaan op het peil en in een omvang te houden als dit nummer. 
Werkt alien mede opdat ons blad kan blijven floreeren, geeft gevolg aan bovenstaand 
verzoek en stelt Uw betaling niet uit. 
Bijdragen te storten op postrekening 461085 ten name van: Penningmeester „Lacerta", 
's-Gravenhage. 

H. C. KOOPMAN, Penningmeester, 
Paets van Troostwijkstraat 207, 's-Gravenhage. 

Rectificaties. 
Wij verzoeken den lezers de volgende verbeteringen in het vorige nummer van Nov./ 
Dec. 1945 aan te brengen.- Paginanummering 1/8 moet zijn 37/44, No. 9/10 moet zijn 
10/11. In de laatste zin van het artikel „Het regeneratievermogen van wandelende 
takken" staat het woord „anatomie". Dit moet zijn „autonomie". 

VAN DEN BIBLIOTHECARIS. 
(D. J. van der Laan, Malakkastraat 188, Den Haag) 

De bibliothecaris stelt voor aan het reglement van de bibliotheek 
een bepaling toe te voegen, welke inhoudt, dat niet-opgenomen 
waarborgsommen na 3 jaar aan de bibliotheekkas vervallen, terwijl 
waarborgsommen van leden, die bedanken als lid, automatisch aan 
de bibliotheekkas vervallen; tenzij zij bij het bedanken anders te 
kennen geven. Bezwaren tegen de opneming van deze bepaling in 
het reglement van de bibliotneek kunnen binnen 3 weken na ont-
vangst van deze afleverfng bij den heer v d Laan worden ingediend. 

d* = mannelijk exemplaar. 2 = vrouwelijk exemplaar. 
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