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de RinqsLanQ - natRix natRix helvetica (Ucepede) 
OOOR j . B. ten veen, RotteRdam 

peRsoonlnke eRvaRinqen en een 
exclusieve potoRepoRtaqe! 

Zeldzaam mooie opname van uit de eieren sluipende rlngslangen. Vergroot gerepraduceerd 

Als ik mij aan het schrijven van dit artikel 
zet, moet ik erkennen, dat het gras mij vrij-
wel voor de voeten is weggemaaid door 
het uitvoeiige stuk van de heei Th. Cor-
nelissen in no. 1 van de vorige (6e) jaar-
gang. 

Ik zal mij daarom slechts ertoe bepalen 
mijn persoonlijke ervaringen in 1948 op 
papier te stellen. 
In mijn jachtgebied (het Soestei ven*) had 
ik al eens meei een ringslang gevangen, 
maar het was altijd gebleven bij een enkel 

*) Natuurreservaat in de Gemeente Soest (U.). 33 
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Een der In dit artlkel genoemde ringslangen 

exemplaar. Het is mij opgevallen, dat in de 
laatste jaren (ik bezoek dit ven reeds 15 
jaar in mijn vacantie) ook verschillende 
andere dieren steeds zeldzamer worden. 
Dit betreft in hoofdzaak de Heidekikvors 
(Rana arvalis) en de Hazelworm welke ik 

"daar sedert jaren niet meer zo talrijk als 
vroeger heb gevonden. Ook de levendba-
rende hagedis (Lacerta vivipaia), de Biuine 
kikvors (Rana temporaria) en de Gewone 
pad (Bufo bufo) zijn minder talrijk, hoewel 
nog voldoende vertegenwoordigd. 
Daartegenover staat een buitengewone toe-
name van het aantal ringslangen. Vroeger 
betrekkelijk zeldzaam, kan men haar tegen-
woordig bij voldoende oplettendheid op 
iedere wandeling verscheidene malen ont-
moeten. Bij informatie bij aldaar wonende 
boeien weid de taliijkheid door hen be-
vestigd. 
Zeer te betreuren is het, dat bij een ontmoe-
ting tussen boer en slang deze laatste het 
bijna altijd met de dood moet bekopen. 
Bepaald ergerlijk is dat een vacantiegan-
ger aan een dezer landlieden de grove 
leugen opdiste, dat hij zelf gezien had hoe 
een ringslang, een vogelnest plunderde en 
de jongen opvrat. Dergelijke gruwelverha-
len, gevoegd bij de slechte naam die een 
slang nu eenmaal toch al heeft, doen deze 
geheel onschuldige dieren natuurlijk geen 
goed. Zij worden helaas dan ook, bij wijze 
van spreken, „te vuur en te zwaard" ver-
volgd en alleen een grote vruchtbaarheid 
zal hen in stand kunnen houden. 
Zo ving ik in dit voorjaar een exemplaar, 
dat zulke verschrikkelijke vleeswonden 
had, dat ik het ter plaatse teistond weei de 
viijheid heb gegeven. Een ander dier bleek 
later bij nauwkeurige controle op vier 
plaatsen te zijn gebroken; het stierf koite 
tijd daaina. Nummer drie miste een stuk 
staart. Hoewel de wond weer dichtgegroeid 
was, maakte het dier toch een stumperige 
indruk. Dit waren drie van de twaalf exem-
plaren, welke ik in handen kreeg. 
Eind Mei 1948 had ik een week vacantie. 

Ik troi het buitengewoon, want deze week 
viel juist in de paartijd. De slangen ver-
zamelden zich op een zonnige helling 
tussen de weg en een aangrenzende sloot. 
Ik ving enkele grote dieren, waaronder 
twee wijfjes van bijna een meter lang. 
Deze dieren hadden blijkbaar al gepaard. 
Een tweede week vacantie omstreeks half 
Juli leverde mij weer een half dozijn dezer 
dieren, die ik nu echter weer zeer verspreid 
aantrof. Een derde vacantieweek (eind Sep-
tember) leverde er eveneens nog een paar 
op, hoewel ze toen niet zo veelvuldig meei 
te zien waren door de hoog opschietende 
planten, welke een veilige schuilplaats 
voor hen vormden. Thuis gebiacht namen 
ze zondei uitzondeiing teistond voedsel 
aan en veiloien spoedig hun schuwheid. 
Als bijzondeiheid moet ik vermelden, dat 
er een exemplaar bij was dat bijtlustig 
was. Alle andere dieren maakten nimmer 
(zelfs bij het vangen niet) van hun gebit 
gebruik. Wel „vergastten" zij mij bij die 
gelegenheid op hun stank en uitschei-
dingen. 
Tot mijn gioot genoegen zag ik de omvang 
van enkele wijfjes voortdurend toenemen, 
zodat ik hoopte op nakomelingschap. Deze 
verwachting ging in vervulling. Op 26 Juli 
was er een partijtje eieren gelegd door 
twee dieren, op 27 Juli volgde nummer 
drie, terwijl ik de volgende paar dagen 
nog telkens een ei vond. Opvallend was 
dat deze afzonderlijk gelegde eieren veel 
groter waren en bijzonder lang. De eerst 
gelegde eieren, tot klompen verenigd, had-
den de vorm van een kippenei, maar wa-
ren met een platgedrukte kant aan elkaar 
bevestigd. De losse, nagekomen eieren 
waren wel tweemaal zo lang als breed. 
Ze waren gelegd onder een 10 cm. dik 
Sphagnumkussen. Door dit op te lichten 
lagen alle eieren bloot. Daar ik vieesde 
dat in een terrarium, waar ik tijdelijk zo-
veel slangen hield, van de ongeveer vijitig 
eieren niet veel terecht zou komen, richtte 
ik een klein bakje in. Eerst, evenals in het 
grote terrarium, een laag aarde waarop 
een 25-tal eieren kwamen. Hierop een laag 
vochtig Sphagnum, waarop weer 25 eieren. 
Na dit weer bedekt te hebben met vochtig 
Sphagnum werd het terrarium afgesloten 
met een glasplaat. Het geheel werd in de 
keuken op de plank boven het gascomfoor 
geplaatst, zodat ik dagelijks door het ko-
ken veel warmte daarvan ontving. Het was 
n.l. wekenlang zeer koel weer. En toen 
kwam er een tijd welke mij haast eindeloos 
scheen. Het kleine bakje was bijna geheel 
gevuld, zodat ik dagelijks luchten moest. 
Tegelijk kon ik dan de bovenste laag eie-
ren controleren. Ik zag daarbij gele vlek-
ken op de eieren verschijnen. „Ontbinding", 
zeiden mijn huisgenoten, hetgeen ik niet 
wilde geloven; immers, de eieren gingen 
„groeien". 
Na een paai weken waren ze zo groot als 
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Klomp eieren op sphagnumkusssen 

duiveneieren. Echter kwam toen toch ook 
de ontbinding. Steeds meer eieren kregen 
deuken en er kwamen lange schimmel-
haren op. 
Verwijderen van deze eieren was niet goed 
mogelijk, daar ze vrij stevig aan elkaar ge-
kleefd zaten en beschadiging der goede 
exemplaren niet denkbeeldig was. 
Twee voile maanden bleei ik in spanning. 
Zaterdag 25 September 1948 kwamen de 
heren ter Horst en van der Graaf bij mij, 
voor te houden b'esprekingen. Natuurlijk 
werden de slangeneieren bewonderd, en 
zie, juist kwam uit een der eieren een klein 
slangenkopje te voorschijn. Veider in de 
namiddag verscheen ook nummer twee. 
Vlot ging deze geboorte echter niet. Tot 
's nachts 1 uur was er nog niets meer te 
zien dan twee kopjes, die zich nog vooit-
duiend terugtrokken in de veilige schaal, 
waarbij telkens een weinig vocht (eiwit?) 
uit de eieren wegvloeide. Zondag 26 Sep-
tember kropen deze slangetjes in het terra-
rium rond en waren wederom twee nieuwe 
kopjes zichtbaar, waarvan er een eigenaai 
nog diezelide middag het ei verliet. 
Zondagavond eiste het nog niet uitgekomen 
diertje mijn halve nachtrust, daar ik het 
moment van het uitkomen evenals ver-
schillende andere tafereeltjes op de ge-
voelige plaat wilde vastleggen. Maar het 
liet meest alleen zijn bekje zien en trok 
zich herhaaldelijk weer terug. Totdat diep 
in de nacht nummer 5 vrij plotseling het 
lamplicht kwam aanschouwen. Toen heb 
ik er een paar platen aan gewaagd. Het 
was ondertussen twee uur gewoiden. 
In de nu volgende week kwamen bijna alle 
goede eieien uit, zodat ik in het geheel 
zestien jongen kreeg. 
Een ei, dat op het laatste ogenblik in ver-
val was geraakt, opende ik en vond er een 
dood, maar geheel voldragen jong in, dat 
zich in de binnenwand van het eitje had 
vastgebeten. Na nog enkele dagen wach-
ten, opende ik alle overige nog niet uit-
gekomen eieren, vijf in getal, welke alle 
gestorven maar geheel voldragen jongen 
bevatten. 

De kleur van alle dieren was blauwgrijs 
met zwarte streepjes, de oorvlekken waren 
alle gelijk geelwit. De buiken toonden 
verschil, namelijk van bijna geheel wit tot 
bijna geheel zwart. De lengte van haast 
alle dieren was gelijk, 16 tot 16,5 cm. 
Slechts een dood jong was niet meer dan 
12 cm. lang. 

Fas uit het ei geslopen ringslang 

Enkele dagen na de geboorte vertoonden 
de meesten witte ogen en na veertien 
dagen waren ze bijna alien verveld. 
Het is niet mijn bedoeling mijn methode 
van „eierverzoiging" aan anderen op te 
dringen. Gaarne verneem ik van anderen 
een betere. 
Wel vond ik mijn methode vrijwel geheel 
bevestigd door een aitikel van de slangen-
kenner H. Wentzel in „Blatter" 1934. Hij 
plaatste de eieren echter in vochtig zand, 
zaagsel ol turfmolm. Ook was hij ertegen 
de eieren te draaien, daar de embryo's — 
dit in tegenstelling met die van vogels — 
dit niet kunnen verdiagen. Aangezien ik 
echter dit laatste reeds eerder had vernomen, 
heb ik daar ook naai gehandeld en ze bij 
het overbrengen in dezellde stand gelegd 
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als waarin ik ze vond. Een lichte bespui-
ting, zoals hij voorstaat om de eieren matig 
vochtig te houden, heb ik nooit venicht, 
daar ze bij mij in de sponsachtige massa 
gelijkmatig vochtig bleven. Ook behoefde 
ik niet bang te zijn voor de van de dekruii 
vallende waterdruppels, die volgens hem 
de eieren bederven. Deze droppels weiden 
bij mij dooi de bovenste laag veenmos op-
gevangen. Ook zonnestialen schijnen voor 
de embryo's dodelijk te zijn. Van een sis-
sen en het afscheiden van hun stinkvocht 
heb ik bij mijn jonge dieren nooit iets be-
merkt. 

Kop en hals van de Ringslang 
De tekening der schubben Is duidelijk te zien 

Over de voedering van deze kleine slange-
tjes kon ik in de mij ter beschikking staan-
de literatuur niets vinden. De kleinste kik-
vorsen (broed 1948) zijn nog veel te groot 
voor deze dieitjes en ik vermoed dan ook, 
dat ze zich aanvankelijk wel met insecten 
of de laiven daarvan zullen voeden. In 
verband met deze moeilijkheid heb ik ze 
bijna alle in het Soester ven de vrijheid 
gegeven. 
Ringslangen zijn naar mijn e"rvaring dieren, 
die het waaid zijn gehouden te woiden. 
Hun onschuldige aaid heb ik op piaktische 
wijze gedemonstreerd dp het Rotterdamse 
telegraafkantoor, door het grootste exem-
plaar in handen te geven van wel een 
dozijn jonge dames, die nu zeer trots zijn 
op hun „heldhaftige" houding en telkens 
naar het welzijn van deze dieren infoi-
meien. Ook in Soest toonde ik aan volwas-
senen zowel als aan de schooljeugd het 
absoluut ongevaailijke van deze dieren, in 
de hoop ertoe te hebben bijgediagen, dat 
hieidoor van verdeie vervolging wordt af-
gezien. 

teRRARIlimOieRen in Palestine (ll) OOORy.weRneR.haifa,staatiSRael 
Rana RlblBltnoa RIOIBUn6a palUS Lid der vereniging 

De serie: „Tenaiiumdieien van Palestina", 
dooi de gebeuitenissen van de laatste tijd 
geworden: „Staat Israel" wil ik vervolgen 
dooi thans enige gegevens te noemen van 
de bij ons inheems zijnde Rana lidibunda 
lidibunda Pallas. 

Het verspreidingsgebied van deze kikvois 
in de Staat Isiael is overal waar rivieitjes, 
vijvers, enz. worden aangetroffen. 
Habitus. De kikvors geeft de voorkeur aan 
plaatsen met een rijke plantenvegetatie. De 
gesteldheid van de bodem is niet van 
belong. 

Foto van Rana ridibunda Ĵ* uit Israel 
Foto: Mej. E. Ehrlich. Haifa 
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Aimetingen. De maximum grootte van de 
bij ons voorkomende exemplaren is ge-
woonlijk 10 cm; een enkele keer treft men 
dieren aan van een wat grotere afmeting. 
Kleur. De 1. ur is zeer verschillend. Hier 
volgt een lij tje van kleuren, welke vaak 
voorkomen. 
Grijs met biuine vlekken; giijs met biuine 
vlekken en gioene stiepen; grijs-bruin met 
geelachtige strep en; grijs met groene 
strepen. 
Aanvankelijk veronderstelde ik, dat de 
mooie, groen gekleurde kikvorsen de man-
netjes waren. Twee feiten hebben deze 
theorie omvergeworpen: 
a. ik heb een volwassen grijs mannetje 
in mijn bezit gehad; 
b. ik heb kleine kikvorsjes waargenomen, 
die reeds groen waren. 
In gevangenschap kan de kleur van een 
exemplaar van deze soort veranderen, 
maar dit proces volfrekt zich zeer lang-
zaam. 
Gewoonlen. De kikkers zijn des avonds 
het levendigst en luidruchtigst. Gewoonlijk 
zitten ze op de oever onder een plant, of 
in de schaduw van een steen. Wanneer 
men ze doet schrikken springen ze in het 
water en verbergen zich op de bodem. 

Op bladzijde 12 van No. 2 van de 7e jaar-
gang (November 1948) van ons blad las 
ik met grote belangstelling het bericht van 
Mejuffrouw E. M. D. Liips over het voederen 
van jonge amphibieen. 
Van enige terraiiumliefhebbeis in Zwitser-
land en in het buitenland ontving ik ana-
loge berichten. Iemand uit Bazel deelde mij 
mede, dat zijn jonge Discoglossus dooi 
de enchytraeen waren opgevieten! Toen 
ik eens even bij hem aanliep, zag ik een 
tenarium dat tot een enchytiaeenkweek 
gewoiden was! 
Het voedeien van enchytraeen in 't tena-
rium moet met voorzichtigheid en voor-
zorgen geschieden. Deze wormpjes voimen 
inderdaad een onontbeerlijk voedsel, dat 
bovendien het gehele jaar door beschik-
baar is, terwijl het dooi de jonge dieitjes 
graag gegeten wordt. 
De pas gemetamorphoseerde jonge Dis-
coglossus worden door mij in kleine bakjes 
ondergebracht, waarna de witte wormpjes 
met het pincet een voor een voor de bekken 
van de jonge diertjes worden gehouden, 
waarbij er altijd weei een toehapt. Het is 
de moeite wel waaid en het is ook niet zo 
eia: in 'n half uur voeder ik ongeveer 100 
jonge dieren. Het is niet absoluut noodza-
kelijk, dat elke dag wordt gevoederd. 

Ze kunnen daar een minuut of tien blijven, 
waarna ze zeer voorzichtig een plekje 
zoeken waar ze kunnen ademen zonder 
gezien te worden. Soms graven ze zich in 
in de modder op de bodem van het water, 
nadat ze daaiin gesprongen zijn om zich 
te verbergen. Jonge exemplaren zitten vaak 
in zeer ondiep water, half verborgen in de 
modder, zodat de kop alleen maar boven 
water uitsteekt. Gewoonlijk komen ze in 
groten getale voor. 
Voedsel. Ze eten, op harde torren na, alles. 
Grote exemplaren eten de kleinere op. In 
gevangenschap eten sommige dieren ge-
hakte lever, enz., maar ze doen dit alleen 
als ze zeer hongerig zijn. 
Voortplanting. Hier in de Staat Israel vindt 
men gewoonlijk in Februari en Maart de 
kikkervisjes, doch op 5 Juli 1947 vond ik 
b.v. ook nog een paar late kikkervisjes te 
Gal-ed, de plaats waar ons medelid van 
„Lacerta", de heer R. Lewin, woonachtig is. 
Eivaringen met de ridibunda in gevangen-
schap. 
Jonge dieren worden zeei tarn. Na een tijd 
van gevangenschap in een kleine ruimte 
verliezen zij enigszins het vermogen om 
te springen. 

Vertaling: J. Tuinstra Jr. 

Woiden de enchytraeen zo maar zonder 
meer in het terrarium gedeponeerd, dan 
kruipen deze in de vochtige bodem weg. 
Oveidag is er dan geen enkele te zien en 
in de veronderstelling, dat alles is opge-
vreten, wordt er weer gevoederd. De witte 
wormpjes zijn echtei lichtschuw en komen 
slechts in het donkei te vooischijn. Dan 
wemelt de bodem van de woimpjes en 
ze boren zich in de weke delen van de, 
zich op de bodem bevindende dieren. 
Enige jaren geleden heb ik in-een tijdschrift 
gelezen, dat een grote Gewone pad (Bufo 
bufo) aldus zo door enchytraeen weid ge-
kweld, dat het dier gestorven is. 
Laat ik nog even vermelden, dat het aanbe-
veling veidient bij het opkweken van jonge 
dieren veel afwisseling in het voeder—menu 
aan te brengen. Ook kan men op dezelfde 
wijze als hierboven beschreven, voederen 
met tubifex. Ook moet men af en toe in 
z'n vrije tijd wat mospollen zoeken en deze 
in het terrarium neerleggen; in zulke pollen 
mos zit allerlei levend gedierte, hetwelk 
graag door de jonge dieren wordt gegeten. 
Van tijd tot tijd vernieuwe men dergelijke 
mospollen. 
Een kennis van mij legt een doorgesneden 
citioen in de bak, waardoor kleine muggen 
worden gelokt, welke een dankbaar voed-

het voeoeRen van jonge teRRARiumoieRen in het teRRARium 
OOOR max steiqeR, BazeL (zwitseRlano) 
Lid der Vereniging 
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sel vormen. Voorts vinden we goede voed-
selbronnen onder afgevallen bladeren wel-
ke op de grond liggen. Ook snijd ik takjes 
af, welke vol zitten met bladluizen en leg 
deze in het terrarium. In korte tijd zijn dan 
alle bladluizen opgevreten en kan het takje 
worden vernieuwd. 

Ongetwijfeld zal menig beginner met deze 
korte mededeling gediend zijn. Het zou in-
teiessant wezen wanneer ervaren kwekers 
hun bevindingen op dit qebied eveneens 
bekend maken. 

Vertaling: J. Th. ter Horst. 

SUCCUlenten e n LACeRtA (IV) &OOR J. J. veRBeek wolthuijs, 6en haaq 
Nadat oveidrukke ambtsbezigheden mij 
'n tijdlang, zeer tot mijn spijt, verhinderden 
om verder te werken aan deze seiie artike-
len en terwijl ik juist begonnen was aan 
een vervolg er op, bracht de post mij een 
schrijven van de heer J. Th. ter Horst, waar-
in zich, onder meer, bevond een door hem 
genomen foto van een terrarium met suc-
culenten-vegetatie waarvan, in dit nummer 
van „Lacerta", een cliche-afdruk voorkomt. 

chet dat bij gebruik van de gewone, bla-
derendragende, gewassen uitgesloten is; 
in ieder geval maakt zij dat het tropische 
terrarium een werkelijk woestijnachtig as-
pect krijgt. 
Wat uit de afbeelding wel heel duidelijk 
blijkt, is, dat het heus niet nodig is om diep 
in de beurs te fasten om, voor dit doel, 
een verzameling zeldzame, dure gewassen 
aan te kopen. Alle, op de afbeelding voor-

Terrarlum voor woeitljndleren met Succulenten-vegetatle Foto: J. Th. ter Horst 

Deze foto geeft een goede vooistelling van 
wat bereikt kan worden door het planten 
van succulenten in een tenaiium en werd 
genomen bij de heer J. P. van der Werff te 
Rotteidam, van wiens hand, in dit nummei, 
een beschrijving van dit terrarium de lezer 
wordt geboden. 
Mijns inziens zal deze atbeelding veel 
lezers tot de overtuiging brengen dat er 
met Succulenten heel bijzondere en zeer 
fraaie successen kunnen worden bereikt, 
mits de planten, zoals die op de foto, 
„goed" gekweekt zijn. Een dergelijke be-
planting geeft aan het terrarium een ca-

komende planten behoren tot de, in iedeie 
verzameling van enige omvang, te vinden 
gewassen. 
De achtergrond wordt gevormd dooi een 
tweetal Aloineae uit het geslacht Gasteria. 
Links op de foto bevindt zich de Gasteiia 
spec , met min of meer glanzende, donker-
groene bladeren, waarop zich een groot 
aantal witachtige vlekken bevindt; aan de 
top zijn de bladeren voorzien van hoorn-
achtige randen. Midden in de groep prijkt 
een Gasteria verrucosa (Mill.) H a w . De 
zeer duidelijk te onderscheiden witte kor-
reltjes op de bladeren zouden, naar men 
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beweert, tot functie hebben al te over-
vloedig zonlicht te temperen. 
Beide species vormen willig uitlopers, die 
tot zelfstandige planten kunnen opgroeien, 
maar mooier is het als men de planten 
er niet van ontdoet. De bloeiwijze bestaat 
uit plus minus 0.5 m. lange bloemstengels 
waarlangs de aardige, rose tot oranjekleu-
lige, bloemen vooikomen. Aan de bloemen 
ontlenen de Gasteria's hun geslachtsnaam, 
daar die aan de basis buikvoimig opge-
blazen zijn. 
Tussen en voor de Gasteiia's maken wij 
kennis met exemplaren van Echinopsis 
spec , een bolcactus met eenvoudig uiter-
lijk doch met heerlijk mooie, min of meer 
trompetvormige, grote bloemen in lichte 
kleuren bloeiende. Op de grootste plant, 
het duidelijkst, valt op te merken hoe Echi-
nopsis, behalve langs de geslachtelijke 
weg (d.i. door zaad), zoigt vofir een nage-
slacht via de vegetatieve methode. De 
daaiop aanwezige bolletjes, langs de ran-
den der ribben, zijn namelijk heel jonge 
plantjes, die men ook alweer kan laten 
zitten of, als zij wat groter geworden zijn, 
van de moederplant kan afnemen en ver-
der tot afzonderlijke planten opkweken. 
Meestal vormen zij, terwijl zij nog op de 
oude plant aanwezig zijn, reeds worteltjes. 
Een lichte druk is voldoende om hen van 
hun plaatsje te veiwijdeien en, nadat in 
een paar dagen het wondje, ontstaan door 
het afbreken, is opgedroogd, worden zij 
vlak op de grond geplaatst, de worteltjes 
gioeien dan uit en de zelfstandigheid is 
een voldongen feit gewoiden. 

mijn woestrjnteRRARium 
Zoals in het Decembernummer van ons 
mooie tijdschrift werd toegezegd zou ik 
de iniichting van iriijn terrarium voor woes-
tijndieren voor onze leden beschrijven. 
Deze belofte wordt hiermede ingelost en 
hiei volgen dan de gegevens. 
Vooi mijn leptielen, die een veiwarmd 
terrarium — in het bij zonder bodemver-
warming — nodig hebben, heb ik een ter-
rarium ingericht, waarvan de afmetingen 
zijn: lengte 100 centimeter, diepte 80 cm., 
hoogte eveneens 80 centimeter. Dit terra-
rium is gebouwd in mijn geheel glazen tei-
raiiumhuis en evenals bij de andere in dit 
huisje gebouwde vaste terraria, bestaat de 
voorkant van mijn woestijnterrarium uit 
een groot glazen raam, dat geopend kan 
worden door het naar boven op te tillen. 
De linkerwand wordt gevormd dooi de 
glazen buitenwand van mijn teirarium-
huisje terwijl de lechteiwand de scheiding 
vormt van mijn woestijnbak en mijn tro-
pische leguanenterrarium. Deze laatste 
wand is, gemeten van onder af, 30 cm. 
hoog van glas, terwijl de rest is uitgevoerd 
van geperforeerd zink. Ook het dak is van 

Gelijk bij de Gasteria's is opgemerkt, is de 
plant mooier wanneei men ei een klein 
aantal van die kindertjes op laat groot 
worden. 
Tenslotte vertoont de afbeelding, rechts 
op de voorgiond, een vieikant zuiltje: 
Cereus spec , laat ik daaiovei kort mogen 
zijn, om dit opsfel niet al te lang te maken. 
Indien er in 't vervolg van deze artikelen, 
sprake zal zijn van cereiforme planten, dan 
herinnere men zich dit zuiltje. „Cereilorm" 
betekent ongeveer: als een Cereus ge-
vormd. 
Dit is wel een heel eenvoudige vertegen-
woordiger van de Cerednae, er zijn vele 
soorten die, in tegenstelling hiermede, op-
vallend fiaai van uiteilijk zijn doch, zoals 
leeds gezegd is: daaiover later. 
Het kleine bolvormige cactusje, rechts van 
het zuiltje, laat op de afbeelding, te weinig 
kenmerken spreken dan dat ik, zelfs maar 
bij benadering, iets steekhoudends zou 
kunnen schrijven over de geslachtsnaam, 
laat staan die van de soort. Heel erg is 
dat niet, het gaat op het ogenblik alleen 
maar over de mogel; ;kheden die, met suc-
culentenbeplanting, bij terraria bereikbaar 
zijn en dan geloof ik thans wel te mogen 
eindigen met de opmerking dat de heer 
van der Werff een zeer goede bijdrage ter 
zake heeft geleverd, die navolging verdient 
en ongetwijfeld de lust daartoe sterk zal 
stimuleren! 
En hier volgt dan de beloolde interassante 
beschrijving van de heer van dei W^rff's 
terrarium. 

dooR ]. p. van 6eR weRff, ROtteR6am 
geperforeerd zink, hetwelk natuurlijk alleen 
mogelijk was omdat het geheel in een 
glazen huisje was ondergebracht. 
De achterwand van de woestijnbak wordt 
gevormd van hout, bekleed met kurkschors. 
In deze bak is een warmwater bodem- en 
circulatieverwarming aangebracht, volgens 
mijn systeem uitvoerig beschreven in „La-
certa", 6e jaargang No, 10-11 (Juli-Augus-
tus 1948). 
Alleen is de zinken verwarmingsdoos in 
dit terrarium vrij groot en heeft namelijk 
een oppervlak van 80 x 20 cm. Op de 
zinken bodem is een rotsformatie aange-
bracht, welke het grootste deel van de 
achterste helft inneemt. Deze rotsformatie 
is gebouwd van flinke stukken lavasteen 
van grillige vorm en zodanig samenge-
steld, dat er enkele terrassen zijn ontstaan. 
Het geheel is van het midden uit naar 
achteren vrij hoog opgewerkt, hetgeen op 
de foto vrij goed te zien is. 
Het voorste deel van het bodemoppervlak 
wordt gevormd door een zandlaag van ca. 
3—4 cm dikte, welke zandlaag grotendeels 
op de zinken verwarmingsdoos is aange-
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bracht , w a a r d o o r het zand flink wordt ver-
w a r m d . Rechts v o o r a a n is een uitholling 
in d e rots g e m a a k t , plm. 15 cm. wijd en 
2,5 cm. d iep , voorzien van een afloopje. 
Uit een dun buis je in d e zi jwand vloeit 
wa te r op een stuk rots a a n de r and van 
dit minia tuur bronnet je . Zodoende is er 
altijd een klein p l a s j e Iris water voor-
h a n d e n . De c i icu la t iebuis v a n het ver-
w a r m i n g s s y s t e e m loopt achter onder deze 
rots door, zodat d e s tenen e rvan altijd 
enigszins v e r w a r m d worden . Bovendien 
heeft het te r rar ium een lichte en zonnige 
s t a n d p l a a t s l 
Op versch i l l ende p l a a t s e n groe ien hier en 
d a a r tussen d e ro tssple ten Echinocacius -
sen en wel Echinopsis a u r e a en een enkele 
a n d e r e succulent nameli jk Gas te r i a ver-
r u c o s a (Mill.) Haw. en een soort Aloe. 
Over igens l aa t ik d e beschri jving van de 
d iverse succulen ten l iever over a a n de 
m e e i d e s k u n d i g e h e e i J. J. Verbeek Wolt-
huijs, d ie in dit zel lde nummer hierover 
meer in b i j zonderheden zal t reden. 
Dan wil ik het nog even h e b b e n over d e 
b e w o n e r s v a n d e z e woestijnimitatie. De 
b e w o n e r s b e s t o n d en uit 2 g e w o n e Agama 
stellio, terwijl tijdelijk 2 P a d h a g e d i s s e n en 

Bi] een q ^ n en komen 

i 

De scheldende Voorzitter J. B. ten Veen 

Onze Voorzltter heeft zijn functle per 15 Fe-
bruari 1949 overgedragen aan ons bestuurslid 
dhr. D. J. van der Laan! 

enke le s m a r a g d h a g e d i s s e n er e v e n e e n s 
een tehuis vonden . De P a d h a g e d i s s e n 
(Phrynosoma cornutum) g roeven zich dik-
wijls in het w a r m e z a n d m a a i d e A g a m a ' s 
l a g e n o v e r d a g noga l vee l op d e zand-
vlakte en g r o e v e n zich nooit in. Des 
a v o n d s zochten ze hun s l a a p p l a a t s op , 
boven in het ter rar ium ach te r t e g e n d e 
ku rkscho i swand . De S m a r a g d h a g e d i s s e n 
(Lacerta viridis) k l a u t e r d e n vee l over d e 
rotspaitij h e e n en h a d d e n het b l i j kbaa i 
goed n a a i d e zin. Ook h e b ik in deze b a k 
een aantal Spaanse zandlopers g e h a d . 
Deze h a g e d i s s e n h a d d e n ook d e gewoon te 
zich in het w a r m e z a n d te g r aven . Vermel-
den we nog, da t er in het m i d d en v a n het 
t e r ra r iumdak een e lec t r i sche k o o l d i a a d -
v e i w a i m i n g s l a m p is a a n g e b r a c h t v a n 40 
Watt , welke . moet d i enen ter a a n v u l l i n g 
op koude en zonloze d a g e n . 
Met een gerust hart kan ik een ieder een 
dergeiijk ter rar ium a a n b e v e l e n . Men kan 
er veel g e n o e g e n a a n be l even . 
Een vo lgende m a a i hoop ik iets te vertel-
len over mijn e rva r ingen met mijn l e g u a a n , 
een der exempla re n we lke dest i jds door 
onze veren ig ing uit Sur iname werd gei'm-
poi tee id . 

OOOR ] . t h . te.R hoRst 

,.Lacerta" Is altijd wars gebleven van persoons-
verheerlijking doch al en toe zijn er momenten, 
waarin een bepaalde flguur op de voorgrond ge-
bracht moet worden. Zulk een moment Is nu 
gekomen. Van de oprlchtlng van onze vereni-
ging, 10 September 1941, af — dus T/s jaar aan 
efin stuk — heeft de heer J. B. ten Veen uit 
Rotterdam als praeses gefungeerd en dit felt Is 
voor mij, die al zo heel lang met hem in con-
nectie sta, aanleldlng om over deze nestor van 
de Nederlandse -terrariumliefhebberij enige bio-
graflsche bijzonderheden te vertellen. 
Hij werd geboren op 11 April 1895. ontpopte zich 
In zijn jeugd spoedlg als een natuurvrlend in 
het algemeen om op 21-jarlge leeftijd zich te 
gaan specialiseren op het houden van land- en 
watersalamander!), die In zijn verdere leven ztjn 
speclale voorllefde genoten. Op dit gebied be-
reikte de heer Ten Veen dan ook een grote 
kennis, verkreeg een grote ervarlng, kwam met 
alle grootheden op dit terreln In aanraking of 
stond met hen In correspondentie. In allerlei 
verenlglngen. zoals b.v. ,,Het Aquarium" te Rot-
terdam, ,.Salamander" in Dultsland, maakte hij 
zich verdlenstelljk en in zeer vele binnen- en 
buitenlandse tijdschrlften treffen wij publicities 
van hem aan. 
Bijna alle publlcatles handelen over zijn erva-
ringen, bij het houden en verzorgen van, het kwe-
ken met diverse soorten salamanders. Zijn groot-
ste trots was toen het hem eens gelukte een 
salamandersoort tot voortplantlng te brengen, 
welke soort tot op dat moment nog niet door 
een andere llefhebber ter wereld was gekweekt. 
Zijn grootste wens was steeds in Nederland een 
vereniging te stlchten van uitsluitend terrarium-
houders en amateurherpetologen In de geest van 
de Dultse vereniging ..Salamander". In 1933 
waagde hij met enige andere promlnenten op dit 
gebied een poglng, welke helaas mlslukte, doch 
ultelndelljk had zijn streven succes en kon zijn 
wens later In werkelijkheld worden omgezet. 
Op 10 September 1941 werd als lid No. 1 van 
..Lacerta" lngeschreven Jan Bastlaan ten Veen! 
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Samcn met zijn mede-bestuursleden heeft hij 
Nederland een goed georganlseerde vereniging 
geschonken en deze thans opgewerkt tot een 
landelljke organlsatie, die andere landen vaak 
tot voorbeeld wordt gehouden. 
Samen met de heer J. P. van der Werff heeft hij 
zich in de laatste 3 Jaren ook nog verdlenstelljk 
gemaakt als admlnistrateur van de Importdlenst 
van onze vereniging totdat dit werk zijn krach-
ten te boven ging. 
Bijzondere omstandigheden van huiselijke aard. 
zijn erg onregelmatige diensten op het Rotter-
damse telegraafkantoor, waren oorzaak dat hij 
zijn functle niet kon ultoefenen op de manler 
een goede Voorzitter waardlg. HIJ nam derhalve 
het besluit zijn plaats af te staan aan een 
jongere kracht, maar niet nadat hij ons ultdruk-
kelijk had verzekerd een getrouwe medewerker 
te zullen blijven en In het bijzonder zijn aan-
dacht te zullen wljden aan ons mooie maand-
blad. Om aan deze verzekering kracht bij te zet-
ten sloot hij bij zijn offlciele ontslagname een 
artlkel in. hetwelk wij in dit zelfde nummer de 
lexers aanbieden, in welk artlkel nog eens tot 
uitdrukking komt met welk een veelzijdig en 
serleus werker en waarnemer en prima verslag-
gever wij te doen hebben. Namens alien, die In 
de afgelopen 7'/* jaar met hem hebben samen-
gewerkt brengen wij hem dank voor alles wat 
hij voor „Lacerta" heeft gedaan. Moge het hem 
vergund zijn nog vele jaren voor onze vereni-
ging werkzaam te zijn. 
Wat te vertellen van onze nieuwe leidsman? Het 
lijkt me beter ons niet aan voorspelllngen te 
wagen. Alleen dit, we hebben te doen met een 
man, die nog in de voile kracht van zijn leven 
staat — hij werd geboren te Delft 13 November 
1909 — iemand, die weet wat hij wil, die zich 
altijd zeer sterk heeft aangetrokken gevoeld 
tot de terrarlumhouderlj en als mede-oprichter 

Gewoonlijk w o r d e n in het t e n a i i u m dooi 
d e l iefhebbers s lechts onze i nheemse rep-
tielen en a m p h i b i e e n g e o b s e r v e e r d . Een 
enke l e w a a r n e m i n g a a n insec ten is ge -
woonlijk het gevo lg v a n 't feit, dat enke le 
voede rd ie ren g e d u r e n d e en ige tijd a a n d e 
vraa tzucht v a n d e eigenli jke b e w o n e r s kon-
d e n on t snappen . A a n een voor tdurende 
obse rva t i e v a n insec ten wordl mees t a l niet 
g e d a c h t en d a a r o m is het misschien wel 
eens a a r d i g om u te vertel len hoe ik die 
mogeli jkheid tot w a a r n e m i n g heb ve rwe-
zenlijkt. Wellicht is mijn r e l a a s een a a n -
spor ing voor men ig te r ra i iuml iefhebbei om 
zijn b a k n o g rijker te m a k e n d a n d e z e a l i s ! 
G e d u r e n d e d e oor logs ja i en h a d Ik in mijn 
terrarium (voor gegevens omtrent grootte, 
ve rde re inrichting etc. zie „Lacer ta" jrg. 4, 
No. 1, Biz. 2.) een betrekkel i jk klein bass in 
a a n g e b r a c h t , da t gedeel tel i jk schuil ging 
onder d e o v e r h a n g e n d e va renp lan t en . Het 
w a s ongevee r 1 dm d iep en d a a i o m h a d ik 
e i een l a a g j e fijn wit z a n d in a a n g e b i a c h t 
en in het w a t e i en ige takjes Waterpes t , 
E lodea c a n a d e n s i s en Hoornblad , C e i a t o -
phyl lum s u b m e i s u m en tenslot te en ige 
p lan t jes : Veelwor te l ig kroos , Lemna polyr-
rhiza. 't G e h e e l z a g er p rach t ig uit en n a 
en ige d a g e n , toen 't wa te r he lder bleef en 
d e p l a n t e n g o e d gedi jden , v a t t e ik het p l a n 
op om er en ige wa te r insec ten in onder te 
b rengen . Na een succesvo l l e klopjacht in 

• 

M X • * 
W M 

• 

D. J. van der Loan, de nieuwe leidsman 

van onze vereniging natuurlijk een enthousiast 
„Lacerta"-vrlend is. Wij menen dus een goede 
greep te hebben gedaan en het verheugt ons 
zeer, dat de heer Van der Laan de benoeming 
heeft willen aanvaarden. 
Dat hij in zijn nieuwe functle, ondanks de vele 
werkzaamheden van persoonlijke aard,- tijd en 
gelegenheid moge vinden zijn medebestuurders 
en de leden te lnsplreren tot nieuwe en meer-
dere daden op ons gebied. 

een he lde re sloot, hu i sden er w e l d r a ver-
schi l lende insec ten in het ba s s in . S indsdien 
zijn er vele soor ten in mijn vijvertje ge -
weest , v a n s o m m i g e h a d ik g e e n plezier , 
van a n d e r e d a a r e n t e g e n wel en v a n d e z e 
l aa t s t e wil ik u wa t m e e i vertel len. 

'Al lereeis t d e Wateischorpioen, Nepa ci-
nerea, e en onguns t ig uitziend d ie t : gehee l 
plat , d e voorpo ten tot roofpoten ve rg roe id 
en v a n ach te ren voorzien v a n een l a n g e 
a d e m b u i s , het gehee l g e s t o k en in een v a a l -
bruin pak je . 
Om achte r d e levenswijze v a n dit v i e e m d e 
ged ie r te te komen, zal men veel gedu ld 
moe ten uitoefenen, wan t het is e e n b i aa f 
diei dat niet op opwind ing ges te ld is. Ge-
woonlijk ligt het s c h i j n b a a i d o o d in e e n of 
ande r hoekje w e g g e d o k e n , s lechts de voor-
poten af en toe b e w e g e n d . Van tijd tot tijd 
moet het dier echter zijn rust onde rb reken 
om een n i euwe v o o r r a a d lucht te g a a n 
halen . Hiervoor dient de l a n g e a d e m h a -
l ingsbuis a a n het a ch t e r e ind e v a n het li-
c h a a m . Is het wa t e r w a a r i n het zich b e -
vindt ondiep , d a n k a n het e r m e e v o l s t a a n 
met d e a d e m h a l i n g s b u i s o m h o o g te s t eken 
totdat d e o p p e i v l a k t e be ie ik t is. Dooi d e 
buis begeeft de a tmos te r i sche lucht zich 
onder d e v l euge l s w a a r zich d e s t igma ta 
bev inden . Is echter het wafer d i e p e i d a n de 
buis l a n g is, d a n zwemt het diert je met 

• zeer l a n g z a m e p o o t b e w e g i n g e n n a a r de 

insecten in het teRRARiumvijveRtje 6OOR FR. aecnaaf, h.iveRsum 
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wateroppervlakte of klimt in een water-
plant. 
Als de honger zich doet gevoelen, kan de 
waterschorpioen zijn loomheid plotseling 
laten varen en loopt dan tastend met de 
scharen rond over de bodem en kan dan 
wel eens plotseling uitschieten naar een 
piooi. 
Een andeie wants, veel gelijkend in levens-
wijze op onze waterschorpioen, is de Staaf-
wants, Ranatra linearis. Dit is de grootste 
van alle Nedeilandse wantsen, ca. 30-40 
mm lang. Het lichaam is staafvormig, de 
voorpoten zijn eveneens kiachtige grijp-
organen en aan het achterlijf bevindt zich 
ook een ademhalingsbuis, die echter veel 
longer is, ca. 28 mm. Ook dit dier is traag 
en lusteloos, doch kan bliksemsnelle be-
wegingen maken om een prooi te bemach-
ligen. Beide genoemde wantsen kunnen 
uitstekend vliegen en doen dit meestal 
's avonds. De rug onder de vleugels is 
prachtig schailaken- of oianjeiood ge-
kleuid. Beide zwemmen zo goed als nooit 
en dan nog zeer slecht. 
Onder de wantsen vinden we nog enige 
andere interessante bewoners voor ons 
vijvertje. Het zijn de verschillende soorten 
van Ruggezwemmers of Bootsmannetjes. 
Hun naam hebben zij te danken aan de ge-
woonte om „ondersteboven" te zwemmen. 
Zij bewegen zich met snelle bewegingen 
schoksgewijze door het water. De achter-
poten zijn voor deze beweging vergioeid 
lot kiachtige zwempoten, aan de binnen-
zijde vooizien van haren, die dicht 
naast elkaar ingeplant zijn. De lucht voor 
de ademhaling onder water wordt bewaard 
tussen de haren van de buikzijde en om 
deze lucht te verversen, steken de boots-
mannetjes de achterlijfspunt even boven 
water uit. Een krans van vette haren aan 
deze punt legt zich, zodra zij de oppervlak-
te bereikt heeft, plat op het water, waai-
door een opening ontstaat en hieidoor kan 
de lucht ongehinderd passeren. De rug-
zwemmers moeten veel vakei dan de vo-
rige twee wantsen hun vooriaad lucht ver-
versen; dit is begrijpelijk als men ziet 
hoeveel arbeid zij verrichten. Want het zijn 
zeer levendige dieren, die dus alleen ge-
schikt zijn vooi een groot bassin. 
De grote soorten behoren tot het geslacht 
Notonecta; de kleine soorten tot het ge-
slacht Corixa. De kleinste soort is de 
Dwergruggezwemmer, Plea minutissima, 
die dan ook geschikt is om in kleine bas-
sins te leven. De Notonecta's en de Plea 
spec, leven van plantaardig afval. Zij zijn 
voortdurend in de weer om met hun tot 
schepjes vervormde vooipoten de planten-
afval op de bodem om te woelen en zo iets 
eetbaais te vinden. Van deze Coiixiden 
heb ik altijd zeer veel plezier gehad en 
ik kan iedereen aaniaden om ze in het 
bassin te houden, waar dus enig planten-
afval of wieren in aanwezig moeten zijn. 

Behalve wantsen die in het water leven, 

zijn er ook nog die zich op de wateropper-
vlakte bevinden. Hiertoe behoren de 
Schaatsenrijders, Gerridae en de Water-
lopers, Hydrometridae. Van deze wantsen 
zijn alleen de waterlopers voor ons doel 
geschikt. De schaatsenrijders zijn te wild 
en hebben daarom een grotere wateropper-
vlakte nodig. 
De Waterloper, Hydrometra stagnorum, is 
echter minder levendig van aard; lang-
zaam scharrelt dit zeer smalle, zwarte 
wantsje over het water, waar het zich 
voedt met kleine insecten, zoals Spring-
staaiten, Collembola, of in 't water ge-
vallen vliegjes. Vliegen kunnen zij niet en 
ze blijven altijd op de oppervlakte van 
het water. 
Behalve deze wantsensoorten zijn er nog 
enkele kleinere keveisoorten die geschikt 
zijn voor kleine of giotere bassins. Zeer 
interessant zijn de verschillende insecten-
larven die in het water leven. Hiervan wil 
ik o.a. noemen: de larven van de Schiet-
motten, de Kokerjuffers die in zelfgemaakte 
buisjes wonen en vooral de libellenlarven. 
De larven van de grote libellensoorten, 
Aeschnidae, zijn zeer interessant om de 
wijze waarop zij hun prooi vangen. De on-
derlip is bij deze dieren voor dit doel ver-
groeid tot een „vangmasker" dat in rust 
onder tegen de kop aan ligt, doch bij het 
zien van een prooi plotseling kan worden 
uitgeslagen. Aan het eind van dit masker 
bevinden zich twee tanden die doorboord 
zijn met een fijn kanaaltje dat in verbin-
ding staat met de spijsverteringsklieren. De 
gevangen piooi wordt met de tanden vasi-
gehouden terwijl de spijsverteringssappen 
door de wond in het lichaam van het prooi-
dier vloeien. Zo wordt 't slachtoffer buiten 
het lichaam reeds voorverteerd en de ver-
teerde sappen vloeien door de holle kaken 
in de ingewanden. Deze grote larven zijn 
bovendien merkwaardig om hun adem-
halingssysteem. De tiacheekieuwen bevin-
den zich in de endeldarm en nemen de 
zuurstof uit het hen omringende water op. 
Van tijd tot tijd peist de larve het water 
uit de endeldarm en laat weer nieuw bin-
nen om een geregelde luchttoevoer te 
waaiboigen. 
Ei zijn nog vele andere insecten en insec-
tenlarven die voor ons doel geschikt zijn, 
maar ik wil het bij deze greep uit de over-
vloed laten, Het zijn die soorten die mij het 
beste zijn bevallen voor het hierboven 
genoemde doel. Zijn er in het terrarium 
ook kikkers, dan heeft men vanzelfspre-
kend niet hetzelfde resultaat met de be-
volking van het vijvertje, dan wanneer 
alleen bijvoorbeeld padden aanwezig zijn. 
Kikkers kunnen een mooi vijvertje grondig 
lu'ineien. 

Belangstellendeh raden wij aan om No. 30 uit 
onze verenlgingsblbllotheek te lezen: H. J. Jordan, 
Het leven der dieren In het zoete water. 
Een ultgebrelde tweede druk verscheen onder de 
titel "Het leven der dieren in het water". Red. 



BoekBespRekmq 
„Wat is dat voor een dier?" door M. A. IJssellng 
en Dr A. Scheygrond. W. J. Thleme & Cle., Zut-
phen 1948. Gee. / 2,50 en geb. / 3,50. 
De bekende serie „Zakboekjes voor Natuur-
vrienden" is verrljkt met het werkje „Wat Is dat 
voor een dier?" Het werd bewerkt door de in 
hoofde genoemde bekende biologen, die als voor-
beeld namen het Dultse boekje van Dr J. Stehll, 
waaraan ook de afbeeldlngen werden ontleend. 
Deze „natuurglds" bevat tabellen waarmede de 
naam van de voornaamste landzoogdleren, rep-
tielen en amphibieen van Noordwest- en Midden-
Europa kunnen worden' vastgesteld. 
Over de zoogdlerengegevens voel ik mij niet 
competent te oordelen, doch wat het gedeeue, 
gewijd aan de herpetologle betreft, kan ik ver-
klaren dat dit er keurig verzorgd naar lnhoud 
en illustraties ultziet. 
De bruikbaarheld van het boekje Is m.i. zeer ver-
groot door bij de wetenschappelljke namen — 
alle naar de laatste stand van zaken, dus Juist! — 
de kl em toon aan te geven. 
Het Is verheugend te constateren, dat de bewer-
kers gebroken hebben met vele verouderde en 

BestuuRsmeoeoeLinqen 
Bestuursmededellngen. • 
Tegen het opnemen van de heer A. T. Reijst 
In het bestuur, en het vervangen van de heer. 
J. B. ten Veen door de heer D. J. van der Laan 
zijn geen bezwaren ingekomen. 
Met lngang van 15 Februari 1949 Is de samen-
stelllng van het Bestuur als volgt: 
Ere-Voorzitter: Dr K. Kulper, Bloloog en Oud-

Dlrecteur Rotterdamse Dlergaarde, Koningln 
Emmalaan 14, Ermelo i.Glcl.i. 

Voorzitter: D. J. van der Laan, Heuvelweg 36, 
Soestdljk. Post: Soest. 

Secretaris: J. Th. ter Horst, Vier Heemsklnderen-
straat 159 (hoek Moerweg), 's-Gravenhage. 
Postrekening: 527420. 

Pennlngmeester: A. van der Graaf, Krispijnseweg 
79rood, Dordrecht. Postrekening der ver.: 461084. 

Bibliothecaris, annex Inlichtingendienst: A. T. 
Reijst, Hoogstraat 47, Hoog aan de Zaan, Post-
rekening: 310551. 

Commissaris: R. van Iersel, de la Reijweg 148, 
's-Gravenhage. 

Nog eens recensie-exemplaren 
In ons Novembernummer ontwlerpen Voorzitter, 
Pennlngmeester en Secretaris van onze vereni-
ging een regeling ten aanzlen van dit ontwerp. 
Naar aanleiding hlervan ontvlngen wij van een 
onzer leden, die. aangezien hij al vele jaren met 
dltzelfde bijltje hakt, wel bij ultstek bevoegd 
mag heten, de raadgeving om de ontworpen rege-
Ung niet door te zetten, doch een nieuwe regeling 
aan de leden voor te leggen, welke eenvoudig 
behelst dat recensie-exemplaren het elgendom 
worden en blijven van de recensent. Hij voert 
aan, dat een ultgever die exemplaren van zijn 
ultgaven ter bespreklng zendt, niet zal gedogen, 
dat die boeken In een bibllotheek of anderszlns 
terecht komen. 
Recensie-exemplaren mogen derhalve niet ver-
kocht worden, niet ultgeleend worden, niet In 
ccn bibllotheek terechtkomen, kortom, zijn uit-
sluitend bedoeld als bespreklng, zodat wij ons, 
indlen de eerste regeling was doorgegaan, waar-
schijnlijk op de duur verwonderd zouden gaan 
afvragen, waarom ons geen recensie-exemplaren 
meer werden toegezonden, en reden habben, ons 
ljverige lid dat ons deze tip gaf, dankbaar te zijn. 
Wij stellen u dus tenslotte deze nieuwe regeling 
hlerblj voor, en verzoeken u, lndien u hlertegen 
bezwaren hebt. die binnen de reglementair vast-
gestelde tljdsduur van drie weken aan het Sec-
r e t a r i a t kenbaar te maken. 

J. B. ten Veen, Voorzitter. 
A. v.d. Graaf, Pennlngmeester. 
D. J. v.d. Laan, Bibliothecaris. 

verwarrlng stlchtende Nederlandse namen en thans 
b.v. Lacerta agllls noemen Zandhagedis, Bufo 
calamita. Rugstreeppad enz. 
De tabellen zijn duidelijk, lngedeeld naar orde 
en familie, waarblj van elk dier vermeld wordt 
welke ondersoort in ons land inheems is. In de 
gegevens van de geograflsche verspreidlng van de 
reptielen en amphibieen blljken zeer recente 
opgaven en waarnemlngen verwerkt te zijn en 
merendeels stemmen deze overeen met die van 
het laatste verslag van onze Herpeto-geografische 
Dlenst. 
Het boekje bevat 4 gekleurde en 22 zwarte platen, 
alsmede 60 zeldzaam fraaie foto's op kunstdruk-
papier, waarvan wij noemen Hazelwormen in 
copula, Gladde slang, Ring-, Dobbelsteen-, Pijl-
en Aesculaapslang, Spltssnult- en gewone adder, 
Zwarte var. van Vipera berus, Aspls- en Horen-
adder. Mede gezien de lage prijs van het werkje 
moeten wij constateren, dat het een grote aan-
winst is geworden voor de bibliotheek van de 
natuurvriend en de aanschafflng ervan wordt in 
het bijzonder alle amateur-herpetologen en ter-
rariumhouders van harte aanbevolen. 

J. Th. ter Horst. 

DRINGEND VERZOEK! 
Sluit steeds een postzegel voor antwoord 
bij al uw correspondentie met alle diensten 
en secretariaat in I 
Helpt ons porti besparen. 
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Bouwt zelf Uw terrarium! 

voor sle 

kunt U een bouwtekening met uit-
voerige beschrijving bestellen, keuze 
uit 5 modellen van een tenaiium! 

„ R a n a " , huiskamerterrarium, 
uitvoering in hout. 

„Birfo' \ idem in metaal, voor 
opstelling op overdekt 
balcon of warande. 

„Hula", buitenterrarium, 
uitvoering in hoekijzer, 
voor op onoverdekte 
balcons of in een tuin. 

„Triton", huiskamerterrarium, 
uitvoering in hoekijzer. 

. .Coronel la", openluchtterrarium. 
Betaling uitsluitend door storting op 

Sostrekening 43 2471 ten name van 
. Smith Jr., Schieweg 89a, Rotterdam 

TECHNISCHE DIENST „LACERTA" 



Nederlandse Vereniging van Terrariumhouders 

Lacerta 
JAAROVeRZlCht van de secRetARis 

over de periode 1 Oct. 1947-30 Sept. 1948, 
vormend het zevende verenigingsjaar 

INLEIDING. 
Wederom is er een verenlgingsjaar voorbij. Wat 
is er in dat Jaar gebeurd? Waarvoor betalen we 
onze contrlbutle? Wat voert het Bestuur uit? 
Deze vragen dient een actief vereniglngslld zich 
vaak af te vragen, maar in de praktijk zien we 
dat zeer weinig leden zich lnteresseren voor ver-
enlglngs-technlsche kwestles. Daarom verzoeken 
wij dit Jaarverslag, het 6e in successle, over de 
bovengenoemde perlode eens aandachtlg door te 
lezen, waarna u ongetwljfeld tot de conclusie 
zult komen, zo dit nog niet het geval mocht zijn 
geweest, dat uw lidmaatschap de kosten waard 
is. 

ALGEMENE BESCHOUWING. 
Het afgelopen verenigingsjaar bracht ons geen 
schokkende gebeurtenissen. Wij konden onze po-
sitie in b innen- en bultenland consollderen, 
waarbij wij met dankbaarheld mogen constateren 
dat ons ledental stationnair is gebleven. Wat dit 
zeggen wil in een tijd met zo'n dure levensstan-
daard weten alleen zij die In het verenlglngsleven 
goed thuis zijn. 
Financlgle zorgen bleven ons steeds moellljkheden 
geven, werkten remmend bij de uitbouw van ons 
verenigingsleven en dwongen ons tot beperklngen 
bij het ultvoeren van diverse attractleve planncn. 
De financlen beheersten derhalve het verenlglngs-
leven geheel. 

HET LEDENTAL. 
JJ% Telde onze vereniging op 1 
°JU. October 1947 219 leden en 1 

donateur, totaal 220, dit 
aantal was een Jaar later, 
dus op 1 October 1948, ge-
groeid tot 226 leden en 1 
donatrlce, dus in totaal 227. 
Dit . aantal te verdelen als 
volgt: 188 gewone leden, 38 
bultengewone leden en £en 
donatrlce. Er i s dus alle 
tegenspoed i ten spljt een 
kleine ledenaanwas van 7 
personen, hetwelk practlsch 
er op neer komt, dat ons 

ledental stationnair is gebleven, maar dat er een 
tendens is van een langzame maar zekere aanwas. 
HET BESTUUR. 
In de bljlage No. 8 van Jaargang 5 (Mel 1947) van 
ons orgaan werd een opgaaf gegeven van het 
Bestuur. In de samenstelllng daarvan kwam in 
het afgelopen Jaar geen wljzlging. Onze voorzitter 
de heer J. B. ten Veen heeft echter de wens te 
kennen gegeven af te treden omdat hij zijn 
functle niet meer naar behoren kan vervullen, 
terwijl de heer H. Vis, commissaris, zijn functle 
eveneens ter beschikking stelt, omdat gebleken 
is dat zijn assistentie van de secretaris practlsch 
nihil is geweest. 
De leden zal worden verzocht candidaten te stel-
len. 
BIJEENKOMSTEN. 
Als gebrulkelljk beperkten wij het aantal be-
stuursvergaderingen tot een minimum. Gehouden 
werden 3 bestuursvergaderlngen, terwijl ook enige 
bljeenkomsten van het Dagelijks Bestuur plaats 
vonden. 

MK' 

ONS ORGAAN. 
Ons maandblad ,,Lacerta" beleefde zijn zesde 
Jaargang! Het ging met ons orgaan crescendo. 
Jaargang 6 overtrof in kwalitelt alle voorgaande 
Jaargangen. Jaargang 6 tellend 104 pagina's, be-
vat 64 artikelen, alle ,,to the point", schltterend 
gelllustreerd met 36 actuele foto's en 48 teke-
nlngen, een kleurenplaat en 1 kunstbijlage van 
een hele paglna en bovendien nog twee losse 
mcdedellngenbladen ieder van 2 pagina's, 1 fraal 
titelblad getekend door ons lid Jac. van Hou-
welingen, leraar tekenen M.O. en 4 pagina's 
index, in totaal 113 bladzijden. 
Veel succes had de maandkalender met de leuke 
passende koptekenlngen van onze illustratrlce 
Mcvrouw M. Alberts-Reijst. het speclale schlld-
paddennummer van 8 pagina's. gevoegd bij No. 5 
alsmede het dubbelnummer 10-11 (Juli-Augustus 
1948) geheel gewijd aan problemen verband hou-
dende met het troplsche terrarium. Zeer veel on-
gevraagde tevredenheldsbetulglngen werden ont-
vangen van lezers In binnen- en bultenland. 
Als naaste medewerkers van de redacteur mogen 
niet onvermeld blijven Jhr L. Schorer, die als 
gebrulkelljk assistentie verleende bij het redac-
tlonele werk. de heren J. A. Schuurman en 
A. T. Reijst, die de verzorging van de uittreksels 
in resp. de Engelse en Dultse taal, bestemd voor 
de buitenlandse tijdschrlften, op zich hadden 
genomen alsmede de correspondentie in deze 
talen. 
De heer J. Tulnstra Jr trad wederom op als cor-
rector, terwijl de heer R. van Ierael de index van 
de 6e jaargang en de expedltle van enkele n u m -
mers verzorgde. 
Al deze medewerkers zijn wij grote dank ver-
schuldigd en hun opofferlng en enthouslasme 
voor onze mooie vereniging en haar blad mogen 
voor velen uwer stlmulerend werken! 
Grote dank zijn we ook verplicht aan enkele 
leden die ons geld beschikbaar stelden om extra 
cliche's te doen aanmaken of deze cliche's voor 
hun rekenlng lleten vervaardigen, geld beschik-
baar stelden om het extra schildpaddennummer 
te doen ultgeven, terwijl we last but not least de 
vele leden die medewerkten in de vorm van he t . 
insturen van artikelen met tekeningen en foto's 
onze grote waarderlng betulgen. 
Al deze ultlngen van warme llefde voor ons nog 
kleine, maar goede orgaan zijn voor de redacteur 
een stlmulans om door te zetten, financiele 
moellljkheden ten spljt. 
Beter een klein maar fijn orgaan, dan een groot 
dik leuterblad! 
Dat de betltellng ..Klein maar fijn" geen over-
dreven eigenwaan Is moge blljken uit de zeer 
goede recensles die bekende buitenlandse tijd-
schrlften op aquarium- en terrarlumgebled .wijden 
aan ,,Lacerta", waarbij wij hebben kunnen lezen, 
dat ,.Lacerta" gerekend kan worden tot een der 
best geredigeerde en geillustreerde maandbladen 
op ons gebied! 
Vrienden van ..Lacerta", dat hebben wij mede 
aan uw hulp, steun, en medewerklng te danken! 
Laat dit zo blijven. 
NEDERLANDSE BOND .,AQUA-TERRA". 
Op de Algemene vergadering van deze Bond, 
welke op 19 September 1948 te Utrecht werd ge-
houden, was onze vereniging — die bij deze Bond 
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Is aangesloten — vertegenwoordlgd door de heer 
J. Th. ter Horst. 
Op de agenda stond slechts een belangrijk agen-
dapunt, namelijk machtlglng tot het aanstellen 
van een bezoldigd adminlstrateur, welk voorstel 
door ,.Lacerta" werd ondersteund. 
Aan de fraaie kalender, ultgegeven door de Bond, 
werkte ook ..Lacerta" mede door het In brulkleen 
afstaan van een aantal daarvoor geschikte 
cliche's, waarbij onze redacteur enige passende 
onderschrlftcn schreef. Ons werk konden we via 
het bondsorgaan ,,Het Aquarium" naar buiten 
ultdragen door mlddcl van een maandelijkse 
(gratis) annonce, en de bespreklngen van ons 
maandblad. 

PROPAGANDA. 
Een tweetal lezlngen werd gehouden door de heer 
J. Th. ter Horst over de verzorging van dieren en 
planten In het terrarium voor de verenlglngen 
..Hydroblologla", 's-Gravenhage en ,,De Natuur-
vrlenden" te Zwolle, met lantaarnplaatjes uit het 
archlef van onze llchtbeeldendlenst. Het aantal 
uitnodigingcn om deel te nemen aan tentoon-
stelllngen was betrekkelljk groot, maar het me-
rendeel kwam zo laat dat medewcrking onmoge-
lljk bleek wegens een te geringe tijd van voor-
bereldlng. Te Maastricht werd van 28 Augustus 
tot 4 September 1948 een aquarium- en terrarlum-
tentoonstelllng georganiseerd door de voortrek-
kersstam „St Joseph", Ud onzer vereniging, welke 
cxposltle zeer goed geslaagd is en meer dan 2500 
betalende bezoekers trok. 
..Lacerta" was op deze tentoonstelling vertegen-
woordlgd. door deze groep. Groot succes had het 
speclale reptielen- en Amphlblechnummer van 
..Natura", het orgaan van de Ned. Natuurhls-
torlsche Vereniging dat in April 1948 ultkwam. 
Van dit nummer Is veel propaganda ultgegaan 
en het leverde ons dan ook diverse nieuwe leden 
op en bovendien nog een provenu van / 37.— 
Dit nummer werd geheel verzorgd door onze le-
den ,ook de fraaie omslagtekentng. Onze dank aan 
deze werkers. 

BIBLIOTHEEK, LICHTBEELDEN-, LEDEN-, EN 
INLICHTINGENDIENST. 

Deze vier diensten werden 
behcerd door ons bestuurs-

/jS^S^^j Ud D. J. van der Laan, 
^jjC^C—^\ Heuvelweg 36, Soestdljk, en 
^ ^ j j g S 'j... zoals wij van hem gewcnd 

iSjr—ri zijn, op uiterst nauwgezette 
" S^SS; ^i manier. 

SylZRX: -K . Aan de door hem verstrekte 
S\ *»yff\ % gegevens ontlenen wij het 

/ ^"""iS-Ti^n volgende: 
L^N. \S\IA Bibliotheek: Per 30-9-1948 
/X7 • ) ~ J S 5 T ^ ' 9 bevat de catalogus 137 num-
• hfJL ^ 3 ^ ^ mers (aanwinsten 17 stuks) 
***wBf> _ ^ ^ naast een groot aantal losse 
s S brochures In vreemde talen. 

Aantal ultlcningen 26. aan-
tal uitgeleende werken, incl. 

tijdschrlften 105. 
Lichtbeeldcndienst: Aanwezige lantaarnplaatjes 
8,3 x 8,3 cm. 280 stuks (aanwinst 24 stuks): pro-
jector uitgeleend 3 x voor gebruik bij lezlngen 
met aan totaal ultgeleer.de plaatjcs 50. 
Ledendlcnst: Deze dlenst verzorgde het collectlef 
lnbinden van 24 jaargangen No. 5 en de verkoop 
van een aantal boekjes: ..Inrlchtlng en Onder-
houd van het Terrarium". 
Inlichtingendienst: In een 20-tal gevallen werd 
raad ep advles verschaft. Door het toenemen van 
werkzaamheden van prlve aard is het de heer 
van der Laan niet mogelijk deze comblnatle van 
diensten te blijven beheren en wenst hij een 
aantal er van aan andere leden over te dragen. 

SECTIEDIENST. 
De beheerder van onze sectledlenst, de heer J. 
Bovenkerk Jr., Oostzaanstraat 21 II, Amsterdam C 
werd In ernstige mate bij zijn werkzaamheden 
bij het onderzoeken van gestorven reptielen en 

amphibieen gehandlcapt door zijn ernstige 
asthma-aanvallen, zo zelfs dat hij gedurende 
enige tijd in een zlekenhuts moest worden opge-
nomen. 
Met bewonderenswaardlg doorzetttngsvermogen 
heeft hij desnlettemln kans gezien vele secties 
voor onze leden te verrlchten. 
Een gedetatlleerd verslag denken wij in de loop 
van 1949 In ons maandblad te kunnen opnemen, 
zodat wij thans volstaan met enlg cljlermaterlaal. 
Onderzocht werden de lljken van de volgende 
dieren: 
Pira plpa: Anolis caiollnensls (2 x); Leiolopisma 
unlcolor; Lacerta virldls 4x); Phrynosoma cor-
nutum Harlan (3K): Sceloporus undulatus; Tri-
turus pyrrhogastcr Bole (2x); Iguana tubercu-
lata: een Amerlkaans sterschlldpadje; Lacerta 
agills; Chalcides trldactylus Laur. (Ertshazel-
worm), aldus 18 secties. 
Aan verschillende leden werden Vltamlne E 
(Vruchtbaarheldsvitamlne) en Lugolse oplosslngen 
verstrekt. 
Helaas wordt er van deze dlenst een nog te be-
scheiden gebruik gemaakt. Daar de laboratorlum-
lnventarls en het sectiematerlaal steeds meer 
worden ultgebreld en aangevuld. kunnen de sec-
ties (onderzoeklngen) meer tot in finesses plaats 
vinden, zodat wij hopen dat van deze gelegen-
heid in het volgende jaar een drukker gebruik 
zal worden gemaakt. Gewapend met de defini-
tleve of voorloplge diagnose kunnen vele nog 
levende dieren worden gered en veel geld worden 
bcspaard! Dit wordt maar al te vaak over het 
hoofd gezien. 

VAN HET SECRETARIAAT. 
De lasten van het secretariaat drukten ook in het 
afgelopen ver. Jaar zwaar, feitelljk te zwaar, op 
de schouders van de secretaris. Het gevolg was, 
dat vele werkzaamheden moesten worden uit-
jesteld, werden vertraagd of zelfs geheel afgelast. 
De comblnatle redacteur en secretaris droeg ook 
een steentje bij tot de overbelasting van werk. 
Gelukklg heeft ons lid R. van Iersel zich ontfermd 
over de secretaris en zich verdlenstelijk gemaakt 
door assistentie te verlenen bij diverse werk-
zaamheden. 
In hot tijdvak 1 October '47—30 September '48 
kwamen bij het secretariaat 1256 (waarvan 278 
uit hot bultenland) poststukken binnen. (vorig 
jaar 1145) Dit betekent dus ruim 100 poststukken 
per maand! 
Verzonden werden 1152 stukken, waarvan 212 
naar het bultenland alsmede 3066 exemplaren van 
ons orgaan (waarvan 507 naar bultenland). 
Door het secretariaat werd aan portl besteed 
/ 127,86 (vorig Jaar / 112,08) welk bedrag in het 
financlele verslag vgrwerkt Is In het bedrag aan-
gegeven met „Adminlstratlekosten". 
De schrljfmachinekwestie kon nog niet worden 
opgelost; gelukklg bleef ons bestuurslld H. Vis 
bereld zijn schrljfmachlne In bruikleen af te 
staan tot Augustus 1948. Juist toen de nood het 
hoogst was, schonk een onzer leden. die onbekend 
wenst tc blijven, het secretariaat een gebruikte 
ddch nog zeer goede kofferschrijfmachlne! Dit 
lid verdient onze hoogste dank. Verschillende 
leden hielpen diverse stencllwerkzaamheden ver-
rlchten, waarbij Ik speciaal wil noemen ons lid 
Cornellssen uit Haarlem, die samen met zijn ver-
loofde de ledenlljsten gereed maakte en ter ver-
zendlng bracht — een reusachtlg karwel — en 
zelfs nog een gedeelte van de kosten op zich nam. 
De heren A. T. Reijst en J. A. Schuurman ver-
leenden wederom — gelijk In andere jaren — 
assistentie bij buitenlandse correspondeutle, resp. 
in de Dultse en Engelse taal. 
Zulk een medewerking stemt tot dankbaarheid 
en karakterlseert een vereniging, demonstreert 
de Juiste geest en geeft tevens een antwoord op 
een vraag, die we zo dikwijls horen stellen: „Hoe 
is het toch mogelijk dat ,.Lacerta" met zo'n be-
trekkelljk gering aantal mensen zo veel presteen?" 
Met z'n alien voor alien. Zo moet het zijn en zo 
moet het blijven. 
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TECHNISCHE TERRARIUMDIENST. 
Ons lid J. Smith Jr, Schle-
weg 89a te Rotterdam-Cen-
trum verzorgt deze dlenst. 
Regelmatlg voorziet hij ons 
orgaan van technlsche ge-
gevens (Automatlsche vlie-
genval) en de leden van de 
bekende door hem ontwor-
pen en getekende bouwsche-
ma's met toellchting. 
In totaal werden dit ver.-
Jaar 33 bouwschema's gele-
verd, onderverdeeld als volgt: 

„Rana" 13: „Bufo" 1; „Hyla" 5, „Coronella" 9; 
"Triton" 5. De prljs van 75 cent per schema kon 
door de verhoogde llchtdrukkosten niet langer 
gehandhaafd blijven. Toen de voorraad schema's 
uitgeput was moest de prljs worden herzlen en 
worden gesteld op / 1.—, incluslef verzendkosten. 
Men bedenke hlerblj dat de Technlsche Dlenst 
zich vanaf den beglnne steeds zelf heeft bedropen. 
Voorop gezet blijft echter dat de schema's tegen 
de kostende prljs onder de leden moeten worden 
gedistribueerd en er van wlnstvorming geen 
sprake mag zijn. 
Een wel zeer beschelden gebruik werd er gemaakt 
van de dienst, waar het betreft het vragen stellen 
over eventuele moellljkheden bij bouw van ter-
raria en (of) hulpmlddelen. 
Een grote voorultgang was dat voor zelfbouwers 
het vensterglas vrij kwam. Ook was er weer hout 
te koop. Alleen ljzeren frames waren moellijker 
verkrijgbaar doch bij tijdige bestelllng toch wel 
leverbaar; horregaas blijft nog erg schaars. 
Vermeld dlent te worden dat de Technlsche 
Terrariumdlenst zich niet belast met het bouwen 
van terraria. 

ONZE IMPORTDIENST. 
Dieren, bestemd voor 
onze vereniging en af-
komstlg uit het bulten-
land, arrlveerden ten 
hulzc van ons lid J. P. 
v.d. Werff te Rotterdam, 
die deze dieren tijdelijk 
verzorgde in zijn specl-
aal voor reptielen en 
amphibieen lngerlchte 

glazen kas met terraria.. 
Door zijn werkzaamhe-

' den bij de Dlergaarde te 
Rotterdam kon dit lid 

het admlnlstratleve bebeer niet voeren, zodat dit 
verzorgd werd door onze Voorzitter J. B. ten 
Veen 
We moeten het eerlljk bekennen. De lmportdlenst 
heeft ons in het afgelopen ver. Jaar vele moellljk-
heden en zorgen gebaard, zodat besloten Is om 
er mede te stoppen. De moellljkheden waren In 
hoofdzaak het gevolg van 
1, Het In gebreke blijven van de leden om dieren 

af te nemen nadat deze waren gearrlveerd, 
hoewel ze tevoren hadden opgegeven voor be-
paalde soorten lnteresse te hebben. Daardoor 
kwam dhr v.d. Werff af en toe voor puzzles 
te zitten waar al de dieren te laten, terwijl 
dhr ten Veen verdronk In een berg correspon-
dence . 

2. De persoonlijke omstandlgheden van de heren 
v.d. Werff en ten Veen, die beiden een zeer 
drukke en onregelmatlge werkkring hebben, 
zodat het vaak onmogelljk was de Juiste co-
ordinate te bewerkstelllgen, met het gevolg: 
stagnatie in bet verzenden enz. 

Beide heren bleken dan ook niet bereld op de-
zelfde basis dit werk voort te zetten. 
Maar ondanks al deze minder prettige dingen 
konden wij toch aardlge resultaten boeken, waar-
omtrent de volgende cljfers en gegevens: 
Gelmporteerd werden 379 levende dieren In ruim 
20 soorten uit 7 verschillende landen in 17 zen-
dingen, waarvan er twee verloren gingen (afkom-
stlg uit Palestina). 

Wij ontvlngen dieren uit Belgic (2 zendingen); 
Denemarken (1); Dultsland (Beieren) (2); Frank-
rijk (2); Oostenrijk (2); Israel (Palestina) (4) en 
uit eigen land (2). 
Er arrlveerden Salamandra salamandra (Vuur-
salamanders); Lacerta viridls (Smaragdhagedis-
sen); Triturus marmoratus (Marmersalamanders); 
Tr. vulgaris, Cristatus, alpestrls, pyrrhogaster 
Bole, resp. Gewone water-, Kam-, alpenwater-
en Japanse vuurbuiksalamanders; Triturus rus-
conll; Spelerpes fuscus; Euproctus asper; Pleuro-
deles waltl; Xenopus laevis; Bomblna bomblna 
en Bomblna variegata, resp. Roodbuik- en Geel-
bulkvuurpadden; Discoglossus pictus; Hyla ar-
borea; Vlpera berus; Bufo viridls; Bufo calamlta; 
Pelobates fuscus; Eumeces schnelderl, en een zen-
ding cocons van Godsaanbldders. Bij vergelljklng 
met het verslag over het Jaar 1947 merken wij dus 
op, dat import van tropische dieren niet heeft 
plaats gevonden en dat wij ons hebben beperkt 
tot het invoeren van Europese en sub-tropische 
reptielen en amphlblegn, dit omdat ons gebleken 
was dat het aantal houders van tropische terra-
ria nog uiterst beperkt was. 
Al deze dieren werden weer door de heren v. d. 
Werff en ten Veen doorgezonden naar leden in 
stad en land, enkele dieren gingen weer naar 
andere landen, in rull voor andere dieren. 
Bestuderen wij even deze cljfers dan nemen wij 
onze hoed af voor deze twee medewerkers en wij 
betreuren het des te meer, dat de houding van 
onze leden-bestellers thans de oorzaak is, dat wij 
er mede moeten ophouden. 
De schenkers van de In 1948 geimporteerde dieren 
te weten de heren Max Stelger, Bazel (Zwltser-
land), Erich Sochurek, Wenen (Oostenrijk). Ove 
Larsen, Kopenhagen (Denemarken), Dr R. Parlzy, 
Gagny (Frankrijk), onze leden R. Lewin en Y. 
Werner, beiden te Haifa (Israel), Dr W. B. Sachs, 
Buchloe, betulgen wij namens alien, die van deze 
lmporten geprofiteerd hebben, onze welgemeende 
dank. Van enkele leden vernamen wij. dat zij in -
dlvldueel hadden gelmporteerd, o.a. uit Noord 
Amerika en Indonesie (Java). 
In het volgend Jaar kan nog een zending uit 
Noord Amerika worden verwacht afkomstlg van 
ons lid Dr R. Cagle uit New Orleans door vrlende-
lljke bemlddellng van ons Ud H. A. L. Mcnne, 
die bij hem op bezoek is geweest. 

HERPETO-GEOGRAFISCHE DIENST. 
De heer D. P. van Wljk, 

i^.— •*' Amersfoortsestraatweg 45, 
, - ^ ^ B B | Bussum, leider van deze 

jK V ^ B F Dlenst. documenteert alle 
i l ! a^F waarnemingen en vondsten 
W H ^ M van reptielen en amphibieen 
• - t M y in Nederland. aan de hand 
m j3j v a n docurnentatiekaarten 

Pi ^ H ^ welke hem van medewerkers 
& J I ^ L | bereiken. 
j g ^ ^ ^ f c ; ° P 30 . 9 . 1948 was hot aan-
» U j | tal lngeschreven documenta-

\ \ fc/j ties tot 718 gestegen. (zelfde 
x < = i / tijdstlp van vorig Jaar 602) 

Door tljdsgebrek verscheen geen overzlcht van 
de In 1947 ontvangen waarnemingen en tenge-
volge van dit felt Is het te verklaren dat er in 
het afgelopen ver. Jaar lets minder documentatle-
materlaal doorkwam dan in het Jaar daarvoor. 
Een dergelijk verslag lmmers werkt stlmulerend 
op de actlvltelt der medewerkers. 
In het voorjaar of voorzomer 1949 zal echter 
een ultgebreld en gelllustreerd verslag van alle 
vondsten en waarnemingen van de laatste 5 
jaren gepubllceerd worden, van welk verslag wij 
ons veel voorstellen. 
Er zijn echter nog zeer veel docurnentatiekaarten 
(bianco) in clrculatle, zodat wij hopen, dat er nog 
Beer veel met belangrljke gegevens, welke nog te 
elfdcr ure in bovenbedoeld verslag zouden kunnen 
worden verwerkt, aan onze heer van Wljk zullen 
worden lngezonden. 
Later zult u trots zijn aan dit ook voor de weten-
scbap zeer belangrljke verslag te hebben mede-
gewerkt. 
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Nederland is het enige land ter wereld waar zulk 
een Herpeto-geografische documentatie centraal 
geschledt! 

VAN DE WERKGROEPEN. 
Hierover kunnen we kort 
zijn. Wat wij gevreesd heb-
ben Is gekomen. Door gebrek 
aan actlvltelt van de Am-
aterdammers en de Hage-
naars zijn onze werkgroepen 
in Amsterdam en Den Haag 
practlsch geliquldeerd. Ook 
het felt dat we er tot nu 
toe niet in konden slagen 

.enkele lelders te vinden die 
tijd en gelegenheid hebben 
de werkgroepen weer nieuw 
leven In te hlazen werkte 
in belangrljke mate mede 
tot dit echec. Jammer, want 

bloeiende en sterke werkgroepen in de drie grote 
steden In het Westen des lands zouden een niet 
te versmaden steun voor ,.Lacerta" vormen. 
Het wachten Is op leden met enthouslasme en 
organisatletalenten! 

DIVERSEN. 
Een enquete, welke wij lnstelden, gaf als ultslag, 
dat ca. 45 pet. der leden behoorde tot de groep 
van ..algemeen gelnteresseerden" (veldblologen) 
en nlet-terrarlumhouders (waaronder begrepen de 
buttengewone leden, zoals verenlglngen, tnstellln-
gen, enz.). Van de overlge 55 pet. bezat 51 pet. 
een Inlands huiskamerterrarium, 18 pet. een sub-
tropisch terrarium, 18 pet. een bultenterrarlum en 
12 pet. een openluchtterrarlum, 1 pet. diverse 
typen, Incluslef troplsch. 
Van de gehouden dlersoorten waren de hagedls-
achtlgen het meest populalr, gevolgd door de 
padden, schlldpadden, salamanders, slangen, ter-
wijl de klkvorsen de hekkensluiters zijn. 

Uit cljfers van de verkoop van de terrarium-
bouwschema's en deze enquete kunnen reeds zeer 
interessante gegevens verzameld worden over de 
ontwikkeling van de terrariumhouderij in Neder-
land. 
Een beschrljvende ledenlijst In stencilvorm werd 
de leden toegezonden. Ons Ud D. P. van Wljk te 
Bussum werd door het bestuur gemachtlgd na-
mens ,.Lacerta" zltt lng te nemen In het Comlte 
ter Voorbereldlng van de Goolse werkgroep voor 
de verbreldlng der Natuurbeschermlngsgedachte. 

SLOTBES CHOU WING. 
Hebben wij dit verslag met aandacht gelezen. dan 
komen wij tot de conclusle, dat het afgelopen 
jaar nog niet zo slecht voor onze vereniging Is 
verlopen en dat er reden is tevreden te zijn met 
de huldlge gang van zaken. Sleehts een dringend 
verzoek: stuurt toch slechts In hoogste ulterste 
noodzaak de halfjaarlijkse of Jaarlijkse contrlbu-
tlekwltantle onbetaald terug, liever: retourneer 
deze nlmmer ongehonoreerd want met dit euvel 
tobben wij — in het bljzonder onze pennlng-
meester — elk Jaar weer. Wij beseffen dat ook 
het komende jaar gestreden zal moeten worden 
om het hoofd boven water te houden omdat het 
leven nog steeds duurder wordt, maar bij onze 
landelljke vereniging Is het flnancteel-technlsch 
niet mogelijk de contributle per maand te lnnen, 
zodat wij het eens per hall jaar of per' jaar, naar 
Ieders keuze, moeten blijven doen en Ja, het valt 
wel eens niet mee om dan In eens / 4,75 of / 9,50 
te fourneren. Moge dit verslag u echter hebben 
overtulgd dat deze ultgave volledig verantwoord 
is, dan hebben wij al veel gewonnen. 
Dat ..Lacerta" In deze woellge en verwarde wereld 
voor u •een steun en rustpunt bij uw studle en 
liefhebberij moge zijn In het komende verenl-
gingsjaar. Is de wens waarmede wij dit overzlcht 
besluiten. 

's-Gravenhage, 30 September 1948. 
Vier Heemsklnderenstraat 159. 

J. TH. TER HORST, SECR. 

J3u\ROV6RZlCht van de penninQmeesteR 
Toelichting op de financiele verantwoordlng over 
de periode 1 October 1947-30 September 1948 

Moesten wij het vorig Jaar onze financiele ver-
antwoordlng aanvangen met de conclusle te 
trekken, dat het er met de pennlngen van onze 
Vereniging niet al te best voorstond, dit Jaar 
kunnen wij gelukklg hoopvoller beglnnen. 
Het Is ons gelukt niet alleen een goed slultende 
begrotlng te kunnen opstellen, maar ook ons 
kasgeld te consolideren. Enkele' posten zullen 
wij, zoals gewoonlijk, nader bekljken. 
Kasgeld; Zoals men kan zien beschikken wij 
over een bedrag ad / 823.— aan kasgeld. Dit Is 
zeer verheugend maar zou toch aanleldlng kun-

.nen geven tot verkeerde veronderstelllngen. Ver-
heugend dat we dit bedrag rljk zijn, mlsleldend 
door de gedachte, dat we er nil zijn! Maar dat 
we er nog lang niet zijn hopen wij met het 
volgende voorbeeld duidelijk te maken. 
Als we bedenken dat een „Lacerta"-nummer aan 
drukken, cliche's, verzendlng en administrate 
op plm. / 150,— komt, dan wil dit dus zeggen, 
dat bij eventuele gebeurtenlssen onze vereniging 
— die drljft op haar orgaan — met dit bedrag 
slechts 5 maanden vooruit zou kunnen. 
En dit Is een kardinaal punt In ons verenlgings-
leven want eens per half Jaar vlndt contrlbutle-
lnnlng plaats. Ieder half Jaar . . . ach, men weet 
de klacht wel. die n u volgt. 
Toch willen wij voor die leden, die het nog niet 
weten of er nog niet van overtulgd zijn, het 
nogmaals herhalen. Het komt steeds voor en 
het zijn altijd weer dezelfde leden, die de kwi-

tanties weigeren, de pennlngmeester laten schrij-
ven en niet eens de wellevendheid hebben even 
een brlefje te schrijven wat de reden Is van het 
nlet betalen. Wat kost dlt niet een portl en tijd! 
Leden, die dlt aangaat, trekt het u a.u.b. erg 
aan! I 
Afschrijvingen: Het bestuur heeft gemeend goed 
te doen bij zijn voorzlchtlg flnancleel beleid deze 
post In de Balans op te nemen. Wij hopen n a -
melijk In de loop der Jaren op deze wijze enkele 
posten geheel te kunnen afschrijven. 
Donatles: Mogen wij nogmaals deze post bij u 
aanbevelen? Wellicht heeft u huisgenoten of 
kennissen, die ons mooie werk met een donatle, 
hetzU klein hetzlj groot, willen steunen. 
Contributle: Vanaf deze plaats zeggen wij al 
die leden nogmaals hartelljk dank, die hun con-
tributle naar boven afrondden of deze met een 
extra gift verhoogden. Deze dank geldt ook hen, 
die speclale cliche's of gehele afleverlngen voor 
elgen rekenlng namen. Ter navolging! 
Aan het eind van deze toelichting gekomen 
spreken wij de hoop uit, dat ook in het komende 
verenlgingsjaar onze vereniging flnancleel weer 
sterker mag worden. 
Dordrecht, 30 September 1948. 
Krlspijnseweg 79rood. 
Giro der vereniging: 461084. 

A. VAN DER GRAAF, 
Pennlngmeester. 
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Begroting voor het verenigingsjaar 
1 October 1948-30 September 1949 

/ 2130.— 
10,— 

290,— 

/ 2430.— 

Bljdrage Ned. Bond ..Aqua Ter ra" . 
Orgaan ..Lacerta", inclusief por t l 

. / 105,— 
. ,, 1700,— 

. . „ 250,— 

. . „ 350.— 

. . „ 25,— 

/ 2430.— 

Balans per 30 September 1948 

Bezl t t ingcn : 
Kas / 823.60 
Tegoed a a n Belg. frs 24,30 
Technlsche Dlens t , 8,67 
Garant lefonds , 290,15 
Invcn ta r l s : 
Pro jec t le lan taarn 40*10 
Lampen, 2 ex., afgeschr. . . . . . . „ —,— 
Dlaposlt leven 83,96 
Vlgantol 2,— 
Schri j fmachlne Erika 1,— 
C l i c W s 1,— 
Propagandamate r l aa l en divers d r u k -

werk 28,— 
Bibl lotheekboeken 1,— 

/ 1303,78 

Schulden : 
Waarborgsommen / 15,22 
Vooruit on tvangen con t r ibu t le . . . . „ 349,25 
Afschrijvingen: 
Projec t le lantaarn / 8,10 
Dinpositieven 13 96 

„ 22,06 
Kapl taa l 917,25 

/ 1303,78 

Jaarrekening per 30 September 1948 

Beginsaldo 30.9.1947 / 825.27 
C o n t r i b u t e s 2001,94 
Donatles 10,— 
Garant lefonds v 39,83 
Waarborgs tor t ing „ 26,40 
Werkgroep Den Haag 25,— 
Ledendlenst , 15,98* 

/ 2944,42 

• Gelden onder berus t lng van de bibliothecaris . 

Orgaan ..Lacerta", lncl. port l . . . . / 1357.45 
Propaganda 24,18 
Cliche's 224,29 
A d m i n i s t r a t e „ 317,01 
Relskosten bes tuurs leden 6,20 
Bljdrage Ned. Bond „Aqua-Ter ra" . . ,. 95,90 
Jaarverslag „ 68.40 
Betal lngen t.g. f rankentegoed . . . . „ 6,80 
Bibllotheek 20,59* 
Vermogen 823,60 

/ 2944,42 

Men worJt verzocht binnen een termijn van drie weken na ontvangst van bovenstaande jaarverslagen aan 
het secretariaat kennis te geven of men al dan niet met de inhoud accoord kan gaan. 
Ontvangen wij geen bericht wordt aangenomen dat men met de inhoud van de vcrslagen en het daarmede 
verantwoord beleid instemt. 

BELANGRIJKE ADRESWIJZIGING! 
Van 15 Februar i 1949 af d len t m en zich voor h e t lenen van boeken en t l jdschrtf ten t e wenden t o t 
onze nieuwe bibl iothecaris 

A. T. REIJST, Hoogstraat 47 te KOOG AAN DE ZAAN. 
Waarborgsommen k u n n e n worden gestort op post rekening: 310551 te zl jnen name . 

De INLICHTINGENDIENST wordt eveneens door hem verzorgd. Mlts een antwoordpostzegel wordt 
bijgevoegd k u n t u alle mogelijke vragen op ons gebied stellen, waaraan verder geen kos ten zijn 
verbonden. 
Noteert he t n ieuwe adres in uw zakagendal 
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