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Drs. L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

Zeeslangen I I 

Tot dezelfde onderfamilie rekent men ook de 
soorten uit het geslacht Acpyurus. De bekendste 
is de Geclbruine Zeeslang, Acpyurus eudouxii. 
Ze is geel gekleurd met donkerbruine banden 

soorten zeeslangen in gcbruik is. 
Acpyurus eudouxii is gevonden bij Java. Borneo, 
Singapore, Philippijnen en op Nieuw Guinea in 
de Lorentz-rivier. Haar lengte bedraagt onge-

Reptiles ol the Indo-Australian Aepyurus eudouxxi (Gray). Uit: Dr. N. de 
Archipelago", Cliche Uitg. Brill N.V., Leiden. 

alleen op dc rug. De vissers van Chcribon en 
Probolinggo zijn voor deze „ular lempe'' dode-
lijk bevrcesd. Het is bekend, dat in Cheribon, 
Pasuruan en enkele andere Javaanse kustplaat-
sen af en toe mensen gestorven zijn tengevolge 
van de beet van een zeeslang. Als naam van 
de schuldige wordt steeds de „ular lempe" op-
gegeven, maar welke soort hiermede wordt 
bedoeld, staat geenszins vast, daar deze naam, 
zoals reeds medegedecld, voor verscheidene 

veer 70 centimeter. Andere Acpyrus-soorten, 
duboisii en laevis zijn groter, respectievelijk 90 
en 170 centimeter. Zij komen alleen in het oos-
telijk gedeelte voor, met name In de Arafoera-
zec en bij Nieuw-Guinea, Australie en enkele 
West-Pacific-eilanden. De vierdc soort, fuscus, 
is alleen uit de omgeving van Celebes bekend. 
Of Acpyurus. die onder meer in verband met 
het bezit van duidelijke buikschilden in de 
onderfamilie der Laticaudinae is geplaatst. ook 
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vrijwillig aan land komt om zich tc zonnen en 
eieren te lcggen, is niet bekend. Wel zwemt zc 
dicht langs de kust en komt daardoor wel eens 
in kruis- en werpnetten terecht. 
Geen der Aepi/uras-soorten is algemeen voor-
komend. 
Van de echte zeeslangen (Hydrophiinac), die 
nooit vrijwillig op het droge komen en in dc 
regel geen duidclijk herkenbare buikschilden 
hebben, noemen we als eerste soort een ware 
cosmopoliet, de Twcekleurige Langsnuit Zee-
slang, Pelamis plafurus. Dit is een echte bewoon-
ster van de open zee, die slechts zelden aan de 
kust wordt aangetroffen en nimmer rivicrcn 
opzwemt. Zij komt voor in alle zeeen oost van 
Madagaskar tot aan Panama toe en is de enige 
zeeslang van de pacifische kust van Amerika. 
Ze is zeer markant getekend, geheel bruin met 
een scherp begrensde zwarte of donkerbruinc 
band op de rug. Deze twee kleuren zijn op 
het gehele lichaam scherp gescheiden tot op 
dc staart, waar zij zich oplossen in donkere 
vlekken en banden. De snuit van zeeslangen 
is in het algemeen kort en stomp. Deze soort 
heeft echter een duidelijke lange snuit. De 
staart bij alle zeeslangen zijdelings afgeplat — 
is bij dczc soort vrijwel tot een staartvin gc-
worden; ook het grootste gedeelte van het 
lichaam is bij Pelamis min of meer zijdelings 
afgeplat. Zij wordt tot 85 cm lang, maar is 
gewoonlijk kleiner. 

Hoewel ze in open zee talrijk is, ontmoeten de 
kustvissers haar zelden. Ze vrezen deze slang 
niet. Zij is evenwel niet minder giftig dan dc 
andere soorten. Van beetgcvallcn is mij, ook 
uit de literatuur, niets bekend. 
De Grijze Zeeslang, Enhydrina schistosa, is 
vcoral talrijk langs dc kusten van Noord-
Sumatra, maar komt ook voor in de Java-zee. 
bij Borneo, in de Moluksc zee en rondom 
Nieuw-Guinea, voorts vanaf de Perzische Golf 
tot Singapore. Volwassen exemplaren zijn op 
dc bovendelen bruin- of geelachtig grijs en van 
onderen witachtig. Dikwijls met langgerckte, 
donkerder driehoekige vlekken op dc zijdcn. 
Het voorste kopschild vormt een soort aan-
hangsel aan de bovenkant, een klein slurfjc 
waaraan de soort kenbaar is. De grootste dieren 
zijn iets langcr dan een meter, maar gewoonlijk 
zijn ze ongeveer 90 centimeter lang. De afme-
tingen die Dr. N. d e R o o y geeft, 1398 mm 
voor de mannetjes en 1310 mm voor de wijfjes 
liggen wel aan de hoge kant. Prof. Dr. R. A. 
M. B e r g m a n geeft als gcmiddclde van onge-
veer 100 exemplaren voor mannetjes 1008 mm, 
voor wijfjes 1074 mm aan. Volgens deze schrij-
ver komt deze soort aan de Javaanse Noordkust 
wel voor, doch is daar bij langc na niet zo 
talrijk als Lapcmis hardwickii. Thallasophis 
anomalus en Hydrophis fasciatus. In dc jaren 
1936—1942 werden door inheemse vissers aan 
het Laboratorium van de Nederlands-Indische 
Artsenschool tc Surabaia ruim 2500 zeeslangen 
voor onderzoek ingeleverd, waaronder zich — 
ofschoon hicrom speciaal was verzocht — 
slechts ongeveer 100 exemplaren van Enhydrina 
schistosa bevonden. Dczc soort komt in tegen-
stclling tot dc drie andere, hierboven genoemde, 

niet in grocpen, doch steeds min of meer ge-
isolcerd voor; hoogstens ving men twee of drie 
exemplaren ineens. B o k m a vermeldt een 
beetgeval van dczc slang met dodelijke afloop 
in 1941; het exemplaar had slechts een lengte 
van 33 centimeter. Procven op dieren hebben 
aangetoond, dat het gif van deze soort onge-
veer 10 maal sterker werkt dan dat van de 
cobra. 
Fraai gekleurd is de kleinere Driehoek-vlek 
Zeeslang, Thallasophis anomalus, met donkcr-
grijze of leiblauwc tekening op witte ondcr-
grond, in de vorm van driehoeken met de basis 
aan de rugzijde. Zij wordt tussen 60 en 90 cen-
timeter lang. Volgens Prof. B e r g m a n , die 
ruim 550 van deze slangen ondcrzocht, is de 
afwisseling in de grootte der driehoeken in de 
tekening bij Dr. N. de R o o y, ovcrdreven dui-
dclijk weergegeven. 
Een soort die vlak voor de kust zwemt en 
daardoor nogal vaak in de netten komt, is 
gclukkig ook niet bijterig van aard. Aan de 
noordkust bij Surabaia is zc niet zeldzaam; 
B e r g m a n kreeg van deze soort in de jaren 
1936—1942 202 mannetjes en 357 wijfjes. Dr. 
K o p s t e i n nam proeven met het gif van deze 
slangen; zijn proefdicren, die men in het labo-
ratorium liet bijten door deze slangen, wat 
steeds onder dwang geschiedde, stierven na 
kortc tijd, een hond in 12 minuten, een grote 
aap binnen het uur. Het gif is minstens zo sterk 
als cobra-gif en werkt eveneens op het centralc 
zenuwstclsel. 
De slang, die midden op een kustwcg bij 
Semarang werd aangetroffen, kon niet over 
land naar die plaats zijn gekropen en zal wel 
door de lucht door een zeearend zijn aange-
voerd, die de slang boven de weg heeft ver-
loren of opzettelijk laten vallen. Misschien 
toonde zc zich tijdens de luchtrcis wat al tc 
agressief en had de zeearend haar niet stevig 
vastgegrcpen. 
Omdat de slang zo dicht onder de kust voor-
komt. gebeurt het niet zelden dat ze terecht 
komen op bij eb drooggevallen koraalriffen. 
Zeeslangen die buiten hun clement raken, zijn 
wel bijterig! Zc liggen daar, schijnbaar dood, 
maar bij aanraking met een stok zijn zc di.rcct 
tot actie te brengen. Overigens is ook deze zee-
slang weinig agressief. De literatuur vermeldt 
geen beetgevallen bij mensen. 
Evenals andere zeeslangen wcigercn zij in ge-
vangenschap voedsel en sterven na enige tijd 
de hongcrdood. Pogingen om dwangvocdering 
toe te passen mislukten steeds, zelfs als men 
na de voedering boven de maag om het lichaam 
een touwtje bond. Steeds wist de slang, zij het 
in het laatste geval bij gedcelten. het in dc 
maag gebrachtc voedsel weer uit te spuwen. 
Het boek van K. G. C h a r p u re y, 'The 
Snakes of India and Pakistan' vermeldt. dat cr 
een mooie coUectie in het aquarium te Madras 
te bewonderen is. Men heeft daar ofwel het 
vocdselprobleem wctcn op te lossen, ofwcl men 
vult er de verliezen regelmatig door nieuwe 
aanvoer aan en ik vermoed, dat het laatste het 
geval zal zijn. 
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Dr L. D. Brongersma, Leiden 

Over het voorkomen van Crocodylus novaeguineae 

in Nederlands Nieuw-Guinea 
Men heeft lang gemcend, dat er in Nieuw-
Guinca maar een soort krokodillen voorkwam 
en wel de gewone Krokodi! (Crocodylus 
porosus), die men van Voor-Indie tot aan de 
eilanden in het westelijk deel van de Pacifische 
Occaan aantreft aan de kusten en in de 
benedenloop van vele rivieren. Vroegcr 
meende men dat deze soort uitsluitend in zee 
of brak water voorkwam en daarom nocmt 
men hem wel de Zeekrokodil om hem tc ondcr-
schciden van zijn verwanten die uitsluitend in 
zoetwater voorkomen. Het is wel gcbleken 
dat deze ,,Zeekrokodil" het zoete water geens-
zins schuwt; in verscheidene streken dringt hij 
ver de rivieren binnen, ver boven de plaatsen 
waar het getij (eb en vloed) nog merkbaar is. 
In Nieuw-Guinea komt deze soort algemeen 
voor en ook hier vindt men hem in zuiver zoet 
water; zo wordt hij bijv. in het Sentanimeer 
gevonden en in het Australische deel van 
Nicuw-Guinca in de Sepikrivicr. wel 250 mijl 
van de monding. Krokodillcnhuiden vormen in 
Nieuw-Guinea tcgenwoordig een belangrijk 
export-artikel. De laatste jaren werd er zovcel 
op krokodillen gejaagd, dat men zich zorgen 
begon te maken over de krokodillcnstand. Zeer 
veel jonge exemplaren werden gevangen en de 
vrecs was gerechtvaardigd dat er op de duur 
maar weinig volwassen krokodillen zouden zijn, 
te weinig om de soort in stand tc houden en 
een redelijkc export tc waarborgen. Voor de 
leerfabrieken is de huid van de buik met platte 
schilden van waarde, hoe brcder de buik hoe 
hoger dc prijs die de huid opbrengt. In de 
handel wordt dc prijs o.a. bcrckend naar de 
breedte van de buik, uitgedrukt in inches. 
Kleine dieren hebben als huid maar een zeer 
bepcrkte waarde, maar zij werden in grote 
getale opgezet (of beter opgestopt) en zo als 
souvenir tegen vrij hoge prijzen verkocht. 
Velen van hen, die in de afgelopen jaren bij 
vloot of leger in Nieuw-Guinea dienden, stel-
den er prijs op om als herinnering een op-
gestopt krokodilletje mee naar huis tc nemen 
en zo ontstond een levendige handel. Om aan 
het vangen van krokodillen paal en perk te 
stellen is in 1954 de Krokodillen-ordonnantic 
tot stand gckomen. Niet alleen is een ver-
gunningstelsel ingevocrd, maar er is ook een 
minimummaat voor de te cxporteren huiden 
vastgesteld. Bij elke zending mag maar een 
zeer gering percentage huiden met een buik-
breedte van minder dan 10 inch ( ± 25 cm) 
zijn. W a a r de fabrieken speciaal de huid van 
de buik gebruiken, worden die dieren bij het 
villen aan de rugzijde opengesneden; de huid 
wordt zoveel mogelijk van aanhangend vices 
en vet ontdaan en met zout bewerkt. Het 
looien van de huiden geschiedt in Europa 
of Amerika. Het verpakken en verzenden ver-

eist nogal wat zorg, omdat voorkomen moet 
worden dat er gedurende het langdurige trans-
port alsnog bederf optreedt; daardoor zou de 
gehele zending waardeloos kunnen worden en 
alle moeite en kosten zouden tevergeefs zijn 
geweest. 
In 1928 kwam de Amerikaanse zooloog K. P. 
Schmidt tot de conclusie dat er in Nieuw-
Guinea nog een tweede krokodillensoort huisde. 
Twee schedcls, die in 1908 aan dc Sepik-rivier 
in het tegenwoordig Australische deel van 
Nieuw-Guinea waren verzameld, weken in ver-
scheidene kenmcrken af van die van de Zee-
krokodil. Zij werden daarom aan een nieuwe 
soort, Crocodylus novaeguineae, tocgeschreven. 
Deze soort komt uitsluitend in het zoete water 
voor en ik zal haar daarom maar zoetwater-
krokodil noemen, al moet ik er nogmaals op 
wijzen dat ook de ,,zeekrokodil" wel in zoet 
water wordt aangetroffen. Voor zover wij nu 
weten is er wel een verschil in het terrein dat 
ieder van deze twee soorten verkiest. De 
zeekrokodil schijnt de grote, brede. open watc-
ren te verkiezen, terwijl de zoetwatcrkrokodil 
zich meer in moerassen ophoudt. 

Behalve door dc schedcl zijn de twee soorten 
cok uitwendig gemakkelijk van elkaar te on-
dcrschciden. Bij de krokodillen kunnen wij 
een hals- en een rugpantser ondcrscheiden; 
beide bestaan uit beenplaatjes met daaroverheen 
gekielde schilden van hoorn. Het rugpantser 
bestaat uit vele dwarse rijen van dergelijke 
schilden; op de hals vindt men meestal een 
groep van vier grote schilden met aan iedere 
zijde nog een klein schild. Bij de zeekrokodil is 
de ruimte tussen de schcdel en het halspantser 
bedekt met kleine schildjcs, die onderling onge-
veer even groot zijn. Bij de zoetwatcrkrokodil 
vindt men tussen de schedcl en halspantser. 
behalve kleine schildjes nog een dwarse rij van 
vier tot zes veel grotere, gekielde schilden. De 
schilden van dc buik zijn bij dc zeekrokodil 
klein en talrijk. bij de zoetwatcrkrokodil naar 
vcrhouding veel groter en geringer in aantal. 

Het is voornamelijk dit kenmcrk dat in de 
handel gebruikt wordt om dc soorten te ondcr-
scheiden, De zeekrokodil met zijn kleine buik-
schilden wordt als ,,small scale" aangeduid. de 
zoetwatcrkrokodil met zijn grote buikschilden 
als „large scale". Huiden van de zeekrokodil 
met dc kleine buikschilden zijn tweemaal zoveel 
waard als die van de zoetwatcrkrokodil. Ook 
verschillen de soorten in haar kleurpatroon. 
De zeckrokodii heeft de rug getekcnd met vele 
kleine zwarte vlekjes, bij de zoetwatcrkrokodil 
vindt men op dc rug donkere dwarsbanden. Dc 
zwarte vlekken en banden zijn op de staart 
van de zoetwatcrkrokodil veel sterker ontwik-
keld dan bij de zeekrokodil. 
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Over de verspreiding van dc zoetwatcrkrokodil 
(Crocodylus novaeguineae) is nog niet veel 
bekend. Oorspronkclijk werd de soort beschre-
ven uit de Scpik-rivier in het noordclijk deel 
van Australisch Nieuw-Guinea en later werd 
zij ook gevonden in mocrassen ongeveer 
19—25 km van Port Moresby in het zuidelijke 
deel. In de zoologische literatuur zijn nog geen 
vindplaatscn uit Nederlands Nieuw-Guinea 
vermcld. Toch heeft de soort daar een grote 
verspreiding en zij is daar zeker niet zeldzaam 
te noemen. In 1952 ontving ik een jong exem-
plaar uit de Digocl, waar de soort gercgcld 
wordt gevangen. 

Gedurende mijn reis naar Nieuw-Guinea in 
1954—'55 werd Crocodylus novaeguineae op 
verschcidene plaatsen aangetroffen. Aan de 
Tami-rivier (10 km Zuid-Oost van Holtekang 
aan de Humboldtbaai) brachten wij enkele 
dagen door in een bivak van het Boswezen. Dit 
bivak lag aan een dodc rivier-arm, waar kro-
kodillen vrij talrijk waren. Als een lichtbundel 
de ogen van een krokodil treft, dan lichtcn deze 
rood op. Zo kan men de oppervlaktc van het 
water en de oevers afzocken en aan dc Tami-
rivier telden wij op een ogenblik op deze manier 
meer dan tien krokodillen. De ervaren jager 
kan uit dc ondcrlinge afstand van de ogen de 
grootte van het dier schatten. De jager zoekt 
vanuit een prauw met zijn lichtbundel dc plaats 
waar een krokodil zit; langzaam en geruisloos 
vaart de prauw in de richting van het dier en 
men kan het soms zo dicht nadcren dat het 
met een speer kan worden gevangen. Zeer 
kleine dieren grijpt men wel met dc hand. 
Grotere krokodillen worden wel geschoten, 
maar dat vereist wel een zuiver schot; wordt 
het diet- niet onmiddcllijk gedood, dan duikt het 
onder water en het is meestal niet meer terug 
tc vinden. Wij kregen van iemand de raad om 
niet op het dier zelf te mikken, maar te zorgen 
dat dc kogel het water raakt vlak onder dc keel 
van dc krokodil; het dier zou daardoor een 
klap krijgen en versuft worden. 

Men springt dan uit de prauw en men kan de 
krokodil dan bcetpakken, voordat hij in staal 
is om te bijten. Ik moet bekennen dat ik voor 
deze methode niet manmocdig genoeg ben en 
al heel blij was als andcren mij krokodillen 
brachten. Aan dc Tami-rivier kregen wij de 
eerste exemplaren van Crocodylus novaeguineae 
in handen. Bovendien vonden wij op een afval-
hoop van het bivak nog enkele schcdcls en 
schedelfragmenten van jonge exemplaren. 
Krokodillenschedels worden door de Papoea's 
dikwijls gebruikt voor versiering van de kam-
pong of van hun huizen. Amerikaanse verza-
melaars verkregen zo een hele serie schedels 
aan de Sepik-rivier. Op een tocht naar de 
Nimboran-vlakte vond ik een klein schedeltje 
in een huis in de kampong Mekari en later 
plukten mijn collega's een flinke schedcl uit 
een boom in kampong Berap. In het Nimboran-
gcbied en speciaal in de Grime-rivicr schijnt dc 
zoetwatcrkrokodil vrij veel voor te komen. Het 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Genjem, de 
heer Van Kouwenhoven, bracht een fraaie serie 
schedels uit dit gebied bij elkaar. In het Sen-

tanimeer schijnt de zoetwaterkrokodil ook wel 
voor te komen, maar het schijnt dat hij daar 
niet algemeen is. Van de krokodillenschedels, 
welke ik van het Sentanimeer zag, was er maar 
een van Crocodylus novaeguineae, de andere 
waren van de zeekrokodil (Crocodylus 
porosus). Bij het Jamoer-meer waren de zoct-
waterkrokodillen algemeen en het schijnt dat 
deze soort hier alleen voorkomt. Een kleine 
serie van exemplaren en enkele eieren werden 
door de bevolking aangebracht. 

Wij weten nu dus dat Crocodylus novaeguineae 
in het Nederlandse gebied voorkomt bij dc 
Tami-rivier, het Sentani-mcer, de Nimboran-
vlakte (alle vindplaatsen in het noordoostelijke 
deel van ons gebied), in het Jamoer-meer en in 
het zuiden bij de Digoel. Naarmate er nicer op 
deze dieren wordt gelet zullen er wel meer 
vindplaatsen bijkomen en het is te verwachten 
dat dc soort in alle moerassige streken van 
Noord- en Zuid-Nieuw-Guinca wordt gevan-
gen. In het merengebied van Ajamaroe en 
Aitinjo worden geen krokodillen gevonden; het 
voorkomen van de zoetwaterkrokodil in de 
Vogelkop, waarover wij een mondelinge mede-
dc'ing kregen, is nog niet door bewijsmateriaal 
bevestigd. 

Over de levensgewoonten van de zoetwatcr-
krokodil is nog maar zeer weinig bekend. Het 
weinige wat er over gepubliceerd is, hebben 
wij te danken aan de Amerikaan W . T . Neil, 
die de ervaringen beschreef, welke hij in het 
Australische gebied met deze soort opdeed. 
Van verschillende krokodillcnsoorten wordt 
verteld dat zij kadavcrs van zoogdieren onder 
water bewaren totdat zij voldoende ontbonden 
zijn om een smakelijk maal te maken. Croco-
dylus novaeguineae schijnt zijn prooi boven 
water onder een berg gras te bewaren en daar 
te laten rotten totdat het kadaver rijp is om 
te worden opgegetcn. Neil vond twee van 
dergelijke grashopen elk met een jong varken 
erin. Het voedsel schijnt verder ook uit moeras-
vogels te bestaan, terwijl Neil eenmaal een 
krokodil zag, die een hagedis pakte, welke op 
een plantenstcngel boven het water lag tc 
slapen. Aan het Jamocrmeer ontvingen wij een 
moerasschildpad waarvan het pantscr duidelijk 
liet zien dat een krokodil daarop zijn krachten 
had beproefd; de zijrand vertoonde een reeks 
inkepingen die precies corrcspondeerden met de 
plaatsing van de tanden bij een krokodil. Deze 
schildpad had nog kunnen ontsnappen maar 
het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat zo nu en 
dan dc krokodillen eens een schildpad opcten. 

Over de nesten bczitten wij alleen nog maar 
gegevens uit Australisch Nieuw-Guinea. De 
bodem van het nest bestaat uit bladeren van de 
schroefpalm, rictstengels en takken ingebed in 
modder; daarop ligt een zacht droog mengsel 
van boomschors, gras en bladafval met daarin 
de eieren, het geheel omgeven door een dunne 
laag modder met takjes. Meestal lagen deze 
nesten een meter of tien van het water aan dc 
voet van een boom. Dc langzamc rotting van 
de plantenresten waaruit het nest is opgebouwd 
geeft dc warmte die nodig is om de eieren uit 
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te broeden. Door Neil werd de temperatuur 
genieten van een nest dat voor directe zonne-
bcstraling beschcrmd werd door dc dichte be-
groeiing er omheen; binnenin bedroeg de 
temperatuur 39° C. Van het nest loopt een 
pad naar het water en daar ligt meestal het 
wijfje dat het nest bewaakt. Hoewel het wijfje 
hcvig blaast en met dc staart slaat als icmand 
het nest nadert, laat het zich toch vrij gcmakke-
lijk verjagen. De zoetwaterkrokodil is minder 
agressief dan dc zeekrokodil. Het aantal eieren 
per nest varieert van 23 tot 35. In Australisch 
Nieuw-Guinea vond Neil nesten met eieren in 
november; aan het Jamoer-meer kregen wij in 
december enkele eieren, dus de voortplantings-
tijd schijnt cr over het gehele gebied wel 
dezelfde te zijn. De wijfjes die bij de nesten 
werden aangetroffen waren ongeveer 1.5 meter 
lang. De zoetwaterkrokodil wordt niet zo groot 
als de zeckrokodii; het grootste exemplaar dat 
Neil in acht maanden tijds buit maakte was 
1.72 lang. 
Er zijn op het gebied van de krokodillen nog 
vele vragen waarop nog geen antwoord is te 
geven. Zo decide een krokodillenjager mij mee, 
dat in bepaalde tijden van het jaar de kroko-
dillen in de Bcncden-Digocl zeer talrijk zijn, in 
andere maanden is er geen enkele te vinden. 
W a a r deze dieren dan blijven is niet bekend. 

Wij kunnen slechts vcrmoeden dat dc kroko-
dillen in de voortplantingstijd zich uit de brede 
open rivicr tcrugtrekken in minder toeganke-
lijke terreincn. 
Voor de toekomst van de krokodillenstand. 
mede met het oog op de huidenhandcl, is het 
zeer gewenst, dat cr eens een uitgebrcid onder-
zoek wordt ingcsteld naar deze dieren. Daarbij 
zou de verspreiding van de beide soorten in 
Ncderlands Nieuw-Guinea nauwkeurig moeten 
worden vastgestcld; een schatting zal moeten 
worden gemaakt van de aantallen en men zal 
het leven van deze dieren nader moeten be-
studercn. Als men van al deze dingen goed op 
de hoogte is en men hun economisch nut ook 
tegen hun cventuele schadelijkheid heeft afge-
wogen, kan men pas tot weloverwogen maat-
regelen komen tot bescherming. W a a r de zoet-
watcrkrokodil kleiner blijft dan de zeekrokodil 
is het zeer waarschijnlijk dat de zoetwater-
krokodil bij een kleinere lengte tot voortplan-
ting komt dan de zeekrokodil. De minimum-
maten voor te vangen dieren zouden dus voor 
elke soort anders kunnen zijn. Gezien het wei-
nige wat wij van deze dieren weten, is het goed 
dat men tot een zekerc mate van bescherming 
is overgegaan, maar een uitvoerig onderzoek 
over deze dieren zal maatregelen mogelijk ma-
ken die nog meer effect kunnen hebben. 

SUMMARY: 
The author, dr L. D. Brongcrsma of the Ley-
den Museum, during his visit to New-Guinea 
in 1954-55, made a research after the occur-
rence of Crocodylus novaeguineae in Dutch 
New-Guinea. In the zoological literature no 
localities are recorded until now from Dutch 
New-Guinea. It is known, that Crocodylus 
porosus has been found to occur widely over 
New-Guinea. Yet, Crocodylus novaeguineae 
also occurs over a great deal of the island and 
cannot be considered rare. At the Tami-river 
the first specimens were collected. In the Nim-
boran-arca and especially in the Grime-river 
the freshwatcrcrocodile appears to be rather 
abundant. In this region a series of skulls were 
collected. In lake Sentani the species, although 
occurring, seems to be rare. Of all the skulls 
collected there, only one was of Crocodylus 
novaeguineae, whereas the others were of 
Crocodylus porosus. At Lake Jamoer the 
freshwatercrocodiles were abundant and ap-
parently only this species inhabits the region. A 
small series of specimens and some eggs were 
brought to the author by the native population. 
In the Digoel-river the species is caught regu-
larly. According to the opinion of the author 
Crocodylus novaeguineae is likely to be found 

in all marshy parts of North and South New-
Guinea. In the lake district of Ajamaroe and 
Aitinjo crocodiles do not occur. A verbal in-
formation about the occurence of Crocodylus 
novaeguineae in the Vogelkop peninsula lacks 
further evidence. 
About the life history of this species practically 
nothing is known. At lake Jamoer several eggs 
were collected in December, so the mating-
season seems to be the same all over New-
Guinea. 
Crocodile-skins are an important article of ex-
port nowadays. In the last few years hunting 
was so excessive that fear arose about the 
population being diminished to a danger point. 
Many young specimens were caught and fear 
seemed to come true that the crocodiles would 
be exterminated. 
In order to restrict hunting the Netherlands 
Government in 1954 issued regulations about 
licenses and minimum measurements to be con-
sidered. According to the opinion of the author 
intensive research should be made to find out 
the dispersal and life habits of the New-Guinea 
crocodiles, and to make possible protective 
measures that will be effective. 

(Overgenomen uit Schakels, een uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst). 

REPTIELEN - AMPHIBIEEN 
Importen van terrariumdieren uit alle werelddeleu. 
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Prof. Dr. Robert Mertens, Frankfurt I Main: 

Glaskikkers 

(naar een artikel in Natur und Volk') 

Doorzichtige dieren zijn onder de ongewervclde 
waterbewoners helemaal niet zcldzaam; ook bij 
vissen komen zulke „glasdieren" voor, zoals de 
bij aquariumvrienden heel bekende welzen van 
het geslacht Cryptoptcrus. Maar als nu hier 
voor het eerst een klein kikkertje ,.Glaskikker" 
genoemd wordt, dan kan het zijn, dat icmand 
die ze ziet, vindt dat deze naam voor het zacht-
groene, met vervaagde lichtc vlekjes getekende 
wezentje. niet helemaal juist is. Maar als het 

diertje tegen de ruit springt en met dc buik 
er tegen aan blijft plakken, dan zal blijken, dat 
de naam Glaskikvors niet ovcrdreven is: niet 
alleen is door dc glasachtigc huid het grote rode 
hart duidclijk te zien, maar ook de grotere 
blocdvaten en de kronkels van de ingewanden 
zijn goed te ondcrschciden, ja, zelfs de bewe-
gingen van het hart zijn door de huid heen 
duidelijk waar tc nemen. 
Dit kikvorsje van nauwelijks 20 cm lengte werd 
door onze medcwerkcr Walter Peters op de 
Finca Irlanda in de Staat Chiapas, Mexico, 
gevangen en in begin mei 1954 met enkele 
andere waardevolle dieren naar Duitsland mee-

gebracht. Toevallig is Frankfurt ook de weten-
schappclijke geboorteplaats' van dit boom-
kikkertje: het werd door de vroegere herpe-
toloog van het Senckenberg-Museum, O s k a r 
B o e 11 g e r, in 1893 ,,ontdekt", dat wil zcggen 
voor het eerst wetenschappclijk bcschreven en 
van een naam voorzien; B o e t t g e r ontving 
twee van deze kikvorsen uit San Jose in Costa 
Rica, welke hij de naam Hylella flcischmanni 
gaf. Tegenwoordig is de soort in het geslacht 

Cochranella ondergebracht, die door de meeste 
vaklieden niet meer tot de eigenlijke boom-
kikvorsen, Hylidae, wordt gcrekend, maar tot 
een afzonderlijke familie: Centrolenidae. De 
oude exemplaren van B o e 11 g e r zijn in het 
museum gocd bewaard gebleven. maar ze zijn 
helemaal vcrbleekt en kunnen geen idee meer 
geven van de sierlijkheid van het levende 
diertje. 
De dag brengt de Glaskikker roerloos slapend 
door, en wel steeds geplakt tegen de onderkant 
van een blad. De ogen zijn dan ver in de kop 
teruggetrokken en men kan ze slechts onderschei-
den door het witachtige bovenste ooglid, dat 

Glaskikker, buikzijde 



iets van het lichte groen afwijkt. Het bcestje 
drukt zich zo stevig tegen het blad aan, zo 
dicht zijn dc poten ingetrokken en de vingers en 
tenen tegen het lichaam gedrukt, dat de kikvors 
haast een is met het bladoppervlak. 

Maar valt de schemering, dan komt cr leven 
in de kleine bladplakker; de oogjes met dc 
opmerkelijke horizontale spleetpupillen bolleii 
naar buiten en plotseling is met een sprong een 
vlicg gesnapt, die zich heel dicht bij het kik-
kertje waagde. Zit nu dc Glaskikvors op een 
ruit, dan is te zien, dat in de maagstrcek iets 

Onze nieuwe Voorzitter 

Het is de rcdactie van uw tijdschrift een groot 
genoegen om onze nieuwe Voorzitter bij u te 
introduceren. Sedert 1 oktober van dit jaar 
zwaait de heer H. A. L. Mcnne dc voorzitters-
hamer in onze vereniging. In de heer Menne 
hebben wij een ongetwijfcld zeer ter zake kun-
dig herpetoloog, die rijke ervaring op het gebied 
van terrariumkunde paart aan rijke ervaring in 
bestuurszaken. Hij was mede-oprichter van dc 
Nedcrlands-Indische Aquarium- en Tcrrarium-
vereniging ..Aquaterra". In het begin der 
dertiger jaren organiseerdc de heer Menne jaar-
lijks een grote aquarium- en terrarium-tentoon-
stelling in Batavia. In deze periode verzond hij 
vele reptielen en aquariumvissen naar de 
Rottcrdamsc Diergaarde. Van 1946 tot 1948 
verzameldc hij reptielen in Suriname, de 
Antillen en de U.S.A., onder meer in opdracht 
van de Diergaarde Blijdorp om de door de 
oorlog ingekrompen collecties weer op pcil tc 
brengen. Van 1954 tot 1958 vervulde de heer 
Menne de functie van secrctaris in onze ver-
eniging. Wij hopen, dat de heer Menne in zijn 
huidige functie onze vereniging lange tijd tot 
steun moge zijn. 

zwartigs terecht gekomen is! 
Over het leven van deze grappige dicrtjes in de 
vrije natuur weet men niet veel. Men vermoedt, 
dat zij hun betrekkelijk weinige eitjes tegen 
bladeren plakken. die boven water hangen. 

Waarschijnlijk glijden dan de ..dikkopjes" het 
water in, waarin ze blijven tot hun gedaante-
verwisseling. Evenmin weet men hoe dc larven 
van de Glaskikker er uit zien; het zullen wel 
doorzichtigc ,,Glasvisjcs" zijn en die zijn onder 
dikkopjes helemaal niet zcldzaam! 

i 
! 
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M. J. Klynstra-Semplonius, Leiden 

Locusta migratoria L. 
Onder deze ongetwijfcld mclodieuze naam gaat 
een uiterst ongunstig bekend staand diertje 
schuil, dat vooral in de landcn rond de Middel-
landse Zee reeds veel onhcil heeft aangcricht. 
Wie van ons kent de verhalen niet van kilo-
meters brede wolken treksprinkhanen, die 
— eenmaal neergestreken — in minder dan 
geen tijd hele landstrcken kaal vraten? Ook in 
West-Europa had men af en toe onder deze 
sprinkhanenplaag te lijden, voor het laatst in 
1889, doch na het droogleggen van hun broed-
plaatscn in Hongarije is dat nu verleden tijd 
geworden. Wel komt Locusta migratoria L. 
nog in ons werelddeel voor, maar nu in een 
voor ons ongcvaarlijke vorm. Er zijn van deze 
treksprinkhanen namclijk twee vormen bekend: 
L. migratoria f. solitaria en L. migratoria f. 
gregaria, waarvan slechts de laatste — in 
enorme aantallen bijeen — over honderden 

gebieden dan sterven bijna alle sprinkhanen dc 
hongerdood. Slechts een enkele zal haar eieren 
kunnen leggen en van de daaruit ontstanc 
larven zullen, dank zij de enorme concurrence 
voor het schaarse voedsel, slechts een gering 
percentage weer volwassen worden. Dat onder 
deze omstandigheid geen gevaarlijke gregaria-
vorm kan ontstaan is duidclijk. 
Wij kunnen in onze eigen tcrraria naar harte-
lust met deze diertjes cxperimenteren en . . . 
zijn dan meteen in het bezit van een ideale 
bron van voederdieren. Reeds jarenlang kweek 
ik deze sprinkhanen in een betrekkelijk klein 
terrarium. De bak is uiterst eenvoudig in-
gericht nl. een 8 cm dikke zandlaag met een 
paar grove takken crin gestoken. De bak staat 
in een donkere hoek en ontvangt warmte en 
licht van een 75 watt kooldraadlamp in reflec-
tor. Als voedsel krijgen de dieren dagelijks vers 

Locusta migratoria L., cliche Tijdschrift Artis. 

kilometers afstands pleegt te trekken. Het 
merkwaardige echter is, dat uit de eieren van 
de onschuldigc, niet trekkende solitaria, zich 
de gregaria-vorm kan ontwikkelen. Deze ont-
wikkeling vindt plaats, indien er op een 
beperkte ruimte zeer veel larven zijn, zo veel, 
dat de dicrtjes elkaar hevig storen. De jonge 
larve ontwikkelt dan meer pigment in zijn huid. 
wordt dus donkerder van kleur. Een don-
kcrder voorwerp absorbeert echter meer zonne-
warmte, het diertje wordt dus warmer en daar-
door beweeglijker. Deze beweeglijkere larven 
beginnen nu over de bodem te trekken om later 
— als de vleugels tot ontwikkeling gekomen 
zijn — het luchtruim te kiezen. W a a r deze 
trekkende horde zal ncderdalcn is onafhankclijk 
van de plaatselijke begroeiing, doch een gevoig 
van daling der temperatuur enz. 
Komt zo'n zwerm nu ncer in voedselarme 

geplukt gras, riet en lissenblad. Tweemaal 
daags wordt gesproeid, zodat het zand nooit 
geheel uitdroogt. Bcginnend met enige Locusta 
migratoria-paartjes heeft men na twee a drie 
maanden de eerste larven, die slechts ongeveer 
2 mm lang zijn. Binnen een dag of tien 
vervellcn ze voor dc eerste maal. Ze zijn dan 
3 mm en wat zwaardcr van bouw gcworden. 
En dit vervellcn gaat zo voort totdat dc dicrtjes 
in een maand of twee a drie volwassen zijn 
geworden. In volwassen toestand meten ze 
ongeveer 60 mm en vormen een pracht vocder-
dier voor grote hagedissen en kamcleons, terwijl 
wij in de larven een ideaal voer hebben voor 
kleinere reptielen. 
Het hocft geen betoog, dat deze sprinkhaan 
onze wintervocdselproblcmen aanzienlijk helpt 
verminderen. 
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E. V. Letitre, Rijswijk (Z.H.) 

Een nootlottig voorval 

Deze zomer kreeg ik via de Importdienst van 
Laccrta twee exemplaren van de Halsband-
hagedis Crotaphytus collaris. Deze bijzonder 
aardige en zeer fraaie dieren. die ik iedereen. 
die van een woestijnterrarium houdt, warm kan 
aanbevclen, kwamen in goede conditie in mijn 
bezit. Ze werden gehuisvest in een tot terrarium 
omgebouwd aquarium van 60 x 35 x 35 cm. dat 
een plaats kreeg voor het raam aan de zon-
kant. De bodem bestaat uit duinzand met hier 
en daar enkele brokken zandsteen en een drink-
bakjc in de hock. De verlichting — tevens ver-
warming — wordt gcvormd door twee in serie 
geschakeldc 5 watt's kooldraadlampjes, die ik 
voor de prijs van / 1,— per 6 stuks kocht bij 
dc fa. Smeenk in Den Haag. Daar deze lampjes 
125 volt zijn moest ik ze voor mijn lichtnet 

van 220 volt in serie schakelen. Als bodem-
verwarming gebruik ik eveneens twee van deze 
lampjes, geplaatst in een blik onder het zand. 
Overdag loopt dc temperatuur op tot ongeveer 
30° C. en wanneer de zon schijnt tot ca. 
35° C , hetgeen voor Crotaphytus collaris 
mijns inziens iets te hoog is, omdat ze dan met 
hun bek open gaan zitten; 30° C. is volgens mij 
de juiste temperatuur. 's Nachts gaan de lam-
pen uit en zakt de temperatuur ('s zomcrs) tot 
± 20° C. 
De dieren aten goed, ongeveer tien meelwor-
men per exemplaar per dag. Deze voeding 
wissel ik geregeld af door te voercn met nacht-
uiltjes, die ik 's avonds vang in de portieken 
van onze straat. Menigeen in de straat zal 

wel denken ,,die vent is gek", maar dat laat 
me koud. 
Alles verliep naar wens, t o t d a t . . . ik een 
Phrynosoma cornutum kreeg, die samen met de 
Crotapytus het terrarium moest delen. Ogen-
schijnlijk ging dit heel gocd. Op een avond 
echter, enkele dagen later, kwam ik van mijn 
werk en wilde Phrynosoma een meelworm 
geven. Hoewel het dier verwoede pogingen 
deed om bij de meelworm tc komen, lukte hem 
dat niet. Het leek, of hij met zijn achterpoot 
ergens aan vast zat. Ik haalde het dier voor-
zichtig uit het terrarium en constateerde met 
grote schrik, dat aan dczc achterpoot een dode 
Crotaphytus hing! Een van de nagels van 
Phrynosoma was door dc tong van collaris 
gedrongen. De laatste kon blijkbaar niet meer 

loskomen en is zo jammerlijk gestorven. Hierbij 
zij nog vermcld, dat Phrynosoma niet zo klein 
was, dat ik agressivitcit van collaris kon ver-
mocden. Misschien is dit toch het geval ge-
weest, hetgeen voor mij het verlies van een 
van mijn mooiste dieren heeft bctekend. Het 
was een prachtig diertje, enigszins groen van 
kleur met over het lichaam en de staart kleine 
ronde bruine vlekken. 
Dank zij ons lid de heer Nagtegaal heb ik mijn 
Phrynosoma geruild voor een Tropidurus 
torquatus. Al is echter Tropidurus een bijzon-
der aardig en levendig diertje, toch mis ik mijn 
collaris heel erg. Daarom wil ik — al kost het 
mij mijn laatste zakgeld — er weer een bij 
kopen, liefst meer, want ze zijn de uitgave 
ruimschoots waard. 
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Boosdoener of slachtofler? 
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J. J. Cock, Monnikendam 

Mijn Chameleons zijn dol op vis! 

Het is als regel gauw genoeg te bemerken of 
onze dieren, wanneer dwangvoedcring nood-
zakelijk is, op dit voedsel gesteld zijn of niet. 
In het laatste geval wordt het meestal weer 
uitgeworpcn en niet ingcslikt. Vaak wordt op 
dit gebied geexperimenteerd met of zonder 
succcs. 
Nu is het zo, dat de meeste reptielen in ge-
vangenschap niet het voedsel krijgen, dat ze 

in de natuur verorberen. Wij moeten derhalve 
surrogaatvoer toedienen zoals b.v. meelwormen 
of wasmotlarven. Deze laatste zijn als regel 
ongevaarlijk, worden goed verteerd en zijn 
kostelijk wintcrvoer. Met meelwormen moet 
men echter oppasscn. Met pas vervelde heeft 
men weinig narigheid; voedert men echter de 
exemplaren met een stugge chitinehuid dan zijn 
spijsverteringsstoorni.ssen aan de orde van de 

#H* 

Wij eten niet altijd inseclen! 
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Van de voorzitter 
Bij de mutatics in onze slat 
Dat een bestuurslid van een vereniging, of een 
medewerker aan haar orgaan, geheel belangeloos zijn 
taak ver villi en zijn vrije tijd opoffert — omdat die 
vereniging nu eenmaal niet voldoende omvangrijk of 
kapilaalkrachtig is om gehonoreerde krachten aan le 
nemen, — moet naar mijn mening altijd op hoge prijs 
gestcld worden. En het is daarom dat ik onze a(-
getreden redacteur, de heer Leo C. Al. Wijlfels, van 
deze plaats mijn hartelijke dank wil beluigen voor 
het vele werk dat hij voor onze vereniging verzet 
hc3ft — ondanks de particuliere omstandigheden, die 
hem vaak ernstig belemmerden in zijn activiteit. Dit 
laatste is zeer te betreurcn, omdat de heer Wijffels 
een bekwaam redacteur was, die een voortreffelijke 
herpetologische kennis bezit. Brachten genoemde om-
standigheden helaas mee dat ons blad niet geregeld 
meer verscheen, toch zullen we de heer Wijffels 
zeker missen. Maar ik hoop dat hij nog tijd zal kun-
nen vinden om vele bijdragen voor ,.Laccrta" te 
blijven leveren, zodat we toch van zijn kundigheden 
op ons gebied zullen kunnen blijven profiteren. 
Het is een geluk te noemen dat we zo gauw een 
andere goede redacteur gevonden hebben, t.w. in de 
persoon van mevrouw M. J. Klynstra-Semplonius. 
Tenminste, te oordclen naar de grote kennis van de 
biologie, en van de herpelolojie in 't bijzonder, van 
mevrouw Klynstra; naar haar uitgebreide ervaring 
op 't gebied van de terrariumkunde; met haar ad-
ministratieve ervaring in belangrijke functies en haar 
spontane activiteit, kunnen we er op vertrouwen dat 
zij inderdaad een goede redactrice zal zijn. En als zij 
dan in haar streven om ons blad weer op tijd te 
doen verschijnen, zal slagen, dan zijn we weer een 
grote stap in de goede richting. 
Velen van u zal het bekend zijn dat mevrouw Klyn-
stra zich specialiscert in slangen en als u moeiiijk-
heden met de verzorging van deze soort van terra-
riumdieren in 't bijzonder mocht hebben, kunt u niet 
beter doen dan haar om raad vragen. 
Intussen hebben we nu een zeer actieve staf van 
medcwerkers en ik twijfel er niet aan of Laccrta zal 
zich nu beter gaan ontwikkelen. Bij deze gelegenheid 
is een woord van waardering op zijn plaats voor onze 
bibliothecaris, tevens hoofd van de inlichtingendienst, 
Overste A. Th. Reijst te Koog a. d. Zaan, aan wie wij 
steeds grote steun hebben en die, ondanks zijn 
jaren, een van onze meest actieve en spontane medc-
werkers is, die altijd klaar staat om le helpen waar 
dit nodig is. Ik heb altijd bewondering voor de vlotte 
wijze waarop hij elke brief per ommegaande be-
antwoordt! 
Maar niet alleen hebben we in ons werk de steun 
van de bestuursleden nodig. Ook onze leden kunnen 
alien meehelpen om de vereniging goed te doen 
functionneren. U begrijpt misschien al waarop ik 
doel: in de eerste plaats de betaling van de contri-
butie, absoluut nodig voor de goede gang van zaken, 
en tweedens het leveren van bijdragen voor ons 
orgaan (al of niet voorzien van foto's of tekeningen), 
waardoor het blad dc zo preltige indruk maakt dat de 
leden er aan meewerken. 
Nog enkele opmerkingen. 
In onze statulen staat dat ons tijdschrift „Lacerta ' 
gewijd is aan herpetologie, terrariumkunde en insec-
tariumkunde. Vroeger werden geregeld artikelen op 
het gebied van insectariumkundc dan wel ontomo-
logie in meer algemene zin gepublicecrd. De laatste 
tijd echter veel minder, zodat enkele leden daar al 
om vroegen. In dc toekomst zullen we weer de 
inhoud van ons blad gaan afwisselen met stukjes 
op dat gebied. 
Verder hebben leden ons gevraagd of we niet eens 
een algemene ledenvergadering zouden kunnen be-
leggen. Dit is in onze vereniging, die uitgesproken 
het karakter van een correspondentie-vereniging 
draagt en waarvan de leden overal verspreid wonen, 
in Nederland als daar buiten, practisch ondocnlijk. 
In het verledcn zijn wel eens pogingen daartoe aan-
gewend, maar zulke vergaderingen liepen op niets uit 
door de geringe opkomst. Met geld voor de zaalhuur 
was letterlijk weggesmeten en veraf wonende leden 
hadden bezwarcn om in de plaats van samenkomsl 
bovendien te overnachten. In dit verband is het mis-
schien dienstig nog eens de aandacht te vestigen op 
de geregelde bijeenkomsten van onze actieve Werk-

groep Amsterdam en omstreken, spcciaal dan van 
de leden in N.W. Nederland. 
Ik eindig met het uitspreken van de hoop dal ,,La-
certa" in de naaste tockomst zal groeien en bloeien.' 
Voor de meerdere arbeid hebben we nu twee enthou-
siaste sccretarisscn, dus u behocft niet bang te zijn 
om te veel leden aan te brengen. 

Attcntie! Twee dingen hierbij — wellicht ten over-
vloede — even in herinnering gebracht: 1. het giro-
nummer van ,,Lacerta" is gewijzigd, en thans: 861084 
(adressering: Penningmeester Lacerta, Deventer) en 
2. alle copie, foto's, enz. voor het orgaan uitsluitend 
te adresseren: Moddennanstraat 18, Leiden (mevr. 
M. J. Klynstra). 

H. A. L. MENNE 

Wie kan mij inlichtcn over het volgende: In mijn 
steppenterrarium houd ik sedert enkele maanden 
5 ex. Psammodromus algirus. De laatste weken eten 
ze echter aanmerkelijk minder en zitten voortdurend 
onder de grond op de plaats, waar enkele ticntallen 
eioren liggen. Aangezien ze er goed gevocd uitzien 
en levendig blijven, vraag ik mij af of ze zich mis-
schien schuldig maken aan het verorberen van eieren. 
Zijn er misschien leden, die mij hier meer over kun-
nen vertellen? 

E. V. LETITRE 
Caen van Necklaan 191 
Voorburg. 

Vraag en aanbod 

Ons !:<l J. J. Cock te Monnikendam vraagt tor over-
name een (bij voorkeur vrouwelijke) Calotes versi-
color. 

F. Sijbers, Riethstraat 24, Tegelen, vraagt te koop: 
Hazel wormen [Anguis fragilis) en boomkikkers (Hyla 
arborea); alleenQQ. 

Reservefonds ,,Lacerta" 
L. W., *s H., / 10,—; J. B. T. K. A. / 2,50; Werkgr. 
A., A., / 5,50. 
Saldo l-ll-'58 - 324,—. 

Van de bibliothecaris 
Inbinden van de We en andere jaargangen van 
..Lacerta" 

Nu de index bij het laatste nummer van de 16c Jaar-
gang verschenen is, bestaat er ook weer de gelegen-
heid voor de leden van ,,Lacerta" om hun jaargangen 
— al of niet met vorige jaargangen — door mijn 
tussenkomst collectief te laten inbinden. Op de zwar-
te rug wordt in goud gedrukt welke jaargang(en) 
het is (zijn). 
De kosten hiervan moeten gelijk met de toezending 
worden ovcrgemaakt op mijn poslrekening nr. 310551. 
En denkt u er om: goed nakijken of alle nummers 
wel aanwezig zijn. Mocht cr ccn of ander nummer 
mankcren, schrijft u mij dit dan even. Misschien kan 
ik u er nog aan helpen. Ook de zending goed ver-
pakken! 
De kosten van het inbinden bedragen voor 
een enkele jaargang / 3,50 
idem doorgeschoten met bianco bladzijden / 4,— 
2 jaargangen in een band / 4,— 
3 jaargangen in een band . . . . . . . f 4,50 
4 jaargangen in een band f 5,— 
5 jaargangen in een band / 5,50 
Dit is wel het maximum. Dus leden van ,.Lacerta", 
laat uw kostelijke en kostbare afleveringen van ons 
mooic orgaan niet ergens los slingeren, maar laat er 
een prachtig boek van maken, een sieraad voor uw 
boekenkast en ccn kostelijk naslagwerk. 
Ik wacht met het brengen van uw jaargangen naar de 
bockbinder lot 15 decembcr; daarna kunnen deze niet 
meer aangenomen worden. Stuur ze echter liefst zo 
spoedig mogelijk. 

Uw bibliothecaris, 
A. TH. REIJST 
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