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M/jn buitenterrarium voor Amphibieen 
Op de hierbij geplaatste foto ziet u een 
hoekje van mijn buitenterrarium voor in-
heemse amphibieen. Hierin heb ik echter 
alleen de meest bekende dieren, zoals de 
Groene waterkikker (Rana esculenta L.), de 
Bruine kikvors (Rana temporaria L.) en de 
Heikikvors (Rana arvalis Nilsson) onderge-
bracht. Ook de Gewone pad (Bufo bufo L.) 
en de Rugstreeppad (Bufo calamita Laur.) 
vinden hier een verblijf. Mijn overige in-
heemse amphibieen, die ik mijn „bijzon-
dere soorten" noem, bewonen weer een 

door P. Blom, Den Helder 
ander, speciaal voor hen ingericht, ter-
rarium. Dit zijn de Vuursalamander (Sala-
mandra salamandra L.), de Grote kam-
salamander (Tiituius cristatus Laur.), de 
Kleine watersalamander (Triturus vulga-
ris L.), het geelbuik Vuurpadje (Bombina 
variegata) en de Boomkikvors (Hyla ar-
borea L.). Als vreemdeling bij al deze am-
phibieen woont ook de Levendbarende 
hagedis (Lacerta vivipara Jacquin) in dit 
terrarium. 
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Buitenterrarium voor inheemse Amphibieen 
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Rana esculenta L. Q kwakend foto H. M, C. Gerrltsen 

De bevolking van mijn eerstgenoemde bui-
tentenaiium is niel veeleisend en ik had 
voor hen gevoeglijk een klein bassin met 
wat water en wat rommelige beplanting 
kunnen inrichten. Toch heb ik ook hier 
weer getracht een brokje wilde natuur na 
te bootsen en zoals steeds heb ik hiervan 
veel vreugde beleefd. 
Het geheel stelt een moerasje voor. Om het 
vijvertje staat als allereerste een der 
mooiste van onze moerasplanten: de Dot-
terbloem (Caltha palustris) die in deze 
bak ieder jaar tweemaal bloeitl (Helaas 
is dit op de foto niet meer zichtbaar 
wegens het gevorderde seizoen). 
Naast de Dotter het Moerasvarentje (Po-
lystichum Thelypteris Pith), St. Janskruid 
(Hypericum perforatum L.) en Watermunt 
(Mentha aquatica). Verder op het landge-
deelte groeien enkele polletjes Dophei 
(Erica Tetralin L.) en een bosje Tormentil 
(Potentilla erecta Rausch). Op de achter-
grond waar wat klimgelegenheid is, Vogel-
wikke (Vicia gracca), die met zijn paarse 
bloemetjes een aardige aanblik biedt. De 
achterwand en de linker zijwand zijn ge-
camoufleerd met gewone Klimop (Hedera 
Helix L.) en Kruipwilg (Salix repens L.). 
Met mijn kikkers en padden beleef ik, van 
al mijn dieren, wel het meeste genoegen; 
je kunt er zo echt vriendschappelijk mee 
omgaan. De meeste zijn ook spoedig tam 
te maken. Alleen met de „Grote Groene" 
duurt dat meestal geruime tijd en bij som-
mige exemplaren lukt het helemaal nooit. 
Met een paar grote dieren heb ik het een 
paar jaar geleden nog eens geprobeerd, 
maar ze weigerden elk voedsel. Toen ze 
erg vermagerd waren van de honger, heb 
ik ze maar de vrijheid gegeven. Thans 
heb ik er drie, iets kleiner dan de vorige, 
die evenals mijn andere dieren uit de hand 
eten. Het kost echter heel wat geduld en 

Op 24 Augustus 1953 kreeg ik van een 
onzer leden uit Den Haag een aantal eieren 
van Tjitjaks en schildpadden. Deze eieren 
had hij zich per luchtpost uit Indonesie 

voorzichtigheid om ze zo ver te krijgen, 
vooral in een terrarium van flinke afme-
tingen. 
Zijn ze eenmaal werkelijk tam, dan kun je 
er ook alles mee doen: ik kan ze rustig 
opnemen zoveel ik maar wil, zonder dat 
ze ook maar een poging tot ontsnappen 
wagen of tegenstand bieden. Dat oppak-
ken is wel eens noodzakelijk bij het voede-
ren om vechtpartijen te voorkomen. Na het 
diner leven ze echter weer vreedzaam 
naast elkaar. 
Wanneer uit de hand wordt gevoederd en 
de prooi beweegt eens een keer niet, bijten 

' ze bijna altijd in de vingers. Zij schijnen 
dus wel te weten dat daar het voedsel zich 
bevindt doch zien niet het verschil tussen 
de prooi en de vingers. Werp ik het voed-
sel naast hen op de grond, dan volgen ze 
nog de bewegingen van mijn hand. 
Dat uit de hand eten is echter ook weer 
spoedig af te leren door bijv. weer enkele 
dagen achtereen goed levende en kronke-
lende wormen naast de kikkers op de 
grond te werpen. 

, 
Geelbuiklge vuurpad 

Het schijnt dat deze kikvorsen ook hun 
verzorger van anderen leren onderschei-
den. Kom ik zelf voor het terrarium, dan 
komen ze alle naar de voorruit, zelfs al 
zijn ze in hun schuilhoeken. Komt echter 
mijn vrouw er voor, dan is dat niet het 
geval. Ook weten ze heel aardig, wanneer 
het voedertijd is. Ik voeder gewoonlijk 
's avonds om ongeveer zes uur. Wanneer 
ik echter op een afwijkende tijd kom, bijv. 
op Zondagmorgen vroeg, dan blijven ze 
rustig zitten. 
Er zullen heus bij deze gewone dingen nog 
wel belangrijker dingen te onderzoeken 
zijn, maar daarvoor ontbreekt mij helaas 
de tijd. Misschien dat ik over enkele jaren 
daartoe in de gelegenheid zal zijn. Voor-
lopig echter beleef ik zelfs op deze wijze 
zoveel vreugde aan mijn inheemse am-
phibieen, dat ik ze voor geen geld zou 
willen missen. 

laten sturen. Een Tokeh-ei dat zich ook in 
dezelfde zending bevond, bleek bij aan-
komst helaas beschadigd le zijn. 
Op zoek naar een goede manier om de 

Mijn ervaringen met Tjitjaks 
door Jac. Nagtegaal, 's-Gravenhage 
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eieren uit te broeden, vond ik in de negen-
de jaargang van ons blad (biz. 66) een 
artikel van ons Belgische lid, de heer Th. 
de Vleeschauwer, waarin deze een broed-
apparaat voor reptieleneieren beschrijft. 
Op grond van zijn mededelingen ging ik 
toen als volgt aan het werk: 
De schildpad-eieren werden geplaatst in 
een bloempot met turfmolm, die ik afdekte 
met een vochtige doek. De Tjitjak-eieren 
legde ik op een laagje spagnum (veenmos) 
in een klein busje. Toen plaatste ik de 
bloempot en het busje in een grote trom-
mel waarin gedurende de nacht een 25-
Watt lamp brandde. 
Helaas bleken na verloop van enige tijd 
de schildpad-eieren te zijn bedorven. Tot 
mijn grote vreuqde bleven de Tjitjak-eieren 
echter goed. De meeste waren wit, doch 
enkele hadden een blauwachtige tint, die 
met de dag donkerder werd, zodat ik ver-
moedde dat dit wel eens een teken van 
ontwikkeling zou kunnen zijn. 
Dat mijn vermoeden juist was, bleek op 
31 Augustus. Toen ik die morgen het busje 
opende, vond ik miin eerste jonge Tjitjak 
(Hemidactilus frenatus Dum. & Bibr.). Dit 
diertje was ongeveer Z\4—4 cm lang en 
zeer licht van kleur. Ik plaatste het in een 
bakje van 30—15—15 cm met een achter-
wand van kurkschors waar het onmiddel-
lijk achter verdween. Na een poosje op en 
achter de schors te hebben doorgebracht, 
werd het dier veel donkerder van kleur. 
Het voedsel stelde mij aanvankelijk wel 
voor problemen. Volwassen Tjitjaks eten 
vlinders, vliegen enz., maar wat moet je nu 
zo'n jong diertje vooizetten? Ik begon 
maai zo veel mogelijk muggen, vliegjes en 
andere kleine insecten te vangen maar dat 
viel niet mee. Dus besloot ik Drosophila te 
gaan kweken. Jampotten met een voedings-
bodem van appel en brood vermengd met 
gistvlokken, leverden in korte tijd grote 
hoeveelheden van deze fruitvliegjes op. 
Zodra nu in een der potten een flink aantal 
vliegjes zwermden, plaatste ik deze in het 
terrarium. Ik dekte de pot dan af met een 
stukje vitrage zodat de vliegen er wel uit, 
maar de Tjitjaks er niet in konden. Deze 
methode bleek een groot succes. De eerst-
geborene hapte het ene fruitvliegje na het 
andere weg en op het ogenblik dat ik dit 
schriji, (midden November) is hij al ruim 
7 cm gioot. 
Iedeie morgen keek ik nu, voor ik naar 
school ging, of er soms weer Tjitjaks gebo-
ren waren en ja hoor, op 2 September was 
er weer een. Deze maal echter was het 
jonge diertje heel anders getekend. Het 
hele lichaam is bedekt met punten en 
strepen, die op de staart dwarsbanden 
vormen. Ik vermoed, dat dit een andere 
soort is en wel Hemidactylus platyrus 
(Schneider). 
In de loop van September kwamen toen 
achtereenvolgens nog zes eieren uit zodat 
ik nu in het gelukkige bezit ben van acht 
Tjitjaks. 

De naderende winter bracht echter nieuwe 
vtaagstukken. Daarom bracht ik in Octo-
ber het Tjitjak-terrarium over naar een 
verwarmde kamer waar ook mijn Eumeces 
schneideri en mijn Doornstaart-hagedis 
(Uromastix acanthinuris) een plaatsje kre-
gen. Vooral die Doornstaart heeit behoefte 
aan vrij veel warmte zodat in zijn terra-
rium een gemiddelde temperatuur heerst 
van ongeveer 34° C. Het bakje met de 
Tjitjaks plaatste ik nu met een der zijkan-
ten tegen deze verwarmde grote bak. Dat 
dit goed merkbaar is blijkt wel uit het 
gedrag van de Tjitjaks: voortdurend kan 
men ze aan die zijde, vlak tegen de wand 
gedrukt, vinden. Wanneer 's avonds echter 
de 25-Watt lamp in hun eigen woning 
brandt, verhuist de hele familie naar het 
kurkschors vlak onder de lamp. De tempe-
ratuur in dit kleine terrarium bedraagt on-
geveer 25° C. en te oordelen naar het ge-
drag van de dieren is dit genoeg. 
Als terrarium-dieren zijn Tjitjaks werkelijk 
alleraardigst, alleen zijn ze erg vraatzuch-
tig. Deze peuters bijten elkaar zelfs reeds 
de staartjes af! Ik bezit dan ook nog maar 
enkele exemplaren met een geheel gave 
staart maar gelukkig is ook bij deze soor-
ten het regeneratie-vermogen groot zodat 
de stompjes weer aangroeien. 
Jammer is, dat de dieren zo schuw zijn. 
Wanneer 's avonds de lamp brandt en men 
in de buurt van het terrarium komt, schie-
ten alle Tjitjaks onmiddellijk weg achter 
de kurkschors of onder een takje. 
Toen op een gegeven ogenblik een inzin-
king in mijn Drosophilakweek was inge-
tieden, piobeeide ik, of ze ook ander voed-
sel wilden nemen. Ik voerde daarom heel 
kleine meelwormen en muggenlarven. Op 
het laatste schenen ze niet bepaald dol te 
zijn: zodra ze er een hadden gegeten, lie-
ten ze de rest liggen. Van de meelworm-
pjes daarenteqen aten ze meestal drie of 
vier achter elkaar, wat gezien hun eigen 
geringe afmetingen, een stevig maal mag 
worden genoemd. 
Als extraatje geef ik ze ook iedere week 
wat Davitamon. 

Verspreidingsgebied 
Hemidactylus frenatus (Dum. <& Bibr.) heeft 
een zeer goot verspreidingsgebied. Deze 
gecko komt niet alleen in qeheel Indonesie 
voor, maar ook op Malakka, de Andama-
nen, Nicobaren, Ceylon, Zuidelijk India, 
Birma, Assam, China, Philippijnen, Bis-
marck Archipel, Murray eiland, Christmas 
eiland, St. Helena, Madagaskar, Somali-
land en Kaapkolonie. 
Het verspreidingsgebied van de andere 
soort, Hemidactylus platyrus (Schneider), 
is niet zo groot, nl. Nias, Sumatra, Riouw, 
Singkep, Banka, Billiton, Java, Borneo, Flo-
res, Celebes, Lombok, Gr. Bastaris, Sumba, 
Suva, Kar. Eil., Aroe Eil., Halmaheira, Nieuw 
Guinea, Malakka, Birma, Ceylon, Zuid-Chi-
na, Indo China, Philippijnen. 
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Pqthons of Reuzenslangen 
door L. Coomans de Ruiter 

Vermoedelijk omdat de meeste mensen 
slangen lugubere en griezelige dieren vin-
den, die men op allerlei wijzen moet do-
den, werd en wordt ex over deze dieren 
zeer veel gefantaseerd. Heeft men een ont-
moeting met een slang, dan vertelt men 
graag hoe zwaar giftig deze was, ook al 
behoort de soort tot de onschuldigste die-
ren ter wereld. Komt men onderweg een 
python tegen, waarvan de niet-giftigheid 
allerwegen bekend is, dan wordt bij thuis-
komst de lengte van het waargenomen 
dier sterk overdreven. Zo vertelt men dan 
van reuzenslangen van ruim 15 meter leng-
te, die een hele karbouw met „huid en 
haar" verslinden. Het meest betreurens-
waard is echter, dat dergelijke vertelsels 
zo'n lang leven hebben en men deze tel-
kens weer in de literatuur tegenkomt. 
Er zijn inderdaad enkele zeer grote pythons 
bekend en een recordstuk bevindt zich in 
het Raffles Museum te Singapore. Daar kan 
men in een glazen kast een python van 
bijna 10 meter lengte bewonderen, inder-
daad een monsterachtig beest. Maar de 
gemiddelde afmetingen van volwassen 
reuzenslangen zijn niet veel meer dan 6 
meter. Het grootste door mij gemeten 
exemplaar was 5,93 meter en dit dier had 
een geheel varken in de buik. 
Nu weet ik wel, dat er huiden zijn van 
grotere lengte. Maar men moet niet ver-
geten, dat een slangenhuid zich tijdens 
het opspannen zeer gemakkelijk laat rek-
ken en bij volwassen exemplaren kost het 
weinig moeite om zelfs een paar meters 
te winnen. 
Pythons komen in enige soorten in Indo-
nesie voor. De bekendste is de „ular 
sawah" (= sawahslang) (Python reticula-
tus) met een prachtig netvormig patroon, 
die door de Europeanen veelal ten on-
rechte „boa constrictor" wordt genoemd. 
Dit is nl. een Zuid-Amerikaanse reuzen-
slang, waarmede de python slechts een 
zeer oppervlakkige, uiterlijke gelijkenis 
vertoont. 
Pythons zijn uitgesproken nuttige dieren, 
die zich voornamelijk met ratten en mui-
zen voeden en daardoor zorg dragen, dat 
de landbouwer zijn te velde staande rijst 
ook in de rijstschuren krijgt. Daarom is het 
zo buitengewoon kortzichtig van de 
„tani's", de Indonesische landbouwers, ge-
weest, dat zij hebben medegewerkt om 
terwille van een modegril in Europa, in de 
jaren 1933—1937 een ware slachting onder 
deze voor hen zo nuttige dieren aan te 
richten. Voor klinkende munt werden eerst 
de gemakkelijkst te vangen pythons opge-
ruimd en dit waren juist de sawahbewo-
ners. Ik was in die tijd bestuursambtenaar 

in de Westerafdeling van Borneo en ik 
heb mijn mensen ernstig gewaarschuwd, 
dat, als ,deze moordpartij op grote schaal 
voortging, zij het volgend jaar op misoogst 
meesten rekenen. Men heeft mijn waa'r-
schuwingen in de wind geslagen; de zeer 
hoge prijzen voor slangenhuiden in die 
jaren betaald, waren blijkbaar te verleide-
liik. Helaas zijn mijn voorspellingen uit-
oekomen. Meen niet, dat het nog wel zal 
meevallen en dat voor damesschoentjes, 
fasies, herendassen, enz. heus niet zo heel 
veel slangen zijn gedood. Ik beschik niet 
over de juiste cijfers van het aantal 
slangenhuiden, dat in die jaren uit geheel 
Indonesie is uitgevoerd. Maar voor 1935 
bedroeg dit getal voor de buiten Java 
geleqen gebieden bijna 300.000, niet alle-
maal van pythons, want een groot per-
centage was afkomstig van een water-
slang. Doordat de mode zich blijkbaar 
wijzigde, daalde in 1937 de export van 
slangenhuiden aanzienlijk, maar bedroeg 
niettemin toch nog 117.000 stuks. 
Ik meen met deze cijfers voldoende te 
hebben aangetoond, dat ik mij niet aan 
overdriiving van het kwaad heb schuldig 
aemaakt. 
De Chinezen hebben trouwens reeds lang 
het grote nut van pythons ingezien, want 
in de Westerafdeling van Borneo houden 
zij in hun pakhuizen en in de ruimen van 
hun laadboten veelal een jonge python, 
die de kostbare goederen tegen ratten- en 
muizenvraat afdoende beschermt. 
Of zij dan zelf van deze slangen niets te 
vrezen hebben? 
Ik zal deze vraag straks nog uitvoerig be-
antwoorden, maar volsta voorlopig met 
een positieve ontkenning. Op een zoologi-
sche expeditie naar de Karimata-eilanden 
werd ons op een der eilanden een jonge, 
levende python te koop aangeboden. Ge-
durende de verdere tocht sliep zij in onze 
hut in een open mand onder de couchette 
en zij heeft zich zeer rustig gedragen. Zij 
liet zich steeds gewillig oppakken en deed 
nimmer een paging om te bijten. 
Enkele grotten, waarin veel vleeimuizen 
voorkomen, zijn verblijfplaatsen bij uit-
nemendheid voor deze reuzenslangen. Een 
dergelijke grot bevindt zich ook op de 
onderafdelingshoofdplaats Baturadja (le-
sidentie Palembang). Verscheidene malen 
ben ik in deze, vlak achtei de pasa i ge-
legen grot geweest en heb ik in het schijn-
sel van de electrische looplamp ook enkele 
keren pythons opgemerkt. Nooit heeft er 
ook maar een een poging gedaan mij aan 
te vallen. 
Niet alleen in Zuid-Sumatra, maar ook in 
West-Borneo en vooral in Celebes heb ik 
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Python reticulums - 7K m. long exemplaar, een varken veroberend foto Vivarium Mulheim 

vele malen pythons in het wild waaige-
nomen. Bijna zonder uitzondering vluchtten 
zij voor de mens. Alleen als wij met een 
kleine prauw door een kreek voeren en 
wij een boom passeerden, waarin een py-
thon sliep, bleef deze rustig liggen. 
Zijn deze reuzenslangen voor de 
mens gevaarlijk? 
Nu moeten we vooral niet afgaan op wat 
de mensen hiervan zeggen. Vrijwel ieder-
een weet wel een verhaal over mensen-
roof door pythons te vertellen, maar bij 
serieuze navraag blijken deze mededelin-
gen in de regel op „horen zeggen" te be-
rusten. 
Afgaande op mijn eigen ervaringen zou ik 
deze vraag volmondig met „neen" willen 
beantwoorden. Dit is de reden geweest, 
dat ik drie gevallen, die ik in de literatuur 
vond, aanvankelijk als niet betrouwbaar 
terzijde legde. 
In 1921 zou op de Talaud-eilanden, ten 
Noorden van Celebes gelegen, een jongen 
van 14 jaar door een python zijn verslon-
den. De kop van de slang werd aan de 
directeur van het Insfituut Pasteur gezon-
den; hij bleek afkomstig te zijn van een 
Python reticuiatus. 
In 1923 werd aan wijlen Dr Kopstein, de 
bekende slangenspecialist, te Buru een 
verhaal verteld, dat een volwassen vrouw 
jaren geleden door een 10 meter lange 
slang zou zijn verslonden. Ofschoon geen 
enkel bewijs kon worden geleverd, vertel-
de de bevolking op geheel Buru dit ver-
haal. Ook hier kan de dader geen andere 
zijn geweest dan een Python reticuiatus, 
de gewone sawahslang. 
In December 1926 werd in Zuid-Sumatra, 
in de nabijheid van Oosthaven, een in het 

bos hout sprokkelende kampongbewoner 
plotseling bij de benen gegrepen door een 
5—6 meter grote python. In minder dan 
geen tijd had het beest zich om zijn slacht-
offer heen geslagen en werd deze eenvou-
dig gekraakt. Zijn metgezel, die op enige 
afstand dit schouwspel zag, rende naar de 
naburige kampong om hulp, doch toen hij 
terugkeerde was zijn makker teeds dood 
en de slang bezig de buit in het bos te 
slepen, waaibij het dier de staait om de 
hals van het slachtoffei had geslagen en 
het zo over de grond meesleurde. Zodra 
de python de mensen bemerkte, liet zij de 
prooi los en verdween met grote snelheid 
in het bos, zodat achtervolging onmogelijk 
was. Het lichaam van het slachtoffer bleek 
totaal verbrijzeld. 
Dit zijn de drie gevallen. Behalve de kop 
van die ene slang ontbreken bewijzen. 
Het zijn dus verhalen van de bevolking en 
om die reden, temeer waar mijn eigen 
waarnemingen hiermede niet overeenstem-
den, heb ik deze in den beginne niet wil-
len geloven. 
Maar in Juli 1940, toen ik in de residentie 
Manado diende, kreeg ik kort na elkaar 
twee rapporten binnen van een geval van 
mensenroof door reuzenslangen, beide 
door de betrokken controleur geverifieerd. 
Daar mij deze rapporteurs persoonlijk be-
kend waren en ik voor hun betrouwbaar-
heid persoonlijk insta, bovendien in het 
laatste geval een „visum et repertum" van 
de Indonesische arts was overgelegd, ben 
ik tot de conclusie gekomen, dat die eerste 
drie gevallen ook wel juist zullen zijn ge-
weest. 
In beide gevallen betrof het een vrouw, 
die gedurende veldwerkzaamheden in ge-
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bukte houding dooi een python gegiepen, 
gedood en verslonden werd. Deze drama's 
speelden zich af in de onderafdeling Bang-
gai; het eerste op de vaste wal van Luwuk, 
het tweede op het hoofdeiland Banggai 
zelf. De getuigen renden naar de kampongs 
terug om hulp te halen, de slangen wer-
den gedood, daarna opengesneden en de 
slachtoffers konden tenminste nog volgens 
de adat worden begraven. Het relaas van 
de dokter vermeldde, dat alle beenderen 
waren gebroken, zelfs de schedelbeende-
ren. 
Mogelijk heeft zich hier of daar nog een 
enkel ander geval van mensenroof door 
pythons voorgedaan, dat niet officieel werd 
gerapporteerd of waaraan de betrokken 
autoriteit onvoldoende aandacht schonk. 
Met deze vijf gevallen voor ogen wordt 
het moeilijker om vol te houden, dat py-
thons voor mensen ongevaarlijk zijn. 
Toch houd ik dit vol, zij het dan met een 
kleine restrictie, namelijk, dat zij voor de 
rechtopgaande mens ongevaarlijk zijn. 
Ik voor mij geloof, dat in al deze gevallen 
de pythons zich vergist hebben, dat zij de 
mensen, die met veldwerkzaomheden bezig 
waren en de in het bos sprokkelende man, 
voor een of ander prooidier hebben aan-
gezien. Onmiddellijk na de beet volgt de 
dodelijke omstrengeling van het slacht-
offer. Ik ben ervan overtuigd, dat dit ge-
heel reflectorisch geschiedt, dus een in-
stinct-handeling is, die niet valt af te rem-
men. Het slangenlichaam windt zich al 
vaster en vaster om het slachtoffer, breekt 
daardoor de beenderen; de wijd geopende 
muil grijpt het hoofd van de ongelukkige, 
een overvloedige speekselafscheiding be-
vordert het verdere proces en langzaam 
schuift de python zich als het ware over 
haar prooi heen, zoals iemand een nauwe 
handschoen over zijn vinger duwt en de 
vingers in de handschoen steekt. 
Ik heb zoeven als het gewone voedsel van 
de python ratten en muizen genoemd. 
Daarnaast verorberen de volwassen exem-
plaren, dus dieren van 5—6 meter en bij 

Houders van kikkers- of padjesetende tro-
pische slangen kan ik aanbevelen voor de 
winterdagen een flinke voorraad rugstreep-
padjes op te doen. 
Met de gewone bruine kikkers zal men dik-
wijls de ervaring opgedaan hebben, dat 
deze het 's winters niet goed in een vei-
waimd tenarium uithouden en meestal de 
een of andere dag dood en verdroogd in 
een hoek gevonden worden. 
Met de rugstreeppad is dat geheel anders. 
Warm of niet warm, deze paddensoort 
kruipt in de grond om te trachten een win-
terslaap te houden en komt af en toe weer 

uitzondering langere, ook grotere prooi-
dieren, zoals varkens, „kidangs" (reeen) 
en herten. Het is daarom zeer waarschijn-
lijk, dat een hongerige python in de hur-
kende mens een dergelijk prooidier heeft 
herkend. Bewijzen, dat zij zich ook aan 
rechtopgaande mensen vergrijpen, moeten 
nog geleverd worden en om die reden aar-
zel ik niet — zelfs met inachtneming van 
de vijf „vergissingen", die aan vijf mensen 
op hoogst tragische wijze het leven hebben 
gekost — de reuzenslangen tot de nuttige 
dieren te rekenen, die verdienen, waar 
mogelijk, te worden beschermd, in de eer-
ste plaats om het hooidvoedselgewas van 
de Indonesische bevolking, de rijst, tegen 
ratten- en muizenplagen te beschermen. 
Wij hebben dit jaar in sommige streken 
van Nederland aan den lijve gevoeld wat 
een muizenplaag voor schade aan het te 
velde staande gewas kan veroorzaken; de 
Indonesier zal het merken wanneer hij zijn 
goede vriend van de sawah, de python, 
doodt. Maar dit laatste hangt weer af van 
de prijs der slangenhuiden op de markt 
en deze wordt weer bei'nvloed door de 
mode en de daardoor ontstane vraag naar 
dit artikel. 
Ik wil tenslotte als bijzonderheid mede-
delen, dat het meten van levende slangen 
zeer eenvoudig is. Reptielen zijn in het 
algemeen en slangen wel zeer in het bij-
zonder, gevoelig voor nicotine en tabaks-
sap. Toen men mij in Zuid-Sumatra eens 
een grote python in een nogal primitieve 
mand bracht, wilde ik dit dier eerst meten. 
Niets bleek eenvoudiger dan dat. De man 
vroeg wat water en shag-tabak. De tabak 
maakte. hij flink nat en druppelde het 
bruine tabakswater in de neusgaten van 
de slang. Na korte tijd ging een hevige 
rilling door het slangenlichaam en werd 
de blijkbaar bewusteloze, althans verlam-
de slang, uit de mand gehaald, netjes 
recht gelegd, waarna ik haar kon meten. 
Dit was de python van 5,93 meter, die ik 
in de aanhef vermeldde, dus een volwas-
sen exemplaar. 

eens te voorschijn om zich te goed te doen 
aan de meelwormen of om een bad te 
nemen. 
Zo had ik in het najaar van 1952 voor mijn 
Javaanse slang — Natrix vittata, L. (zie 
Lacerta 9e jrg., biz. 105) — nog al veel 
van deze padjes gevangen en ze gewoon 
allemaal in het verwarmde terrarium bij 
de slang gedaan. Af en toe zag ik dan in 
de winter daarna — meestal 's moigens 
vioeg — dat de slang zich aan een dier 
padjes te goed deed, terwijl toch normaal 
overdag er zich geen enkele liet zien. Toen 
dan de slang begin 1953 gestorven was. 

Een tip voor Siangenliefhebbers 
door A. van Reijst 
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zocht ik zoveel mogelijk de oveigebleven 
padjes op, maai blijkbaar wisten deze zich 
toch goed te verstoppen, want nog maan-
den daarna vertoonden zich telkens weer 
een of meer exemplaren van Bufo calamita, 
die dan door mij strijk en zet weer uit het 
terrarium verwijderd werden (met het oog 
op de dure meelwormen!). In Augustus van 
dat jaar dacht ik nu wel aldus alle padjes 
eindelijk kwijt te zijn en hoogst verwonderd 

Als men goed en wel weer in het vader-
land zit, beseft men feitelijk pas goed, welke 
belangrijke ervaringen men op een reis 
rijker is geworden. De oorzaak hiervan is 
m.i. dot men in het betreffende land te 
veel van het merkwaardige ziet. Om een 
voorbeeld op ons terrein te noemen: 
leguanen en boa-constrictors zijn in Suri-
name zo algemeen dat men deze al gauw 
niets bizonders zal vinden. U vindt het 
natuurlijk erg interessant le horen, dat ik 
in een plantsoen te Port-au-Prince (Haiti) 
mooie geelachtige hagedissen zag schie-
ten maar op dat moment leek 't me tame-
lijk gewoon; waarschijnlijk niet als ik ze 
in het oerwoud was tegengekomen! Ook 
de houding van de bevolking — vooral in 
de tropen — kan haar invloed hebben. 
Kijkt men vol aandacht naar 'n prachtig 
gekleurde hagedis of ander klein diertje, 
dan snappen de voorbijgangers eerst niet 
waar toch de belangstelling van die 
„bahkra" *) wel heengaat; zien ze dan dat 
het een hagedisje ol 'n vlinder is, dan 
schieten ze in een lach en lopen door, iets 
mompelend over de kinderlijkheid of de 
dwaze liefhebberijen van die blanken! 
Men staat in de tropische landen ook hele-
maal alleen met zijn bewondering, want 
ware natuurvrienden behoren daar meestal 
tot de zeldzaamheden. Hoe graag echter 
zou ik eens met Lacerta-leden een excur-
sie in Suriname maken. Tussen twee 
haakjes, zou een tocht naar de Balearen, 
of Algiers, of Joegoslavie nu niet eens 
mogelijk zijn met 'n groepje? 
Ik wil u in dit artikeltje in 't bizonder het 
een en ander vertellen over de slangen en 
leguanen van de Caraibische gebieden. 
Laat ik beginnen met een niet-giftige 
slang, die in Suriname overal voorkomt 
en waarvan ik vele exemplaren naar Hol-
landse dierentuinen verzond"), nl. de Boa 
Constrictor (Constrictor constrictor). In 
haar jeugd is deze prachtige slang een 
alleraardigst terrariumdier, goed te houden 
en gauw mak. Ze is — op een enkele 
exceptie na — zachtaardig te noemen. 
Mijn eerste ontmoeting met deze slang 
had wel onder heel ongewone omstandig-
heden plaats en daarom wil ik u het vol-
ledige relaas daarvan geven, u daarbij 
tevens naar ik hoop een goed beeld 

was ik toen ik nu in September het water-
bakje uit het terrarium tillende om dat 
schoon te maken, daaronder — elk in een 
kuiltje van het zand — twee dikke rug-
streeppadden vond. Nu wist ik ook weer 
wie het bakje met meelwormen 's nachts 
zo grondig konden ledigen! 
Intussen is wel bewezen, dat deze leden 
van het geslacht Bufo uitermate geschikt 
zijn voor bovenomschreven doel. 

gevend van de Surinaamse natuur. 
Op een mijner vele kleinere en grotere 
tochten in 't binnenland, overnachtte ik bij 
de directeur van de Leprozerie (Melaatsen-
kolonie) „Groot-Chatillon", — die ik per-
soonlijk kende. Deze kolonie ligt schilder-
achtig en rustig aan de Surinamerivier, 
een 60 km boven Paramaribo, temidden 
van de bossen. Dit zijn geen maagdelijke 
bossen, doch verlaten plantages van 
vroeger eeuwen, opnieuw getransformeerd 
in oerwoud. lets verder bevinden zich de 
bekende .Jodensavannen" — 'n landschap 
dat doet denken aan Veluwse stuifduinen 
(waar nog rui'nes aanwezig zijn van de 
stad die daar in 1635 door de Portugese 
Joden werd gesticht en die wegens de 
onvruchtbaarheid dier savannen succes-
sievelijk door de gezinnen werd verlalen). 
En daarna komt het eindeloze oerwoud, 
dat alleen bereikbaar is langs de rivieren 
die in hun bovenloop alle vol stroomver-
snellingen en vallen zitten. Wanneer men 
met een stomertje voorbij de kolonie vaart, 
verraadt niets de ellende en dood die 
daar heersen; wel is het een zielig gezicht 
om op de achtergrond de verpleegden — 
die nooit meer daar vandaan komen — 
enthousiast naar de passagiers te zien 
zwaaien. 
De volgende ochtend wilde ik natuurlijk 
de omtrek verkennen, maar als men de 
cultuurgronden van de verpleegden gepas-
seerd is, stuit men op onbegaanbaar bos-
terrein. De directeur gaf mij daarom twee 
melaatsen mee, gewapend met kapmes-
sen, die voor mij een pad zouden kappen. 
Een ervan was 'n soort opzichter over de 
anderen en beiden waren geen ernstige 
patienten. Mij werd op 't hart gedrukt hen 
als gewone mensen te behandelen en 
vooral niet over hun ziekte te spreken. 
Beiden wisten veel van het woud en zijn 
bewoners af en het werd ook daarom een 
interessante tocht. 
Het was natuurlijk een stralende morgen 
— zoals haast iedere morgen in Suriname! 
— en de lucht was vol vogels. De zwarte 
gieren (Catharista atrata), de cadaver-
opruimers van Zuid-Amerika, die men 
overal ziet, waren in groten getale aan-
wezig, en verder trokken troepjes pape-
gaaien (amazona's), soms een vijltigtal 

Mijn belevenissen in Suriname en de Antillen (I) 
(Uit mijn Natuurjounaal) door ft . A. L. Menne 
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tegelijk, en parkieten over, ook een enkele 
blauwe ara (in Suriname ten onrechte 
„raaf" genoemdl). Ik zag ook twee prach-
tige, lichtgrijze zwaluwstaart-kiekendie-
ven (Elanoides iurcatus) cirkelen. U houdt 
me ten goede, dat ik ook wat over andere 
dan herpetologische waarnemingen ver-
meld; 't lijkt me, dat u dan een betere 
indruk van de Zuid-Amerikaanse natuur 
verkrijgt. 
Op de bomen ontdek ik bromelia-soorten 
met vuurrode schutbladeren (hier ge-
noemd „bos-ananas", (Billbergia lansber-
giana). Overal staan „papegaaitongetjes" 
tussen het gras, prachtige oranje met rood 
gekleurde lelietjes. Aan de bosrand ver-
heffen zich de grote, ovale warimbo-
bladeren — waarvan de stelen prachtig 
vlechtmateriaal leveien dat door de In-
dianen zowel als door de Javaanse kolo-
nisten benut wordt (Ischnosiphon gracilis). 
Telkens schieten grote groen met bruine 
hagedissen (Ameiva ameiva) weg. Ik zie 
twee soorten boomkikkers in het struweel, 
nl. een zeer grote grijze (Hyla maxima) en 
een heel kleine oranje (naam?). De ver-
pleegden wijzen me op 'n kolibrie-nestje 
in een struikje. Ongelooflijk klein; mid-
dellijn 4 cm en de eitjes zo groot als 
een erwt. We zien enkele zeer kleine 
groene kolibries boven de bloemen staan 
„trillen". 
Het bos levert een prachtig gezicht op, 
want het is de „Grote Droge Tijd" en dan 
vallen de hoge groenhartbomen (Tabe-
bouia serratiiolia) 3) buitengewoon op. Deze 
bomen laten dan al hun bladeren vallen 
en zijn dan bedekt met heldergele bloe-
men, die 'n kolossale bloemtuil vormen 
die ver te zien is. Overal zien we sier-
lijke palmen — meest behorend tot de 
groep Euterpe — tussen de andere bomen 
staan. De Surinaamse wouden zijn zeer ge-
mengd. Daardoor brengt het zoveel be-
zwaren mee om de bruikbare houtsoorten, 
die op behoorlijke afstand van elkaar ver-
spreid staan in het bos, er uit te halen. Er 
zijn plaatsen (aan de Boven-Marowijne 
bijv.) waar plm. 500 boomsoorten voor-
komen! In de kustgebieden, waar meest 
heel andere soorten groeien, zijn ruim 
honderd soorten van bomen en struiken te 
determineren. Wist u, dat Suriname — de 
kustbossen en de verlaten en in exploitatie 
zijnde plantages meegerekend — voor 90 % 
met bos bedekt is? 
In een hoge boom zie ik een verzameling 
hangnesten; deze zijn van de pompom, een 
zeer grote wielewaal (Ostinnops decuma-
nus), zwart met lange felgele staart, in 
deze gebieden overal zeer algemeen. Ook 
neem ik een grijs met witte vlinder waar, 
die van stam tot stam vliegt en ik hoor 
tegelijkertijd een knappend geluid. Dit 
diertje is zeer merkwaardig, want het 
maakt een werkelijk opvallend geraas on-
der het vliegen. 

Op een gegeven ogenblik staan we weer 
-an de brede Suriname-rivier, waar Groot-
Chatillon in een bocht van de stroom ligt. 
Mokko-mokkoplanten (Montrichardia arbo-
rescens) sieren de oevers. Ook hier krioelt 
het weer van Ameiva's. Grote ijsvogels, 
van boven blauw en van onderen kastanje-
bruin, met veel wit aan de kop (Ceryle 
torquata) en tal van waadvogels, w.o. wit-
te en groene reigers, vliegen verschrikt op. 
Het zou hier te ver voeren alle vogelsoor-
ten op te sommen, die we waarnamen. 
Met de kapmessen banen we ons nu een 
weg door het bos en dat ging soms niet 
gemakkelijk, daar in dit bos veel doorn-
struiken voorkomen met vele zeer lange, 
scherpe dooms. Overgroeide kuilen en om-
gevallen boomstammen versperren ons tel-
kens de weg. Ook stuitten we wel eens op 
het uiterst lastige kruipgras (Scleria se-
cans), typisch voor het Zuid-Amerikaanse 
woud, dat tot aan de toppen der bomen 
opklimt en ware gordijnen vormt. Raakt 
men er in verward, dan is het niet van de 
kleren af te krijgen — (Als nieuweling wil 
je dat natuurlijk even proberen, tot je scha-
de!) — We meden dus de plaats, waar het 
groeide. 
Alleraardigst was een troep doodskop-
aapjes (Saimiri sciurea), die piepend met 
grote sprongen door de boomtoppen joe-
gen. En een volgend moment zien we een 
grote grijze luiaard (Choloepus) hoog in de 
bomen. 
Na een lange moeizame tocht staan we 
ineens voor een ravijntje vol doornstruiken 
en moddeiig watei. Hier moeten we over 
heen, zeggen mijn gidsen. Een smal, glib-
beriq stammetje ligt er over. Ik zie echter 
geen kans als koorddanser op te treden 
en doorwaden is ook uitgesloten; ik was 
n.l. feitelijk niet gekleed op een oerwoud-
trip. „Kan niet anders," beweren de ver-
pleegden, „of helemaal terug." Dan zegt 
een van hen: „Kom, gaat u maar op mijn 
rug zitten!" Ik mag niet weifelen . . . , hce-
wel de directeur mij verboden had de men-
sen een hand te geven of zelfs op 'n aange-
boden stoel plaats te nemen bij onze rond-
gang door de inrichting. Ik klim dus op de 
rug van de man en sla mijn armen om zijn 
hals. ') Heel zorgvuldig brengt hij me door 
de kreek. Als ik van de rug afspring, valt 
mijn oog op een roodbruin-met-beige kluwe 
in een boomholte. „Tapijtslang!" gillen de 
verpleegden. (Dit is de naam van de boa 
constrictor in Suriname.) „Die moet ik heb-
ben," roep ik uit. Ja, maar hoe? We heb-
ben niets bij ons. Een der mannen biedt 
aan een jute-zak in de inrichting te gaan 
halen. „We zijn nu niet ver meer van huis." 
Zo geschiedt. De slang blijft roerloos lig-
gen, acht zich waarschijnlijk niet ontdekt. 
De zak is er na een minuut of twintig en 
het trage dier, dat half-volwassen bleek, 
wordt er behendig met een stok ingewipt. 
Dit is een ideale manier om slangen te 
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Surinaamse Krc-ek met oerwoud Foto H. A. L. Menne 

veivoeien. Eenmaal in een dichtgebonden 
zak doen ze geen moeite meer om te ont-
snappen of te bij ten. Ik heb veel hulp ge-
had van de verpleegden. Ook vingen me-
laatsen van een andere kolonie eens een 
prachtige ocelot voor mij en vaak luiaards. 
De mensen vervelen zich en doen zulke 
karweitjes graag. 
De andere, grote, niet-giftige slang van de 
West is de anaconda, waarvan twee soor-
ten aanwezig zijn, de Eunectes murinus, 
donker gekleurd, die tot 5 meter lang 
wordt en de Eunectes notaeus, veel lichter 
gekleurd, die „slechts" 4 meter wordt. Het 
zijn waterslangen, ongeschikt voor een ter-
rarium, doch beter geschikt voor een die-
rentuin. 
Van de niet-giftige slangen der Antillen 
wil ik noemen de grijze, gemarmerde boa 
Epicrates striatus van de Dominicaanse 
Republiek, die tot 2)4. meter lang wordt. 
Ze heeft een langere staart dan de andere 
boa's. Voorts de boom-boa van Trinidad 
(Boa cookii), geelachtig, 2 meter lang. 
Ik wil nu iets meedelen over de grote en 
gevaarlijke gifslangen. En dan komt boven-
aan de „Bushmaster" (Lachesis muta), zeer 
gevreesd in Suriname. De drie grote gif-
slangen van noordelijk Zuid-Amerika be-
horen alle tot de iamilie der Crotalidae 
(adders met diepe holte tussen oog en 
neusgat). Gelukkig komt de bushmaster — 
die zeer actief is en zeer vlug voor een 
adder — weinig voor in de bewoonde ge-
bieden, doch in hoofdzaak in de oerbossen. 
Toch komen in Suriname soms ongelukken 
voor, t.w. bij houtkappers of balataverza-

melaars. Zijn deze alleen en is geen af-
doende hulp of serum onmiddellijk bij de 
hand, dan moet het slachtoffer sterven in 
de wildernis. Het grote gevaar bij de bush-
master schuilt in de lange giftanden en 
in de grote kwantiteit gif, die in de wond 
gespoten wordt. Het dier kan nl. 3J^ meter 
lang worden, zeer groot voor een gifslang. 
Het is opvallend gekleurd: oranjegeel als 
grondkleur met 3-hoekige zwarte vlakken. 
Soms is de grondkleur lila of zalmkleurig. 
Het gevaarlijke reptiel komt voor vanaf 
Zuid-Mexico tot ver in Zuid-Amerika en ook 
op Trinidad, welk eiland, in tegenstelling 
met de andere Antillen, de fauna bezit 
van het vasteland. Van de bushmaster 
wordt beweerd, dat zij haar eieren depo-
neert in de holen van het Gordeldier en 
andere zoogdieren. 
Zeer gevaarlijk is ook de „Fer-de-Iance" 
(Bothrops atrox), of lanspuntslang, even-
eens bont gekleurd doch met een grijs-
groene grondkleur. Lengte tot ruim 2 m. 
Verspreiding als vorige soort, doch ook 
op de Antillen-eilanden St. Lucia en Mar-
tinique, alwaar zij vroeger een ware plaag 
op de suikerplantages was, maar nu steeds 
in aantal afneemt. De grote uitbarsting 
van de Mont Pelee op Martinique schijnt 
aldaar ook enorm huisgehouden te hebben 
onder de Fers-de-lance, aangezien het dier 
juist op de hellingen van die vulkaan veel 
voorkwam. Ook van deze adder zijn de gif-
tanden zeer lang. 
De derde gevaarlijke slang in de West is 
de Zuid-Amerikaanse ratelslang (Crotalus 
terrificus). Deze komt meer voor in de kust-
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Boomkikvors door ..Lacerta" gelmporteerd uit Suriname 
Hyla maxima. Foto; J. Th ter Horst 

streken, ook op de plantages dus, dan in 
het binnenland. Het gevaar is evenwel niet 
zo groot, omdat deze soort minder snel 
aanvalt en doorgaans eerst waarschuwt 
door te „ratelen". Het is een prachtig ge-
tekend dier, met gele grondkleur. Lengte 
tot 2 meter. Mooi maar gevaarlijk terra-
riumdier. 
Tal van licht-giftige kleine boom- en grond-
slangen, sommige fantastisch gekleurd, ko-
men in Suriname en op Trinidad verder in 
de bossen voor. Hiervan wil ik de zweep-
slangen noemen, die ik veel aantrof in het 
gebied der Marowijne (grens van Frans-
Guyana). In een Indianenkamp ving ik 
eens gemakkelijk een lange bruine zweep-

slang. Dit trok zeer de aandacht van de 
bewoners. Arowakken waren het en ze 
waren erg behulpzaam, vooral een Hollands 
sprekende vrouw, die tussen haar vrijwel 
naakte stamgenoten in een Europese jurk 
rondliep. Ze bleek huishoudster te zijn ge-
weest van een Hollands militair op Albina. 
Ik maakte me in dat kamp erg populair 
door te trakteren op rum, wat ik op mijn 
tochten altijd bij me had, niet omdat ik er 
zo gek op ben als de Indianen, maar voor 
gevallen van vergiftiging. 
Een zeer grote groene zweepslang (waar-
schijnlijk Dryophis catesbyi), zag ik o.m. 
vanuit een korjaal op een over de Maro-
wijne hangende boomtak liggen. Vangen 
leek zeer moeilijk. De roeiers wilden haar 
schieten, maar dat verbood ik. Plotseling 
zette de slang zich in beweging en was 
in een oogwenk tussen het dichte groen 
verdwenen. Ik heb in de tropen altijd veel 
zweepslangen in terraria gehouden. Het 
zijn hoogst merkwaardige dieren en steeds 
goed zichtbaar, doordat ze zich in de hoog-
ste takken ophouden (zie artikel — G. F. 
Kiener, Bern; vertaling Hr. Reijst — in no. 1 
van „Lacerta", 8ste jaargang). 
Hagedissen zijn in Suriname en op de An-
tillen zeer talrijk vertegenwoordigd. 
In al deze gebieden komt al heel algemeen 
voor de Gewone Leguaan (Iguana iguana). 
Dit dier wordt om zijn vlees — dat als kip 
moet smaken — erg vervolgd. De Indianen 
schieten hem met pijl en boog. Ik herinner 
me, dat van een boom, waaronder onze 
koijaal doorvoer, een grote leguaan met 
een boog in de rivier sprong. Een eind 
verder stak hij zijn kop boven bet water 
en op hetzelfde ogenblik schoot een der 
inzittende Indianen het dier met een pijl 
door de keel, waarna het aan de pijl blijft 
drijven. Ook Ameiva's worden op die wijze 
geschoten, doch meer door de kinderen om 
zich te oefenen. De leguanen en de hage-
dissen, die de Indianen voor mij levend 
vingen, werden bemachtigd met een strop-

'il-li , 

Mokko-mokko-
vegetatie langs 
een Surinaamse 
rivier 
Foto 
H. A L. Menne 
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De ..tapijtslang"-
Boa constrictor 

constrictor 
foto P. Schetty, 

Maggla i 

je a a n een l a n g e stok. Zij oefenden d a a r -
bij ongelofelijk v e e l g e d u l d uit. Ook de 
Creolen in d e s t ad eten d e l e g u a n e n en 
over d e w r e d e man ie r , w a a r o p d e l e g u a -
nenvente rs d e d ie ren l evend de he le d a g 
rondvoeren , h e b ik a l e e n s ee rde r ge sch re -
ven. 
Het is m e r k w a a r d i g zo sne l e e n I n d i a an 
een l e g u a a n tussen de dichte twijgen ont-
dekt. V a a k w e e s m e n er mij een a a n en 
h a d ik n o g d e groots te moei te om het dier 
d a n te definieren. De Ind ianen b e g r e p e n 
m a a r nooit w a a i o m ik d e l e g u a n e n en 
h a g e d i s s e n — en ook natuurlijk d e k a a i -
mannen , voge l s enz. — gehee l o n b e s c h a -
d igd w e n s t e te on tvangen . Ik moet hierbij 
denken a a n wa t Dr Brongersma v a n het 
Leidse Museum op zijn ve rzamel re izen in 
Nieuw-Guinea o n l a n g s ove rkwam . Hij 
s tuurde P a p o e a ' s uit om ze ldzame b l a d -
wan t sen te zoeken. Ze k w a m e n met p rach-
t ige e x e m p l a r e n thuis, m a a r . . . zonder 
poten. D e s g e v r a a g d ze iden ze, da t de 
po ten te vee l k r i ebe lden in hun h a n d e n . 
Dr Brongersma w e i g e r d e ze. Dan m a a r op-
eten, ze iden ze, en me teen s loegen ze 
h a n d e n vol n a a r b innen . . . Ook d e Suri-
n a a m s e Ind i anen zijn niet k i e skeur ig : ik 
m a a k t e mee, da t zij uit d e s t ammen van 
p a l m e n grote, witte k e v e r l a r v en p e u t e r d e n 
en deze ui tzogen tus sen duim en vinger . 
Enkele der l e g u a n e n door mij in 1947 n a a r 
Blijdorp gezonden , w a r e n d a a r Sep tember 
jl. n o g a a n w e z i g . De l e g u a a n is e e n a a r d i g 
terrar iumdier en k a n met groente l ang in 
leven g e h o u d e n worden , m a a r moet s t eeds 
doelmat ig v e r w a r m d worden . Ik moet a a n -
r a d e n jonge e x e m p l a r e n te nemen , d a a r d e 

oude d ieren niet zo gemakkel i jk a a n d e 
g e v a n g e n s c h a p wennen . 
Van d e I g u a n i d a e noem ik nog de grond-
leguanen v a n d e Antillen. Dat is in d e 
eerste p l a a t s d e Rh inoce ros - l eguaa n (Me-
topoceros cornutus), d ie ik op Haiti w a a r -
nam en die ook in d e D o m i n i c a a n s e Repu-
bl iek en o p Porto Rico moet voo rkomen . 
Het is een dier, da t in zijn h o u d i n g e n 
meerma len her inner t a a n voorwere ld l i jke 
reptielen. Zij kunnen onder l ing hev ig v e c h -
len. Hij is e r g s c h u w en bijt a l s een roof-
dier. De kleur is bruin. Hij wordt op Haiti 
g e v a n g e n met s p e c i a a l d a a r v o o r afger ich-
te honden . In g e v a n g e n s c h a p wordt hij 
echter zeer mak . Lengte tot 1,20 m. Voe-
ding: kuikens , rat ten, ook b a n a n e n , g roen te 
en b loemen. 
Een a n d e r e g r o n d l e g u a a n is Cyclura cari-
nata, d ie ui ts lui tend op d e Turk 's e i l a n d e n 
(noordelijk v a n d e D o m i n i c a a n se Repu-
bliek) voorkomt. Deze is gr i jsgroen g e -
kleurd en wordt hoogs tens 90 cm. Hij wordt 
intens ve rvo lgd door d e n e g e r s v a n d ie 
e i landen, d ie dol zijn op het v l ee s . Hij 
verberg t zich d e s n a c h t s door zich onder 
het z a n d in te g r a v e n . 

i) Bijnaam voor blanke in de West. 
-) en waarvan een wijfje 17 Jongen ter wereld 
bracht, die In BliJ-Dorp jarenlang geexposeerd 
waren. 
*) De Groenhartboom is de edelste van alle Suri-
naamse boomsoorten en derhalve is die boom op 
31 Januari 1937 uitgezocht om t.g.v. de geboorte 
van Prinses Beatrix als prlnsesseboom bij het Hof 
van Justitle te Paramaribo te worden geplant! 
-i) Te uwer geruststelling zij vermeld. dat iedere 
bezoeker, die de inrichting weer verlaat, grondig 
ontsmet wordt! 
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Kleurenrijkdom in het terrarium 
door A. Th. van Reijst 

Wanneei men, door de Straat van Gibraltar 
de Middellandse Zee binnenvarende, de 
steven naar het N.O. wendt, dan treft men 
daar oostelijk van de Golf van Valencia 
twee eilandengroepen aan, die tot Spanje 
behoren. Het dichtst onder de Spaanse 
kusl gelegen — ongeveer 90 km ten oosten 
van „Cabo de la Ndo" — liggen de Pityu-
sen met als voornaamste eilanden For-
menteia en Ibiza, waarvan het laatste het 
grootst is. Meer noordoostwaarts komen 
dan de Balearen met de voornaamste 
eilanden Mallorca en Menorca. Met enige 
zeer kleine eilandjes, die de zoevenge-
noemde omringen, vormen deze eilanden-
groepen een provincie van Spanje, van 
plm. 700 km2 oppervlakte en met ongeveer 
30.000 inwoners. 
Van de beide eilandengroepen, samenge-
vat onder de naam „Islas Baleares", is 
Palma, gelegen op het grootste eiland 
Mallorca, de hoofdstad. 
Deze eilandengroepen herbergen voor ons 
terrariumvrienden een zeer groot aantal 
hagedissen, in verscheidene vormen, die 
wel de pronkjuweeltjes onder de familie 
Lacertidae — de halsbandhagedissen — 
genoemd kunnen worden. 
De reptielen-importeurs Scholze & Potzsch-
ke te Berlijn hebben dan ook destijds in 
hun jubileum-catalogus met recht deze 
reptielen mogen aanbieden onder de be-
woordingen: 
„De aanschaffing van een collectie van deze 
hagedissen van de Balearen is ten zeerste aan 
te raden. Een lerrarium bezet met een aantal van 
deze dieien, geeit daaraan een iantastisch, bont 
aanzien, daar bijna alle kleuren vertegenwoor-
digd zijn. Deze hagedissen zijn ook goed houd-
baar en men lijdt daarbij haast geen verliezen. 
Ook 's winters kunnen zij zonder extra verwar-
ming in een kamer waar gestookt wordt, gehou-
den worden. Worden ze dan nog door een lamp 
bestraald, dan zijn ze net zo levenslustig als in 
de zomer en laat ook de eet- en vechtlust niets 
te wensen over". 
Men onderscheidt twee hoofdsoorten: die 
op de Pityusen rekent men tot de Lacerta 
Pityusensis en die op de Balearen tot de 
Lacerta Lilfordi. Bij de eerste soort zouden 
dan weer 24 en bij de tweede soort een 12 
verschillende rassen te onderscheiden zijn. 
Een goed kenmerk om de twee hoofdsoor-
ten uit elkaar te houden is, dat bij L. 
pityusensis de schubben langweipig, zes-
hoekig en van een kieltje voorzien zijn, 
terwijl bij L. lilfordi deze rond en lichtge-
welfd zijn. Het neusgat van L. pityusensis 
raakt meestal het rostraalschildje (snuit-
schildje), terwijl dat bij L. lilfordi niet het 
geval is. 

De eilanden van de Pityusen en de Balea-
ren zijn, op enkele uitzonderingen na, in 
het algemeen zeer droog, rotsachtig en er 
groeien maar weinig planten op. Wel 
wordt er druiventeelt uitgeoefend en 
groeien er laag blijvende vijgenbomen als-
mede ook de vijgencactus, zelfs hier en 
daar olijven en als de vruchten van deze 
planten rijp zijn, doen de hagedissen er 
zich ook te goed aan, tot grote ergernis 
van de wijnboeren. De droogte heeft weer 
ten gevolge, dat het insectenleven er zeer 
gering is, vandaar dat de hagedissen ook 
veelal op de genoemde vruchten aange-
wezen zijn, die tevens hun dorst lessen. 
Om dus deze dieren goed te kunnen hou-
den, is het aanbevelenswaardig daarvoor 
een droog terrarium in te richten, met de 
nodige schuilplaatsen en klautergelegen-
heden, bestaande uit stenen en stukken 
kurkschors. In een kamer waar gestookt 
wordt is een bodemverworming niet nodig, 
maar ze moeten zoveel mogelijk zonlicht 
hebben en dan liefst nog ongefiltreerd 
(ultravitglas?). Maar desnoods kan de zon 
door een bestralingslamp vervangen woi-
den (bv. de Philipslamp 13349 E.i. 44 — 
Lacerta, l l de jaargang, biz. 65), hetgeen 
reeds in het begin van dit artikel is ge-
memoreerd. 
De mannetjes van vele van deze hagedis-
sen zijn tegenover hun eigen rasgenoten 
zeer onverdraagzaam, hetgeen vaak afge-
beten staarten ten gevolge kan hebben, zo 
niet ergere dingen. Daarentegen laten zij 
de dieren van andere rassen ongemoeid, 
althans wanneer het niet om een begeerd 
stuk voedsel te doen is. Daarom is het 
raadzaam in een gezelschapsterrarium 
van ieder ras hoogstens maar een man-
netje te zetten. Vrouwtjes evenwel kan 
men, rekening houdende met de grootte 
van het terrarium, er zoveel in doen als 
men maar wil. Op deze wijze beschermt 
men dan zijn dieren tegen beschadigingen. 
Ook met andere soorten hagedissen zijn 
deze eilandbewoners goed samen te hou-
den, want zij hebben daarbij geen con-
currence in de liefde te vrezen. Soorten 
van middelbare grootte, als bv. L. sicula, 
L. bedriaga sardoa, L. muralis, enz. kunnen 
zonder bezwaar hetzelfde verblijf delen en 
bij voldoende verwarming ook kleine 
skinken en doornstaarten. Zelfs de veel 
kleinere gecko's en L. agilis laten ze met 
vrede. 
Ook het voedselvraagstuk kan geen moei-
lijkheden opleveren. Naast allerlei insec-
ten, die wel hun voornaamste menu voi-
men, eten ze ook woimen, slakken, rauw 
vlees, gekookte vis, melk, (prachtgelegen-
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heid om deze te mengen met dmivensui-
ker!), room, pudding, jam, zoet fruit, zoals 
rozijnen, bananen, vijgen en dadels. Ern-
stig wordt gewaarschuwd hun geen spijzen 
te geven, waarin sacharine vermengd is, 
want deze stof is vergift voor hagedissen. 
Als men er de gelegenheid voor heeft het 
te geven, dan is een winterrust van een 
maand of twee zeer goed voor hen. Het 
terrarium moet dan beslist vorstvrij opge-
steld zijn en de gunstigste temperatuur is 
10° C. Wie dat niet aan zijn dieren geven 
kan, doet beter hen warm te houden. Het 
terrarium blijve dan in de verwarmde ka-
mer staan en krijgt af en toe licht door een 
bestralingslamp, waardoor, zoals reeds ge-
zegd, de dieren levendig blijven en hun 
eetlust behouden. De meningen hierover 
lopen anders nogal eens uiteen, omdat 
volgens sommigen de levensduur dezer 
dieren hierdoor verkort zou worden. Een 
feit ziet men daarbij echter over het hoofd, 
dat de verliezen hierdoor geringer zijn. 
Zeer interessant is het artikel van W. 
Meyer in D.A.T.Z. 1951, biz. 46 (boekwerk 
262) over deze hagedissen. Van zijn be-
zoek aan het eiland Formentera vertelt 
Meyer o.a., dat deze hagedissen daar in 
het geheel niet schuw zijn en als men zich 
ergens rustig nederzet, zij nieuwsgierig 
naderbij komen om te onderzoeken ol er 
iets van hun gading te vinden is. Op de 
olie in een sardineblikje zijn ze verzot en 
ze likken deze begerig op en om de weg-
gewoipen ingewanden van een geslacht 
konijntje vechten zij met elkaai. 
Dat ze ook zo dol op vruchten zijn en met 
name in de wijngaarden zo achter de rijpe 
druiven zitten, waardoor ze zelfs, door hun 
grote aantal, wel enige schade kunnen 
aanrichten, is weer Jataal voor hen. De 
wijnboeren stellen grote aarden potten — 
met gladde binnenwand — in de grond of 
tegen de muurtjes, waarin zij opengesne-
den cactusvijgen of brood gedrenkt in 
olijfolie of wijn als lokaas leggen. De 
diertjes vallen daarin, kunnen er niet meer 
uit en worden aldus in groten getale ge-
vangen en dan gedood door hen met ko-
kend water te begieten. Soms vindt men 
er op een dag meer dan 50 in een pot. 
Hoe wreed en hoe zonde en jammer toch 
voor ons terrariumhouders, die diertjes zo 
maar, en daarginds om zo te zeggen zon-
der waarde, in zulke grote aantallen te 
doden, terwijl wij er hier naar snakken om 
er onze terraria mede te bevolken. Zou er 
nu geen mogelijkheid bestaan om aldaar 
connecties aan te knopen, waardoor die 
diertjes voor een schappelijk prijsje hier 
verkrijgbaar worden? 

Deze zomer (1953) waren bij Gebr. Voor-
walt te Amsterdam enige van deze prach-
tig gekleurde diertjes weer eens verkrijg-
baar. Dat bracht bij mij lanq vervlogen 
jaren in herinnering terug, toen ik zelf deze 
juweeltjes in mijn terrarium had, die op 

een tentoonstelllng van de Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging in 1931 te 
Arnhem allerwegen veel bekijks trokken. 
Ook bij ons jeugdig lid Anton Avis te Koog 
aan de Zaan zag ik weer een paar van 
deze mooie pikzwarte diertjes — dat is 
Laceita pityusensis maluguerorum, Mer-
tens, van het eilandje Bleda Blana — die 
een kobaltblauw gekleurde onderzijde 
hebben. Deze zijn ook spoedig mak en 
eten het voedsel dan zelfs uit de hand. 
En weet u waar ik mijn terrarium toen een 
winter had staan? In de Willemskazerne 
(in 1944 kapot gebombardeerd) op mijn 
bureau voor het raam, dat pal op het Zui-
den stond. Mijn schrijver, die nog al goed 
stookte, maakte dat de diertjes het warm 
genoeg hadden — vooral als de zon 
scheen, ('n extra lamp had ik niet eens) en 
ze renden elkaar dan achterna over de 
boomstronken, die als rotsen fungeerden, 
dat het een lust was. Het terrarium trok dan 
ook veel bekijks van al degenen, die op 
mijn bureau kwamen en overal in de ka-
zerne werd voedsel voor hen gezocht, zo-
wel door diverse manschappen als onder-
officieren, zo'n schik hadden ze in de 
mooie diertjes. 
Nu nog iets over enige der voornaamste 
rassen van deze interessante hagedissen. 
Het zou hier te ver voeren ze allemaal op 
te noemen, ik wil volstaan met enkele en 
daarbij trachten u een indruk van de kleu-
ren te geven. 
Op Ibiza, het hoofdeiland van de Pityusen, 
komt Lacerta P. pityusensis, Bosca, voor. 
De bovenzijde van deze middelgrote, flinke 
hagedis vertoont groenachtige kleuren en 
een geprononceerde, in de lengte lopende 
tekening. De onderzijde is grijswit. Deze 
Ibiza-hagedissen zijn onder elkaar zelfs 
zeer verdraagzaam, maar in het terrarium, 
vooral in den beginne, nog al schuw. 
Op Formentera huist L. p. formentarae, 
Eisentrant (zie hiervoor ook D.A.T.Z. 1951, 
biz. 46), die mooi blauwgroen gekleurd is 
en op de bovenzijde een donkere, duide-
lijk uitkomende tekening heeft. De afzon-
derlijke strepen langszij zijn vaak onder-
broken. Op de schilden aan de buikrand 
vertonen zich kobaltblauw© en zwarte 
vlekken. De onderkant is licht blauwgroen 
gekleurd en vaak zwart gevlekt. De man-
netjes van dit ras zijn weer zeer vechtlus-
tig onder elkaar, hetgeen men aan de ge-
importeerde exemplaren dikwijls kan zien, 
door de vele regeneraties aan de 6taart. 
In het terrarium gewennen ze spoedig en 
zijn dan gauw mak. 
Op het eilandje St. Eulalia is de zeer mooie 
L. p. grossae, L. Miiller, te vinden. Onder 
deze hagedissen vindt men er vele met een 
koraalrode buik. Andere daarentegen heb-
ben een lichte onderzijde. De rug is mos-
groen en vertoont een vervaagde tekening. 
In het terrarium blijven ze nog al schuw 
en het duurt soms maanden voor ze enigs-
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zins aan de verzorger gewend zijn. Onder 
elkaar zijn deze weer vreedzaam. 
Op het eilandje Redona komt de robuste 
L. p. redonae, Eisentrant, voor. De boven-
zijde van dit dier varieert van zachtgroen 
tot smaragdgroen en vertoont donkere, ten 
dele vervaagde, in de lengte lopende 
strepen. De onderzijde is okergeel ge-
kleurd. Hiervan zijn de heren onder elkaar 
weer zeer bijtlustig, maar tegenover de 
mens niet schuw. 
Als laatste hagedis van de Pityusen wil ik 
hier nog noemen de schitterend blauwge-
kleurde L. p. kameriana, Mertens, van het 
eilandje Esparto, die in haar doen en laten 
op de voorgaande gelijkt. 
U ziet, nagenoeg ieder eilandje heeft een 
ander ras, dat ook vrijwel anders gekleurd 

De Grote Kamsalamander komt in zijn for-
ma typica, Triturus cr. cristatus, L., voor-
namelijk in Holland, Belgie, Duitsland en 
ten dele ook in Frankrijk, Zwitserland en 
Oostenrijk voor. Door zijn verschillende on-
dersoorten als Tr. cr. danubialis, W., Tr. cr. 
carnifex, Laur., Tr. cr. karelini, Str. en Tr. 
cr. forma bureschi (een waarschijnlijk thans 
— jammer genoeg — uitgestorven reuzen-
vorm uit de Prins Boristuin in Sofia, Bulga-
rije), komt hij over een ongemeen groot 
verspreidingsgebied voor, want de onder-
soort Tr. cr. karelini wordt tot ver in Azie 
nog gevonden. 
Des te verwonderlijker was het dus dat tot 
nu toe geen vondsten uit de Scandinavi-
sche landen in de literatuur vermeld 
waren. 
De oorzaak hiervan kan in het feit gelegen 
zijn dat de Kamsalamanders, evenals bijna 
alle Triturus-soorten, slechts gedurende de 
voortplantingstijd, in het voorjaar, in gro-
tere aantallen bij elkaar voorkomen. Be-
slissend hiervoor zal echtei wel zijn dat de 
Kamsalamandei in die nooidelijke gebie-
den toch betrekkelijk zeldzaam is. 
Zo was ik dan hoogst venast, toen ik in 
het vooijaai van 1951 voor het eerst een 
levend mannetje uit Stockholm ontving. En 
dit jaar (1953) ontving ik zelfs vijf levende 
exemplaren van een klein schiereiland — 
Drottningholm. 
Het was opvallend dat het onderscheid 
tussen dat mannetje van het vasteland en 
de later ontvangen vijf exemplaren, zowel 
wat betreft de kleur als de lichaamsbouw, 
zo aanzienlijk was, hetgeen dan ook uit de 
hieronder volgende beschrijving moge blij-
ken. 
De metingen bij het vasteland-O" gaven de 

is. Wie nog iets meer over deze hagedis-
sen wil weten, leze uit de bibliotheek de 
uitstekende artikelen van resp. W. Meyer 
in D.A.T.Z. 1951, biz. 46, (boekw. 262), „Die 
Pityusen-Insel Formentera und ihie Eid-
echsen" en Geihaid Goke in D.A.T.Z. 1952, 
biz. 133 (boekw. 287) „Die Pityusen- und 
Baleareneidechsen im Terrarium" maar 
eens aandachtig door. Hij of zij zal dan 
tevens bemerken, dat ik een dankbaar ge-
bruik gemaakt heb van wat zij schreven 
om dit opstel in elkaar te zetten. 
U zult er zeker geen spijt van hebben, 
maar nog minder spijt zult u hebben wan-
neer u eens enige van deze hagedissen 
v~or uw terrarium aanschaft. Vooropge-
steld natuurlijk dat ze te verkrijgen zijn en 
u gezonde dieren in handen vallen. 

volgende resultaten: lengte kop: 15 mm; 
breedte kop: 9,5 mm en totale lengte: 105 
mm. 
De kleur van de bovenzijde is een fraai 
roestbruin, ten dele bedekt met zwarte 
vlekjes, ter grootte van een linze, soms 
ook met kleinere ronde vlekjes, die op 
grote afstanden van elkaar staan. De 
huid is precies als met kleine wratjes 
bedekt. De flanken zijn iets lichter van 
kleur, met een ongeveer 2 mm brede 
streep, bestaande uit zeer kleine witte 
wratjes. De onderzijde is okergeel met tal-
rijke donkere vlekken en puntjes bezaaid. 
Ten dele zet zich deze okergele kleur ook 
op de flanken voort. De punten van de 
vingers en de tenen zijn lichtgeel. Over het 
staartlichaam loopt een brede blauw-witte 
streep, die naar de staartpunt toe steeds 
smaller en lichter, tot bijna helderwit wordt. 
Kop en keel zijn levendig donkerbruin en 
wit gemarmerd. De binnenkant van de 
vooi- en achteivoeten is fel oranjegeel en 
ongevlekt. 
Wat zijn kleur betreft, doet deze salaman-
der ons aan de Triturus cristatus kaielini 
uit het achteiland van Baku denken. Alleen 
is hij veel sierlijkei gebouwd en bij lange 
na niet zo zwaar en massaal als de sala-
manders uit het land van de olie. Een paar 
keer kon ik deze salamander in twee 
eigenaardige rusthoudingen observeren. 
Op 26 November 1951 lag de Stockholmse 
kamsalamander op de bodem van de bak. 
De ogen waren gesloten, de voorpootjes in 
een hoek tegen het lichaam gevouwen en 
wel zo dat de tot een vuist gebalde vin-
gers, ter hoogte van de ogen, dicht tegen 
de kop aan lagen. 
Het voorste gedeelte van het lichaam 

Over het voorkomen van de Grote Kamsalamander, 
Triturus cristatus cristatus, L, in Zweden 

door f t . E. ttubener, Berlijn, (Lid Lacerta) 
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zweefde ongeveer 1 cm boven de bodem-
grond, terwijl de voetjes van de achter-
poten en de kant van de staart vast tegen 
het zand gedrukt waren. Ongeveer alle 
twee tot drie minuten werd de adem-
halingslucht in de keelzak teruggedrongen. 
Op het tikken tegen de bak reageerde de 
salamander niet. Ongeveer acht minuten 
na het begin van deze waarneming opende 
de salamander de ogen en schoof als een 
kat over de bodemgrond achteruit, waarbij 
de staart afwisselend tegen de rechter- of 
linkerflank aangedrukt werd. Meerdere ma-
len opende hij zijn bek om te gapen. Pas 
enige minuten later zwom hij zonder bij-
zondere haast naar boven, naar de water-
oppervlakte, om verse adem te scheppen. 
Een andere eigenaardige rusthouding kon 
op 19 Mei 1952 opgetekend worden. De 
salamander zweefde, op zijn zijde liggende 
in het water, terwijl het lichaam tot een 
halve cirkel gekromd was. De staart raakte 
de bodem, terwijl de kop in een ilauwe 
bocht naar boven wees. De ogen waren 
gesloten, de voorpoten weer in een hoek 
tegen het lichaam gevouwen, de voetjes 
ingetrokken, echter met de tenen wijd uit-
gespreid. Reeds na een paar minuten tolde 
de salamander meerdere malen om zijn 
eigen as, opende dan de ogen en liet zich 
langzaam op de bodem van de bak zinken, 
eerst daarna steeg hij langzaam naar bo-
ven om de verbruikte ademhalingslucht te 
vernieuwen. 
Een geheel ander gedrag vertoonden de 
salamanders van het eiland Drottningholm, 
die ik in Mei 1953 ontving. 
Het eiland Drottningholm ligt tegenover de 
stad Stockholm en is hiervan door een on-
qeveer 300 m brede zee-arm gescheiden. 
De salamanders, drie (3(3 en twee 9 9 , 
zijn zeer slank en zwemmen met kronkelen-
de bewegingen, zoals de Donaukam-
salamander, Triturus cristatus danubialis, 
W. Alle dieren zijn zeer bijtlustig en vraat-
zuchtig, zonder dat zij bij de rijkelijke 
voedselopname hun slanke vorm veiliezen. 
Bijterijen zijn aan de orde van de dag en 
vaak vallen de salamanders, zonder enige 

Grote Water- of 
Kamsalamander 
In bronstkleed 

reden, elkander op het lijf. Wanneer er 
twee elkaar te pakken hebben, dan komen 
ook de anderen zo snel ze maar kunnen er 
bij, zodat ten slotte alle vijf de dieren tot 
een kluwen samengepakt zijn. Tot nu toe 
zijn echter deze bijterijen zonder ernstige 
kwetsuren verlopen. Hieronder nu een 
korte beschrijving van de vijf dieren van 
Drottningholm. 
Twee van de C O hebben een totale lengte 
van 128 resp. 130 mm. De lengte van de 
koppen bedraagt resp. 16 en 18 mm, de 
breedte resp. 10 en 11 mm. De kleur van 
de bovenzijde is zwartbruin met talrijke 
pikzwarte onregelmatige vlekken, die in 
zonlicht groen- of blauwachtig schemeren. 
De onderzijde is vaalgeel, onregelmatig 
donker gespikkeld, gevlekt of gestreept. De 
flanken hebben een groen-achtiae schemer 
en zijn met talloze hele kleine witte of gele 
wratjes bedekt. Vingers en tenen zijn zeer 
lang en dun, geelzwart gestreept. De keel 
is bruingeel en wit bespikkeld. Het derde 
(3 had een kwetsuur aan de staart en be-
reikte daardoor slechts een lengte van 115 
mm. Na de regeneratie hiervan zal het 
naar schatting wel eveneens een lengte 
van 130 mm bereiken. 
De beide 9 9 meten resp. 119 en 132 mm, 
de lengte van de koppen resp. 17 en 18 
mm, teiwijl de breedte hiervan bij beide 
12 mm bedraagt. 
Wat de kleuren op de bovenzijde betreft, 
bestaan er geen verschillen ten opzichte 
van die van de (3(3. Daarentegen is de 
onderzijde geheel anders gekleurd. Bij het 
grotere 9 is de onderzijde donkergeel, tot 
aan de achteipootjes levendig donkerbruin 
gevlekt, verder echter geheel zonder vlek-
ken lichtgeel. De keel is geelgiijs, met vele 
kleine witte wiatjes bedekt. 
Bij het kleineie dier is de onderzijde lood-
achtig-geel, bijna zonder een vlekje. Alleen 
tussen de voorpootjes zijn er een paar 
kleine donkere vlekjes. De keel is geel-
achtig met enige bruin gekleurde spatjes. 
De verzorging baart geen moeilijkheden, 
aangezien de dieren steeds een grote eet-
lust vertonen en voor wat het voeder be-
treit niet kieskeurig zijn. Zelfs regenwormen 
zo dik als een pink worden aangevallen en 
naar binnen geslikt. Even goed worden 
daphnia's, watertorren, larven van ver-
schillende waterinsecten, muggenlarven, 
enchytiaeen en tubifex genomen. 
Tot nu toe heeft nog geen enkel diei een 
poging gedaan om het water te verlaten. 
Men mag dus verwachten dat de dieien 
aan voortdurend verblijf in het water zul-
len wennen. 

(Vertaling A. T. Reijst) 
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De koude overwintering van Zuid-Australische grote hagedissen 
(Bijdrage voor 't houden van Tiliqua nigro-
lutea. Gray, en van Egernia cunninghami, 
door P. Heinrich Stettler, Vereniging „Sala-
mander".) 

De voortrelfelijke werking van zomerse 
vrije-lucht-verblijven op de gezondheids-
toestand van subtropische reptielen is 
reeds genoeg bekend; in de vakorganen 
werd al vaak daarvan melding gemaakt. 
Het probleem van de zo natuurgetrouw 
mogelijke overwintering van dergelijke 
dieren evenwel, die uit de subtropische of 
de hete klimaatszone afkomstig zijn, is niet 
van minder gewicht. Ik wil daarom over 
mijn ervaringen met Tiliqua nigrolutea en 
met Egernia cunninghami vertellen. 
Het voorkomen van Tiliqua nigrolutea be-
perkt zich tot Zuid-Australie' tot aan Nieuw-
Zuid-Wales, Tasmanie en de Flinders 
eilanden1). Als karakteristiek levensge-
bied is de rijkelijk met stenen, rotsen en 
bossages bedekte bushsteppe te vermel-
den, een gebied dus, dat veel dekkings-
en schuilmogelijkheden biedt. Naar ver-
luidt worden niet alleen de laagvlakten 
maar o.ok de gebergten tot ongeveer 
1000 m bewoond. (Betrouwbare gegevens 
over het voorkomen van Egernia cunning-
hami heb ik helaas niet kunnen verkrijgen; 
waarschijnlijk komt het verbreidingsgebied 
hoofdzakelijk overeen met dat van Tiliqua 
nigrolutea. Een nog grotere ongevoelig-
heid voor koude doet vermoeden, dat Cun-
ningham's Skink zich nog op hoogten tot 
1400 m kan handhaven.) 
Vroeger heb ik al elders er op gewezen, 
dat het verplegen van dieren (en planten) 
bij steeds gelijkblijvende milieu-factoren 
in de hoogste mate onnatuurlijk is. Terwijl 
voor de kwekers de bewerkstelliging van 
een droogteperiode bij gelijktijdige tempe-
ratuurdaling bij de cultuur van vele tropi-
sche orchideeen en andere gewassen een 
lang bekende noodzaak is, baant zich dit 
inzicht bij de aquarium- en terrariumvrien-
den slechts zeer langzaam een weg. 
In de Zuid-Australische winter wordt in de 
kustgebieden een gemiddelde tempeiatuui 
van ciica 8° C. gemeten, in hogere streken 
overeenkomstig minder. De laatste Austra-
lische winter bracht in Hawthorn (Vict.) 
een sneeuwdek, dat maar liefst meerdere 
weken aanhield. Wanneer er slechts lichte 
nachtvorsten optreden en niet zulke lage 
temperaturen als hier gemeten worden, is 
echter zeker aan te nemen dat de hage-
dissen (en hun prooidieren!) gedwongen 
worden in beschutte schuilhoeken een 
winterrust van meerdere weken te houden. 
Mijn, naar men zegt, uit Tasmanie komen-
de hagedissen zulk een winterrust te geven, 
was verleden jaar mijn stellig voornemen. 
Maar ondanks de studie van de klimaats-
verhoudingen in Zuid-Australie had ik be-

paalde bezwaren want ik wilde het leven 
mijner dieren niet onnodig op 't spel zet-
ten. Ik heb derhalve tevoren nog met 
menige terrariumliefhebber — met wie ik 
schriltelijke uitwisseling van ervaringen 
houd — over het voor en tegen van een 
koude overwintering gecorrespondeerd. De 
uitslag leverde tenslotte de mededeling van 
mijn intussen naar Nieuw-Guinea vertrok-
ken relatie uit Hawthorn, Vict, en ook het 
bericht van Dr H. Hemker te Burgsteinfurt, 
die zijn padhagedissen met het beste lesul-
taat 's winters koud overhield. Dat deze als 
kieskeurig en zwak bekende hagedis bij 
Di Hemkei het meer dan twee en een half 
jaar uithield, is wellicht ten slotte niet op 
de koude overwintering te boeken. 
Op 5 October 1952 heb ik de beide hage-
dissenparen in een met ronde kiezel, turf-
molm en mos gevulde kist in de koele en 
donkere kelder overgebracht. In de aan-
vang controleerde ik de dieren elke week, 
later slechts nog alle twee weken. De 
Tiliqua nigrolutea vielen spoedig in een 
diepe winterslaap, hoewel de temperatuur 
eerst nog vele dagen tot ongeveer 15° C. 
steeg. De Egernia cunninghami hielden bij 
de eerste controle de ogen geopend en op 
aanvatten reageerden ze beide met bla-
zen, slaan met de staart en poging tot 
bijten. Met het dalen van de temperatuur 
werd het echter langzamerhand ook bij de 
Egernien stil, en terwijl ik ze aanvankelijk 
telkens op een andere plek aantrof, kro-
pen ze uiteindelijk diep in de bodemlaag 
weg. Over de duui van de wintenust was 
ik eerst in het onzekere; ervaren terrarium-
liefhebbers rieden mij niet meer dan drie 
maanden te nemen. Begin Januari, dus na 
precies drie maanden, bemerkte ik bij de 
mannelijke skink, dat de keel opvallend 
rood werd. Dat spoorde me aan het Tiliqua-
paartje uit de winterslaap te nemen en in 
't kamerterrarium teiug te zetten. De ge-
wichtscontiole gaf aan, dat de beide die-
ien geduiende de wintenust van drie 
maanden geen gram afgenomen waren; 
voor het mannetje noteerde ik bij een 
lichaamslengte van 42,0 cm 400 gram, voor 
het wijfje bij lengte van 41,5 cm 500 gram. 
Langzamerhand verhoogde ik de tempera-
tuur ('s nachts verwarm ik mijn hagedis-
senterrarium nooit, de temperatuur daalt 
in 't ergste geval tot ca. 12° C) , en al 
spoedig waren beide weer opgewekt en 
levendig. De vertrouwelijkh&id liet welis-
waar nog te wensen over, deze hadden ze 
in de winterslaap denkelijk vergeten; bij 
't openen van de kast schoten ze al sissend 
in hun schuilplaatsen. 't Wijfje kwam wel 
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steeds direct weer naar voren kruipen om 
nieuwsgierig mijn handelingen zo dichtbij 
mogelijk te bekijken, terwijl 't mannetje 
verscholen bleef tot het „gevaai" voorbij 
was. Na een week reeds was 't oude, nor-
male leven evenwel teruggekeerd en daar-
bij deed zich een hofmakerij voor, die de 
mooiste hoop opwekte . . . als 't niet totaal 
anders verlopen was. Enkele dagen na 't 
ontwaken uit de winterslaap voederde ik 
met eigeel verdund met water, en een 
druppel „Protovit Roche" (Polyvitamin-
preparaat van de Firma F. Hoffmann-La 
Roche & Co. A.G. te Bazel, dat inhoudt de 
vitaminen A, Bx, B2, C, D, E, H, enz.) Een 
paar dagen later gebeuide het ongeluk: 
bij de voedering van de Egernia lohmanni 
vrat zich het wijfje van Tiliqua rond. Tot 
mijn schande moet ik bekennen, dat ik dit 
had kunnen vermijden, want de gemeen-
schappelijke voedering zonder toezicht 
was onverantwoordelijk en heeft zich dan 
ook bitter gewroken. Als gevolg van de zo 
juist beeindigde winterrust was het orga-
nisme van het dier tegen het grote en 
eiwitrijke voedingsmengsel niet opgewas-
sen. De gezondheidstoestand van het dier 
veranderde bijna op slag, hoewel duidelijk 
een deel der voeding na korte tijd weer uit-
gebraakt werd. Reeds de volgende dag 
lag de Tiliqua totaal verstrooid er bij, 
zocht haar schuil- en slaapplaats niet 
meer op, en de bek was van tijd tot tijd 
half geopend. Met tussenpozen volgde ten 
slotte onder de grootste krachtsinspanning 
het broken van een volkomen reukloze, 
taaie, kleverige, geelachtig groene massa. 
Op iedere tweede dag injecteerde ik 10 
ccm druisensuiker-oplossing 10 pCt. met 
2 ccm Redoxon Roche (200 I.E., vitamine 
O), onder de rughuid — twee maal telkens 
vijf resp. 1 ccm — doch de maatregelen 
veroorzaakten een uitstel van de onvor-
mijdelijke dood, met enkele dagen. 's Na-
middags op 27-l-'53 vertoonden zich 
lichaamsstuipen; het dier scheen vrese-
lijke pijnen te doorstaan en de bek werd 
steeds vaker geopend. Om 4 UUT trad de 
dood in. De sectie gaf 't volgende aan: 
„Voedseltoestand goed. Longen niet ge-
„collabeerd. De achterste derde-delen zijn 
„met witgrijze, gruis-achtige korreltjes 
„bezet. Het longparenchym is gecarnifi-
„ceerd. Hart normaal. Lever groot, met 
„grijswitte aanslag. Milt normaal. Nieren 
„sterk gezwollen, spekkig, ten dele ook 
„met gruizige korreltjes bezet. Maag-darm-
,,kanaal: slijmhuid in de middel- en onder-
„ste darm enigszins roodachtig. Eierstok 
„aan beide zijden ontwikkeld. Ei-follikels 
„aanwezig. Microscopisch onderzoek: lever 
„en nieren geen kiemen. Longen eveneens 
„geen kiemen. Darmslijmhuid geen para-
„sieten. Onderzoek op bacteriencultuur: 
„lever, milt en nieren bevatten coli-bacil-
„len. Diagnose: eiwitvergiftiging. Maag-
„darm-ontsteking met coli-bacillose, ver-

„moedelijk als gevolg van de darmont-
„steking". 
De Egernia cunninghami bracht ik pas na 
een viermaandse winterrust — op 9-2-'53 
— in 't hagedissenterrarium terug; ook 
deze hagedissen waren met 125 resp. 130 
gram lichaamsgewicht gedurende de vier-
maandse rustperiode geen gram afgeno-
men. Ze sliepen nog zeer vast, doch waren 
reeds de volgende dag weer tierig, en 
ook de vroegere vertrouwelijkheid herstel-
de zich bij 't mannetje al na weinige 
dagen; bij 't wijfje — dat altijd veel ge-
reserveerder bleef — duurde dit veel 
langer, en het is nog heden niet zo aardig 
en vertrouwelijk als 't mannetje. Een om-
standigheid overigens, die ik tot dusver 
bij alle onder mijn zorg gekomen Egernien 
waamemen kon. Op 16 Februari — zeven 
dagen dus na de winterslaap — kon ik 
voor 't eerst het hofmaken van de manne-
lijke Egernia cunninghami constateren. Het 
diertje blaast daarbij de keelstreek op, 
onder gelijktijdig op zij draaien van de 
hele kop; het drukt zijn lichaam en zijn 
staart tegen de grond en draait in deze 
eigenaardige houding om het wijfje; met tus-
senpozen bijt zich het mannetje aan de 
zijden van het lichaam, de nek en ten 
slotte aan de staartwortel vast, om dan 
weei in die giappige, bekooilijke houding 
het wijfje in te sluiten en te plagen. Wan-
neer een Egernia lohmanni het in hun lief-
desspel verdiepte Cunninghami-paar bena-
derde, werd ze door het Cunninghami-man-
netje op de vlucht gedreven en nog een 
eindje vervolgd. Deze liefdesspelletjes her-
haalden zich dagelijks, het meest in de mid-
daguren, tot ver in de zomer, zonder dat 
mijn vrouw of ik ooit een echte vereniging 
waamemen kon. Ofschoon ik ook tot 
op heden geen teeltresultaten te boeken 
heb, is beslist aan te nemen dat bij Zuid-
Australische hagedissen een drie- tot vier-
maandse winterrust als voortplantings-
remmende periode en daarop een toestand 
zoveel mogelijk overeenkomstig de natuur, 
niet slechts gewenst doch ook vereist is. In 
acht te nemen zijn daarbij de volgende 
punten: 
1. De dieren moeten zich eerst aan de over-
gang der jaargetijden aanpassen. Mijn 
in de herfst 1952 verkregen Egernia loh-
manni, Wern., kon ik nog niet koud laten 
overwinteren, want het gaat uiteraard niet 
om gedurende de Zuid-Australische lente 
gevangen hagedissen hier in Europa kort 
daarna weer in de winterslaap te stoppen. 
2. Voor de winterrust steeds spaarzamer 
voederen, met 't oog op de darmlediging 
en dan letten op aansluitende temperatuur-
daling. 
3. Nd de winterrust mag voedsel voor-
lopig slechts in heel kleine porties ver-
strekt worden, onder gelijktijdige vermij-
ding van eiwitrijke kost (engerlingen, 
Cetonia-larven, enz.). Toediening van 
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druivensuiker in het drinkwater (5 tot 
10 pCt.) werkt prikkelend op de spijsver-
teringsorganen. 
Dat zich bij mijn Egernia cunninghami een 
teeltresultaat nog niet voorgedaan heeft, 
is mogelijk hieraan toe te schrijven, dat 

Deze mooie en • elegante kleine kikker, 
welke zich buiten de paartijd op struiken 
en bomen bevindt, is ook een zeer vlijtige 
zanger. In dit opzicht staat hij in het alge-
meen op dezelfde lijn als de rietpad 
(n.b. hier genaamd rugstreeppad, Bufo 
calamita, Laur. — Red.). 
De boomkikkers zingen ook doorgaans op 
regelmatige tijden. 
De gezamenlijke zang is een gewoon ver-
schijnsel en gelijkt over het geheel geno-
men op het rietpaddenkoor. 
Het mannetje is de zanger en zijn stem is 
zeer sterk, doordringend en veerkrachtig; 
het heeft een grote keelblaas, welke ge-
durende het zingen de vorm aanneemt van 
een bol en groter wordt dan de kop en 
hem een eigenaardig uiterlijk geeft. Het 
gezang van een enkel individu is een 
reeks klanken: „kek kek", soms „kwek 
kwek", bijna „kwak". Deze korte, heldere, 
bruuske, ietwat metalliek klinkende tonen 
worden zeer rap en zonder ophouden ach-
tereen gerepeteerd. 
Bij het afzonderlijk zingen vernam ik ge-
woonlijk van 11 tot 19 roepen, maar onder 
de magische invloed van een koor op een 
enkeling zullen de individuele reeksen 
veel langer worden. Dit werd door mijzelf 
waargenomen. 
Men kan niet betwijfelen dat in een groot 
en regelmatig koor de reeksen zo lang zijn 
als die van de rietpad. 
Ongelukkigerwijze is dit fraaie kikkertje in 
Belgie over het algemeen eerder zeer ge-
lokaliseerd en dus niet in groot aantal 
aanwezig, zodanig, dat een geweldig koor 
hier kan ontstaan. 
Het eerste „kek" wordt — misschien niet 
altijd — voorafgegaan door een klein aan-
loopje — een deel van een seconde — 
waarop de overige tonen gelijkmatig en 
zonder de minste onderbreking volgen. 
Over de rustpozen tussen de individuele 
series kan men zeggen, dat ze van onre-
gelmatige lengte zijn, van nauwelijks 
enige seconden tot een reeks van minuten, 
tenminste als men aanneemt dat een of 
andei individu op dezelfde plaats verblijft 
en door niets gestoord wordt. 
Enige malen vernam ik een zeer interes-
sante combinatie van „kek's". In het begin 
zong de bewuste boomkikker als gewoon-
lijk, maar daarna stootte hij zijn zang zo 
snel uit, dat deze een ketting van kek's 
vormde om op de gewone manier te ein-
digen en soms werd het gerepeteerd. 

het hier half-volwassen, pas 30 cm lange 
dieren betrof; bij welke lichaamslengte 
de geslachtsrijpheid optreedt, is mij 
helaas niet bekend. 

(Vertaling van H. A. L. Menne.) 

! 

Gewone boomkikker - Hyla arborea L. 
foto: J. Th. ter Horst 

Behalve het besproken klankstereotype 
hoorde ik niet zelden, in koor en bij de 
afzonderlijke zang, een zeer eigenaardig 
stemgeluid; het was luider en scherper, 
soms zagend: „kere, kere, kere, enz." (hier 
neigde de e dikwijls naar de a over). Het 
tempo was snel en het geluid werd in 
lange reeksen onafgebroken gerepeteerd. 
Wegens zijn sterkte, zijn gelijkmatig rhyth-
me en wonderbaarlijke onafgebrokenheid 
verwekle dat merkwaardige zagen de in-
druk van een naaimachine boven de wa-
tervlakte werkend en had als resonantie-
bord het zeggebosje. 
Soms was dit kere kere door enige kek's 
voora.'gegaan en ook gesloten. In de paar-
tijd hoort men somtijds een luide en uiterst 
scherpe „krrrre" van een tot enige malen 
uitgestoten. Het is de schreeuw (niet zang) 
van een mannetje, dat reeds in het bezit 
van een wijfje zijnde, plotseling door iets 
gestoord wordt. Deze schreeuw is waar-
schijnlijk veroorzaakt door jalouzie en ook 
uit vrees zijn wijfje te verliezen. 
Het zingen van de boomkikker begint 
circa half April; toch zingen zij — in het 
bijzonder in koor — het mooist gedurende 
de Meimaand, hun hoofdvoortplantingstijd. 
Het komt me voor, dat begin Juni de koor-
zang in energie en frequentie afneemt. Het 
afzonderlijk zingen kan men soms buiten 
het liefdesseizoen waamemen. Dit solo-
zingen gebeurt meest bij avondschemering, 
soms iets vroeger. Het algemeen concert 
begint nd zonsondergang, wordt krachti-
ger met de duisternis en klinkt waarschijn-
lijk de hele nacht door. (Inderdaad, Red.) 

Het geluid van de boomkikker, Hifia A. Arborea, L, 
door W, Kousnetzoff, Antwerpen (Lid der vereniging) 
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De boomkikkers planten zich voort in on-
diep water en daar, waar de bomen en 
struiken bij of niet ver van de plassen 
groeien. 
De zingende dieren houden zich dicht bij 
de oever op of op enige afstand, waar 

Door de activiteit van de heren Wijffels en 
Delleman kwam ik in het bezit van een 
zeldzame hagedis, en wel de Gerrhonotus 
scincicauda Webbii (Baird), zoals de heer 
Wijffels mij schreef. 
Vreemd is het, dat in het boekwerk „A Key 
to the Lizards of the United States and 
Canada" (no. 126 van onze bibliotheek) 
deze naam niet vermeld staat, ofschoon het 
diertje uit de U.S. stamt. 
Tegelijk met dit dier ontving ik een andere, 
eveneens zeldzame hagedis, waaraan ik 
een volgend artikel zal wijden, als vervolg 
op het onderhavige. 
Zoals ik leeds zeide, woidt de hierbeschre-
ven Gerrhonotussoort in genoemd boek niet 
vermeld. 
Wel worden daarin op biz. 302 *) onder een 
negental verschillende soorten van het ge-
slacht Gerrhonotus ei twee genoemd, 
waarvan de namerr ten dele met die van 
mijn Gerrhonotus overeenkomen en wel: 
G. multi-carinatus scincicauda (Skilton) en 
G. multi-carinatus Webbii (Baird). Of nu 
deze laatstgenoemde dezelfde is als onze 
G. scincicauda Webbii, vermag ik niet te 
beoordelen. 
Er zijn in de laatste jaren zo wanhopig veel 
naamsveranderingen in de herpetologie 
geweest, dat het zeer wel mogelijk is, dat 
de naam genoemd door Ph. Schmidt in de 
„Bldtter fiir Aquarien- und Terrarienkunde 
1925" en zelfs door Dr W. Klingelhoffer in 
zijn boek „Terrarienkunde" later weer een 
verandering moest ondergaan. Maar ook 
boekwerk 126 is verouderd. 
Hoe het ook zij, wij zullen ons maar hou-
den aan de naam, waaronder het diertje 
tot mij kwam, „G. scincicauda Webbii". 
In Amerika worden deze hagedissen — 
die tot de familie Anguidae behoren — 
alle „alligator lizards" genoemd, ofschoon 
men dit zo op het eerste gezicht niet zou 
zeggen, aangezien ze niet bepaald op een 
alligator gelijken. Vermoedelijk is deze 
naam op anatomische grond gegeven, 
doordat er beenplaatjes in de huid liggen, 
juist als bij alligators, Omdat dit diertje nu 
in de buurt van San Diego, Cal., gevonden 
wordt, noemt Charles E. Burt deze soort: 
„The San Diegan alligator lizard". 
De reeds genoemde bekende Duitse des-
kundige Ph. Schmidt uit Darmstadt heeft 
over dit dier in de Blatter 1925 op biz. 566 
een uitstekend artikel geschreven en daar-
bij een zeer goede afbeelding er van ge-

waterplanten, zeggen of graseilandjes 
voorkomen. 
Zeker zingen zij niet onder water, maar 
steken hun koppen min of meer boven he! 
water uit. 

geven, die wel zo duidelijk is dat ik mijn 
diertje er onmiddellijk uit herkende. Wat 
hij schrijft stemt ook volkomen overeen 
met wat ik bij mijn exemplaar heb waar-
genomen, zodat ik met een gerust geweten 
maar weer het beste doe, zijn artikel in 
hoofdzaak te volgen, want wat zulk een 
doorkneed terrariumhouder als hij er over 
schrijit, kan ik hem toch niet verbeteren. 
Volgens hem dan komt het geslacht 
Gerrhonotus wel in 25 soorten — dat zijn 
dus maar liefst 16 soorten meer dan in het 
hiervoren genoemde boekwerk no. 126 — 
in enige staten in het Westen en Zuiden 
van Noord-Amerika voor. Het is haast niet 
te geloven dat deze dieren, die toch geheel 
en al het voorkomen van een hagedis 
hebben, tot dezelfde familie (Anguidae) als 
onze hazelworm behoren. Bij nauwkeuriger 
onderzoek echter komen er kenmerken aan 
de dag, die het begrijpelijk maken waarom 
ze in deze familie thuis behoren. De ver-
schillende soorten van het geslacht Gerrho-
notus hebben, evenals de bekende Schel-
topusik of Ophisaurus apus Pallas (Lacerta 
X, biz. 49), aan weerskanten van het 
lichaam een soort huidplooi in de lengte 
lopen, die met fijne schubjes bezet is. 
Verder hebben ze ook nog het vermogen 
om het voorste gedeelte van de tong in een 
schede van het achterste gedeelte terug 
te kunnen trekken. In de huid zijn dan — 
zoals ik reeds hiervoren aanhaalde — 
beenplaatjes, die in onregelmatige of 
stralenvormige kanaaltjes vertakt liggen. 
De bewegingen zijn ook niet zo vlug als 
die van de echte hagedissen. Ik zelf heb 
al kunnen constateren hoe, evenals bij 
onze hazelwormen, de staart gemakkelijk 
afbreekt. Op een kwade dag — zo zal ik 
het maar noemen — kwam mijn Gerrho-
notus te voorschijn met een verminkte 
staart en deze was, toen ik het dieitje 
kreeg, juist zo prachtig gaaf en lang. Eerst 
verdacht ik er een andere hagedis van en 
wel een grote, forse Eumeces schneideri 
(Lacerta X, biz. 21), dat deze een stuk van 
dit hagedissensiersel had afgebeten, want 
Eumeces staat wat dat betreft niet in een 
al te beste reuk. Later, toen ik het terra-
rium eens naar de eigenares van de staart 
grondig doorzocht, omdat deze zich al 
meer dan een week lang niet had laten 
zien en ik bang was dat zij de weg van 
haar staartstuk zou zijn opgegaan, vond ik 
wel het verdroogde stukje staart, maar de 

Zeldzaamheden in het Terrarium I 
door A. Th. van Reijst 

27 



hagedis, waaiaan dit gezeten had, niet. 
Het eindje staait was dus niet dooi de 
Eumeces veroibeid, doch waaischijnlijk 
tussen twee lotsstenen beklemd geiaakt en 
toen dooi de ongeduldige Geirhonotus los-
gelaten. 
Maar waar was het dier dan gebleven? 
Allerlei vermoedens rezen er bij mij op! 
Het kon nl. ook zijn, dat het in een onbe-
waakt ogenblik ontsnapt was, hoewel ik 
steeds zeer voorzichtig te werk ga bij het 
openen van de terrariumdeuren en boven-
dien is dit diertje niet zo heel vlug in zijn 
bewegingen, althans lang zo vlug niet als 
bv. een Lacerta viridis schreiberi (Lacerta 
VIII, biz. 85) of een muurhagedis, zodat ik 
mij deze ontvluchting niet goed kon voor-
stellen. 
Ons Zwitsers lid, de heer P. H. Stettler uit 
Bern, aan wie ik over dit verdwijnen ge-
schreven heb, gaf mij ook nog als zijn me-
ning te kennen, dat het wel zeer onwaar-
schijnlijk zou zijn dat die Eumeces het dier 
verslonden had, want Gerrhonotus is een 
weerbare hagedis, zeer wel in staat om 
zich te verdedigen en voelbaar van zich 
af te bijten. 
Ditzelfde zegt trouwens ook Ph. Schmidt in 
zijn artikel, nl. dat het krachtige gebit van 
deze hagedis het dier in staat stelt om 
flink te bijten. Zelfs na een verblijf in het 
terrarium van vijf maanden beet het, als 
men het aanraakte, dadelijk toe en wel zo 
hard, dat er bloed te voorschijn kwam. 
Daarbij liet het een zacht sissen horen. Ook 
tegenover grotere hagedissen gedroeg 
Gerrhonotus zich zeer moedig. 
Een nog al robuste Scincopus iasciatus 
(Peters), een „nachtskink" uit Noord-Afrika, 
had evenals de Gerrhonotus de gewoonte 
om 's avonds een wandeling door het ter-
rarium, dat ze samen bewoonden, te ma-
ken. Kwam de skink dan te dicht in de 
nabijheid van de Gerrhonotus, dan sperde 
deze laatste haar muiltje wijd open en siste 
hoorbaar. 
Terug tot mijn eigen exemplaar! Gelukkig, 
toen ik na een afwezigheid van bijna drie 
weken 's avonds laat weer thuiskwam, 
was het eerste wat ik zag het vermiste 
diertje, dat gezond en wel op de richel van 
een terrariumdeurtje zat, zij het dan ook 
met de „schoonheidsfout". 
Mijn boze vermoedens waren dus geheel 
ten onrechte geweest en mijn Eumeces 
schneideri gedraagt zich, althans tot nu 
toe, zelfs tegenover heel kleine hagedissen, 
zeer verdraagzaam en correct. 
Wanneer de Gerrhonotus een prooi ont-
dekt, dan worden eerst met het voorste 
gedeelte van het lichaam kronkelende be-
wegingen gemaakt en dan plotseling stoot 
ze toe om de buit te pakken. Na de maal-
tijd likt zich het dier, met de brede, ge-
spleten tong, de bek af. Het voedselvraag-
stuk biedt geen moeilijkheden. Meelwor-
men, harde en zachte kevers, sprinkhanen. 

krekels, engerlingen en spinnen, zelfs de 
grote kruisspinnen, worden gaarne aange-
nomen. Proeven om ook met reepjes rauw 
vlees te voeren mislukten. Schmidt ver-
meende echter, dat op de duur hem dit 
toch wel zou gelukken. Ik geloof dat echter 
niet zo gauw, want bij de vele dieren waar-
bij ik het beproeide, o.a. de skinken, mis-
lukte dit steeds. Eveneens werden vruchten 
versmaad. 
Ons lid Stettler beveelt nog aan om aan 
dieren, die traag zijn met het eten, kies-
kauwers dus, op de een of andere manier 
druivensuiker toe te dienen, bv. gelijk met 
voedsel wat ze vrel graag lusten. U weet, 
druivensuiker wordt ook aan de mens, die 
weinig eetlust betoont, gegeven om de 
eetlust op te wekken. De meelwormen, die 
Gerrhonotus van het pincet af eet, worden 
dan ook eerst even bevochtigd en in drui-
vensuiker gewenteld. Het resultaat dient 
nog te woiden afgewacht; ik sta er wel 
een beetje sceptisch tegenover. 
In een vochtige omgeving schijnt Gerrho-
notus zich niet thuis te gevoelen, want als 
de planten in het terrarium besproeid wei-
den, verdween zij zo gauw ze maar kon in 
haar schuilhoekje onder de stenen. In 
tegenstelling met de skinken groef deze 
hagedis zich ook nooit in de mulle zand-
bodem van het terrarium in. 
In haar vaderland bewoont zij dan ook 
droge, met lage bomen en struiken be-
groeide gebieden. Nu en dan gaat ze wel 
naar het waterbakje en drinkt dan met 
voile teugen. 
Voor de oorlog 1914—1918 werd Geriho-
notus multicarinatus (Blainville) vaak in 
Duitsland geimporteerd, zegt Schmidt, doch 
van G. Scincicauda Webbii beweert hij, 
dat deze voor 1925 nog nooit levend in de 
handel te verkrijgen zou zijn geweest. 
Beide soorten zijn natuurlijk zeer nauw aan 
elkander verwant, maar toch goed van 
elkaar te onderscheiden. Zijn exemplaar 
kwam, evenals het mijne, uit San Diego in 
Californie, alwaar ook G. caeruleus voor-
komt. Ze is ongeveer 30 cm lang, waarvan 
zowat drie vijfde deel op de krachtig ge-
spierde staart komt. Deze gespierde staart 
komt haar goed van pas bij het klimmen 
in de struiken, wat zij gaarne doet. De 
staart slaat zij dan om de takjes heen. 
Ook bij hem was, toen hij het dier kreeg, 
h-'ervan een stukje afgebroken, dat echter 
na ongeveer vier maanden zo mooi aan-
gegroeid was, dat de plaats van de breuk 
slechts aan de andere kleur van het ge-
regeneieeide deel te heikennen was. Dit 
eindigde toen eveneens weer in een fijn 
puntje. Ook bij mijn exemplaar groeit de 
staart weer aardig aan. 
De grondkleur op de bovenzijde van het 
d:er is grijs met op de rug een zweem van 
bruin. De kop is meer grijsbruin. Op de 
rug, beginnende vanaf de plooien terzijde 
van het lichaam, treffen we donkere hoek-
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vormige dwarsstrepen aan, die zich tot 
over de staart uitstrekken en op iedere 
vierde rij schubben, van boven een grotere 
blauw-witte vlek vertonen. Deze lichte 
vlekken liggen vrijwel in drie rechte lijnen 
over de gehele lengte van de rug en ten 
dele ook van de staart. Ook is de ligging 
van de schubben zodanig, dat er als het 
ware kielen in de lengte van het lichaam 
over de rug gevormd worden en wel een 
in het midden en twee ter weerszijden 
daarvan. De drie middelste strekken zich 
dan ook nog een eind over de staart uit. 
Aan de achterzijde van de hiervoren ge-
noemde donkere dwarsstrepen zijn dan 
nog aan weerskanten bloaiwwitte puntjes. 
De buik is grijsachtig wit. De gehele teke-
ning van het dier is fiaai en aantrekkelijk. 
Het mooie hiervan komt natuurlijk vooral 
tot uiting wanneer het dier pas verveld is. 
Dit vervellen heb ik al een paar keer mee-
gemaakt, eerst op 21 Mei 1953, dus nog 
geen week nadat het dier in mijn bezit 
kwam, en toen weer op 11 Juli d.a.v., dat 
is dus zowat na zes weken. 
Het vel wordt in zijn geheel afgestroopt, 
evenals bij onze ringslang bv.; vooropge-
steld dat het dier niets mankeert. 
Na die tweede vervelling heb ik geen af-
gestroopte huid meer gevonden, doch dit 
zal nog wel meerdere malen hebben plaats 
gevonden, omdat ik af en toe het diertje 
weer terugzag in dezelfde frisse tekening 
en kleuren als na de eerste twee vervel-
lingen door mij waargenomen. 
Misschien dat het vel dan ergens onder de 
rotsstenen was blijven liggen. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat Prof. Dr Fr. 
Werner geconstateerd heeft dat G. coeru-
leus bij hem levendbarend was, terwijl 
anderen weer gezien hadden, dat er eieren 
gelegd werden. Bij Schmidt legde G. scin-
cicauda in het begin van Juli, met verschil-
lende tussenpozen acht eitjes, die het dier 
zonder enige voorzorgsmaatregelen op 
allerlei plaatsen in het terrarium maar liet 
vallen waar ze neerkwamen. Jammer ge-
noeg beschimmelden deze spoedig. 
In Copeia 1952 (boekw. 296) staat op biz. 
276 nog het navolgende over de voortplan-
ting. 
„Een vrouwelijke alligator-hagedis, Gerrho-
notus multicarinatur Webbii, van in totaal 
11 cm lengte (bedoeld zal wel zijn zonder 
staart), werd op 8 Juni 1941 bij Los Angeles 
gevangen. Op de 17de Juni begon zij 
eieren te leggen. Het gehele legsel van 12 
eieren vertoonde reeds een embryonale 
ontwikkeling. De eieren waren gemiddeld 
16,4 bij 9,3 mm. De datum waarop deze 
eieren gelegd waren, was een maand 
vroeger dan die vermeld door Gander 
(Copeia 1931, biz. 14) en ook veel eerder 
dan die vermeld door diverse andere her-

<Je vilierue Hummers kunnen nil interessAnter 

petologen. De eieren werden in een voch-
tige atmosfeer bij kamertemperatuur ge-
houden, hooldzakelijk zo tussen 72 en 78 
graden Fahrenheit, hoewel deze af en toe 
opliep tot 83 graden (80 graden Fahrenheit 
is 27 graden Celsius; Zuid-Californie heeft 
een warm klimaat). 42 dagen later, op 29 
Juli, hadden de eieren een omvang van 
16,7 x 11,3 mm. Uit het kleinste ei (van 16 
x 9,5 mm) werd een embryo gehaald, me-
tende van kop tot en met het lichaam 
25 mm. Op 9 Augustus werd uit een ei van 
17 x 11 mm weer een embryo gehaald van 
30 mm vanaf snuit tot anus en de staart 
met 50 mm. Een nog aanwezige dooierzak 
mat 10 x 5 x 2 mm. 
De rest van de eieren kwam tussen 16 en 
17 Augustus uit, dus tussen de 60 en 61 
dagen nadat ze gelegd waren. 
Er waren toen geen dooierzakjes meer, 
maar wel was er nog dun eiwit aanwezig. 
Bij de geboorte kwamen snuit en onder-
kaak het eerst uit de spleet van de schaal. 
De bewegingen van dit onderste gedeelte 
van de bek varieerden van vier tot elf keer 
per minuut. Door het nu en dan plaats vin-
dende slikken kwam de kin buiten de 
schaal en verscheen daardoor ook geleide-
lijk de achterkant van het kopje. De hage-
disjes bleven verscheidene uren met het 
kopje gedeeltelijk buiten de eischaal lig-
gen. Wanneer een hagedisje dan een of 
andere beweging bemerkte, of als het ei 
werd aangeraakt, trok het het kopje in de 
schaal terug. In een van de eieren bleef 
toen het kopje wel vijf uren lang terugge-
trokken. Eerst nadat de achterkant van het 
ei aangeraakt ward, sloop het hagedisje 
er tot aan de achterpootjes uit en kort 
daarop kwam het er geheel en al uit. Het 
ganse geboorteproces was een interessant 
gebeuren. Bij de geboorte hadden de dier-
tjes een lengte van 30 tot 35 mm, gemeten 
zonder staart, teiwijl deze laatste van 50 
tot 62 mm vaiieeide. 
Toen de hagedisjes eenmaal het ei geheel 
veilaten hadden, werden ze zeer actief, 
knipoogden, betastten alles om zich heen 
met hun tongetjes en kropen of sprongen 
zonder aarzelen rond. 
Het is maar weer te hopen, dat het de 
heren Wijffels en Delleman zal gelukken 
nog meer van deze diertjes te importeren, 
want m.i. is het een soort, die het gemak-
kelijk en goed in een terrarium zal uithou-
den en veel aantrekkelijker is dan haar 
familielid de hazelworm. Ook andere leden 
van dit geslacht zullen heel welkom zijn, 
o.a Gerrhonotus coeruleus, die volgens 
Prof. Werner levendbarend zou zijn. 

A. T. REIJST. 
*) Dit boekje bevat slechts de biz. 255 t/m 305 
uit een tijdschrift van de ..Transaction of the 
Kansas Academy of Science. Volume 38 - 1935". 
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Enige opmerkingen over de inrichting van Terraria 
Moeilijkheden bij de biologische methode 

door D. P. van Wijk, Bussum 

In het aitikeltje „Een Nieuw Buitenteira-
rium" (Jaargang 10, biz. 74) heb ik in grote 
lijnen de technische bijzonderheden van 
het daarin beschreven bouwsel weergege-
ven. 
Nu mij werd gevraagd, ook iets te vertellen 
en te laten zien van de inrichting van deze 
terraria, voldoe ik met zekere schroom aan 
dit verzoek omdat ik mij er volkomen van 
bewust ben, dat nog slechts weinige bak-
ken de toets der critiek volledig kunnen 
doorstaan. Daarom wil ik, alvorens in en-
kele volgende nummers een of meerdere 
inrichiingen de revue te laten passeren, 
enige van de moeilijkheden, die zich hier-
bij voordoen, behandelen, in de hoop dat 
in het bijzonder de beginner hiermede zijn 
voordeol kan doen. 
Reeds bij de bouw werd uitgegaan van de 
gedachte dat als regel slechts een dier-
soort in een bak zou worden onderge-
bracht; hierdoor werd het mogelijk, een 
biotoop zo volledig mogelijk uit te beelden 
zonder concessies te hoeven doen om ook 
een andere soort het leven mogelijk te ma-
ken. 
Hieruit blijkt dus reeds, dat de biologische 
methode het doel was. Dit betekent echter 
geenszins, dat we hierbij het aesthetische 
uit het oog behoeven te verliezen. Nu zou 
men geneigd zijn, te menen dat dit onder 
de gegeven omstandigheden niet zo moei-

lijk blijkt? Goed, laten we dan maar eens 
naar een van de voor ons, herpetoiogen, 
aantrekkelijkste plekjes van ons land 
gaan: Zuid-Llmburg. 
We beginnen daar met een biotoop te be-
kijken van Lacerta vivipara, de levend-
barende of kleine hagedis. Het is een bos-
rand langs een ongeveer Oost-West lopend 
karrespoor, een plekje, waar zich de 
levendbarende hagedis reeds vroeg in het 
voorjaar ligt te zonnen. De beplanting van 
het stukje dat we willen imiteren, bestaat 
o.a. uit berk, zilverschoon (Potentilla anse-
rina), braam, sleutelbloem (Primula veris). 
Over de nabootsing thuis kunnen we tevie-
den zijn: het loopt best, dat wil zeggen, de 
planten doen het prima. Maar . . . Lacerta 
vivipara voelt er zich helemaal niet „ge-
lukkig". Een andere verklaring heb ik er 
tenminste niet voor gevonden dat ik de 
hagedissen steeds weer terug vind in de 
bak ernaast, slechts half zo groot, die ze 
toevallig kunnen bereiken door een 1 cm 
wijd en 40 cm lang afvoerpijpje. De weg 
terug gaan ze nooit! Wat is de attractie? 
Dot bakje bevat een poeltje. Maai in de 
vrije natuur hadden ze toch ook geen poel 
in de buurt? Neen, maar achter die bos-
rand lag daar een grote heuvel met moei-
lijk doordringbare grond, zodat het afstro-
mende regenwater de eigenlijke biotoop 
meei dan nat hield! Daar kon in het terra-
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Fig. 1. Llgglng van de terraria ten opzlchte van de zon 



lium geen spioeien tegenop. 
De planten hadden dus in dit geval aan-
passingsvermogen genoeg, maai de le-
vendbaiende hagedissen, die ik hun „uit-
stapjes" onmogelijk maakte, gingen ten 
gronde. Een goed voorbeeld van een vol-
slagen mislukte inrichting! 
Nu we toch in Limburg zijn, gaan we nog 
een paar biotopen bekijken: 
Wederom een bosiand, nu langs een vei-
haide weg. Daar vinden we viij laat in de 
middag een hazelwoim, dat dier waar we 
altijd van hebben geleerd, dat hij niet van 
veel zon houdt. Volgens sommige auteurs 
zouden het slechts de eierdragende wijfjes 
zijn, die van tijd tot tijd de voile zon op-
zoeken, wat ik overigens niet geheel kan 
beamen. Hiervan uitgaande zou dus een 
terrarium dat slechts enkele uren per dag 
zon ontvangt, ideaal zijn voor zo'n dier. 

\ 

Fig. 2. Helllngen ontvangen weinig zonnewarmte. 
Fiji geeft aan richting zon In hoogste stand 

Niets is echter minder waar. Bij mij werd 
in bak 19 (zie iig. 1: ligging terraria t.o.v. 
de zon) een biotoop ge'imiteerd. Weer deed 
de floia het uitstekend, iedereen ziet hier 
dadelijk een bosrand in en aesthetisch is 
deze bak zeker aantrekkelijk te noemen 
maar de fauna is al lang overgebracht 
naar een ander terrarium, want die leed 
kou! Al ligt zo'n dier zeli zelden in de zon, 
dat neemt niet weg dat hij, koudbloedig als 
hij is, van tijd tot tijd in een goed verwarm-
de omgeving moet verkeren (lees: door de 
zon verwarmde bodemgrond) om al zijn 
organen behoorlijk te doen functionneren. 
Dezelfde fout beging ik met de vroedmees-
terpad (Alytes obstetricans Laur.), met de 
vuursalamander, wel het meest volslagen 
nachtdier van de inheemse herpeto-fauna. 

\ 

Fig. 3. Helllngen ontvangen het maximum aan zonae-
warmte. Fiji geeft aan richting zon In hoogste stand 

Wat moet dit dier met zonneschijn be-
ginnen? Niets immers, dus werd in dezelfde 
rii terraria waarin ook dat voor de hazel-
worm was gelegen, een bakje ingericht. 
Maar waar vindt u deze dieren in Zuid-
Limburg? Haast uitsluitend op die weg-
beimen of onder en in die muren, die door 
de zon als het ware doostoofd worden. 
En is bijvoorbeeld in het voorjaar de dag 
koud en zonloos geweest, dan kan het nog 
zo'n zwoele avond worden, maar de heren 
vroedmeesters laten zich niet horen. En 
omgekeerd, na een zonnige dag kan een 
koude, heldere avond hen niet tot zwijgen 
brengen. 

Naschrift redactie: 
Met bijzonder veel genoegen publiceren 
wij dit artikel van de heer Van Wijk. Uit de 
enorme voorraad materiaal, die hij als be-
heerder van de herpeto-geografische dienst 
heeft verzameld, blijkt nl. zonneklaar, dat 
al onze theorieen vaak nog op verouderde 
en soms ongelooflijk gebrekkige waarne-
mingen berusten. De hierboven aangehaal-
de voorbeelden spreken voor zichzelf. Van-
daar ook dat het werk van deze dienst van 
zo onschatbaar groot belang is. Het ligt in 
de bedoeling, in het komende jaar weder-
om een uitgebreid rapport het licht te doen 
zien en ongetwijfeld zal, evenals dit vorige 
malen het geval was, de belangstelling 
hiervoor in ruime kringen en tot ver in het 
buitenland groot zijn. Het feit dat bv. nie-
mand minder dan prof, dr Mertens, de be-
kende Duitse herpetoloog, in zijn publica-
ties het vorige rapport enkele malen citeer-
de, zegt toch wel iets! 

Bibliotheek en in I ichtingendienst 

Beide diensten worden 
behccrd door de heer 
A. T. Reijst. Hoogstraat 
47 te Koog a. d. Zaan 

De steeds aangroeiende boekerij omvat 
thans reeds bijna 300 exemplaren. 
Bij verzoeken om inlichtingen postzegel voor 
antwoord bijvoegen! 
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Van de Redactie 
Hiei ligt dan eindelijk weer een nummer 
van „Lacerta" voor u. Inderdaad heeft u 
reden tot klagen. Ondergetekende moet 
evenwel uw clementie inroepen fvoor de 
moeilijkheden, die onze vereniaing in de 
afgelopen periode van haar bestaan heeft 
ondervonden. 
De redactie is thans overgedragen aan on-
dergetekende. 
Vanzelfsprekend heeft ondergetekende, die 
op redactioneel gebied geen ervaring 
heeft, zich onmiddellijk in verbinding ge-
steld met de enige persoon, die raad kon 
schaffen: onze onvolprezen ter Horst! Het 
heeft ons geen windeieren gelegd, want 
aanstonds verklaarde deze zich bereid ons 
daadwerkelijk terzijde te staan. 
Een redactie-commissie is ingesteld, waar-
in ons lid, de heer Jonkheid, die in zijn 
eigen, plaatselijke vereniging, op redactio-
neel gebied zijn sporen reeds verdiend 
heeft, naast de heer ter Horst zitting heeft. 
Met grote inspanning is het huidige num-
mer, als eerste resultaat van deze vrucht-
bare samenwerking, tot stand gekomen. We 
zijn dus nu gekomen tot het Januarinummer 
van de lopende jaargang, terwijl thans 
zonder onderbreking gewerkt wordt aan 
het volgende nummer, nl. Februari/Maart, 
waarmede dan de achterstand zal zijn in-
gehaald. 
Doch niet alleen de verschijning van het 
blad heeft aanzienlijke stagnering onder-
vonden: ook is gebleken, dat diverse leden 
het eerste nummer van de lopende jaar-
gang, nl. het Octobemummer 1953, niet 
ontvangen hebben. Ook hiervoor vragen wij 
uw clementie, en richten het verzoek tot 
de desbetreffende leden ons dit even met 
een kort briefje of een briefkaart te willen 
berichten. Voor omgaande toezending zal 
dan worden zorggedragen. 
Het zal de leden niet ontgaan zijn, dat in 
de vorige, elfde jaargang, een tweetal 
dubbelnummers zijn verschenen, die geen 
dubbelnummers waren. Er ontbraken daar 

in totaal acht pagina's aan. Vanzelispre-
kend zult u ook op dit punt genoegdoening 
ontvanqen. Deze acht pagina's worden ge-
reserveerd voor het te verwachten verslag 
van de Herpeto-Geografische Dienst. De 
heer van Wijk, die deze dienst beheert, is 
aan dit verslag druk bezig. Zodra hierom-
trent definitieve gegevens bekend zijn, zult 
u hiervan in het orgaan mededeling ont-
vangen. 
Een volgend punt betreft de index van de 
elfde jaargang. De redactie-commissie heeft 
deze index thans onder handen Een fraaie 
titelpagina is hiertoe reeds geclicheerd. Zodra 
de index gereed is, zal deze bij een der 
volgende nummers van Lacerta worden in-
gesloten. Dan zal tevens, zoals gebruikelijk, 
de mogelijkheid openstaan uw jaargang te 
doen inbinden. Ook hieromtrent volgen dus 
nadere mededelingen. 
We zijn thans dan zover gekomen, dat er 
nog enige interessante artikelen in porte-
feuille zijn. Het laatste woord is in deze 
aan u! Ondergetekende spoort een ieder, 
die over interessante gegevens en weder-
waardigheden de beschikking heeft aan, 
om zonder verder verwijl een artikel of 
artikeltje in te zenden. U kunt dit zonder 
enige schroom doen: het gaat niet om litte-
raire meesterstukjes. U schrijft altijd inte-
ressanter dan u denkt! Juist de terrarium-
houderij en al wat daarbij behoort 
schreeuwt om publicaties van allerlei aard. 
Als u op dit punt uw medewerking ver-
leent, dan vergemakkelijkt u de taak van 
de redactie, hetgeen weer aan uzelf en uw 
medeleden ten goede komt. Laat ons dus 
zorgen, dat de redactie over voldoende 
koDij beschikt, zodat ons blad weer snel 
in zijn oude luister hersteld zal zijn. 
In de hoop, dat het huidige nummer uw 
goedkeuring moge wegdragen en uw ac-
tiviteit moge stimuleren, spreekt onderge-
tekende dan tenslotte zijn dank uit voor het 
geduld, dat u alien in de afgelopen maan-
den heeft willen betonen. Dit geeft goede 
hoop voor de toekomstl 

R. VAN IERSEL. 

Alle copy voor de volgende nummers aan: 
R. van Iersel, de la Reyweg 138, Den Haag 

Vraag en aanbod . Ruilrubriek 

Elk lid kan gratis van de vraag-, 
aanbod- en ruilrubriek gebruik 
maken, mils de gegevens uiter-
lijk op dc 10c van de maand, 
voorafgaande aan die waarin 
de mededeling moet worden 
opgenomen, de redactie van 
ons blad hebben bereikt. 

Laten wij deze rubriek, 
die altijd ons aller aan-
dacht had, en bij ieder 
„Laceita"-lid populaii 
was, weer in ere her-

stellen. Geeft dus alles wat u te verkopen 
of te luilen hebt direct op; ook uw wensen 
voor dieren, planten en benodigdheden 
nemen wij gaarne gratis op. 
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