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Voorwoord 

Eindelijk ontvangt u thans weer ons maand-
blad, na een vcrtraging van meer dan een 
maand. 
De rcden van dczc vcrtraging hebben wij u rccds 
per afzondcrlijk rondschrijven medcgcdccld en 
het vcrhcugt ons, dat wij momentccl dc groot-
ste mocilijkhcdcn weer tc boven zijn. Wij hopen 
dan ook dat ons blad thans weer rcgclmatig 
clke maand zal uitkomen. 
Een mocilijkhcid, waarmede wij echter nog 
steeds tc kampen hebben is de hocvcelheid bc-
schikbarc, geschiktc copy. Niet alles van hct-
gcen onze rcdacteur ontvangt is geschikt voor 
onmiddcllijkc plaatsing. 
Vaak moet dc heer Wijffels allerlci dingen na-
pluizen, niet uit wantrouwen ten opzichtc van 
dc schrijver van het artikel, maar omdat hij 
vcrantwoordclijk is voor de inhoud van ons 
blad. De schrijver van een artikel kan b.v. tc 
goeder trouw een vcrkecrdc wetenschappelijke 
naam van een bcpaald dier gebruiken, omdat hij 
dit dier nu eenmaal ondcr die naam had ge-
kocht. Om maar een voorbccld tc noemen: vorig 
jaar werden boomsnuffclaars uit India door dc 
handel nog aangeboden onder dc vcrouderdc en 
dus niet meer gcldigc naam Dryophis myctc-
rizans, ondcr wclkc naam dit dier o.m, ook in 
Zdcnck Vogcl's „Aus dem Lcben der Rcptilien" 
wordt vermeld in plaats van de thans gcldendc 
naam Ahactulla nasuta. Een dergclijk geval is 
vrij gemakkelijk tc hcrstcllen in een artikel, 
maar vaak zijn cr ook nog andere dingen en 
gebcurtenissen, die ccrst grondig moeten wor-
den ondcrzocht. 
Als u dus een artikel inlevert, wees dan niet 
boos als het nog niet in het volgende of daar-
opvolgendc nummer werd opgenomen, maar 
bedenk, dat juist door dc voorzichtighcid van 
dc redactie uw artikel aan waardc wint. 
Maar als u iets kunt schrijven over uw crva-
ringen met het een of andere dier of iets kunt 
en wilt vertellen over uw tcrrarium, doc het 
dan ook. Dc redactie zal u dankbaar zijn voor 
uw hulp en uw mcdelcden kunnen hun voor-
deel doen met uw crvaringen. 

M. van Rekum 
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Aantekeningen over amphibien 
en reptielen in Suriname 

Ir. F. C. d'Andretseh, Amerongen Met Joto's vnn de sehrOver 

-fir 

»v * V . *&%&*% 

Een kreck in bet Surinaamse binncnland. woongebicd ondcr andere van brilkaaiman, mopskopleguaan. 
groene leguaan, slanghalsschildpad. 

Gedurende mijn zevenjarig verblijf in Suriname 
heb ik het altijd nls een gemis ondervonden 
dat er geen algemeen geschrift bestaat over 
de Surinaamse herpetofauna. Het is daarom dat 
ik getracht heb althnns enigermnte in deze 
leemte te voorzien, door mijn waarnemingen 
op schrift te stellen. Per slot van rekening is 
een relaas van een amateur, hoeveel onvolko-
menheden er ook in mogen voorkomen. toch 
altijd nog beter dan in het geheel niets. Van-
zelfsprckend beoogt dit artikel dan ook gcens-
zins een volledige opsomming te geven van de 
kruipende dieren die in Suriname voorkomen, 
al heb ik volledigheid zoveel als mogelijk was 
nagestreefd aan de hand van algemene na-
slagwerken en de enkele artikeltjcs, die ik 
over de betreffende diersoorten vinden kon. 

De volgende aantekeningen zijn gebaseerd op 
waarnemingen uit ,.de Stad". zoals Paramaribo 
hier algemeen wordt aangeduid, zowel als uit 
de noordelijke helft van het binnenland. Het 
kustgebied en de zuidelijke helft van het bin-
nenland bezocht ik meer incidentcel en der-
halve hebben maar enkele aantekeningen be-
trekking op deze gebieden. 
Een kleine inleiding over de geografie en het 
klimaat van Suriname is hier, lijkt me, op zijn 
plaats om de lezers een beeld te geven van 
de omgeving en de levensomstandigheden, 
waarin de beschreven dieren verblijf houden. 
Zoals iedereen wel zal weten, ligt Suriname 
aan dc Noordkust van Zuid-Amerikn op een 
afstand van 1600 km van Curacao, waarmede 
het in dit opzicht niets te maken heeft, in te-
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genstelling tot wat nogal eens wordt gedacht 
(is er zelfs niet eens een stem in de Kamer ge-
weest, die vroeg waarom er eigenlijk geen brug 
werd gebouwd tussen dit eiland en Suriname?). 
Het wordt ongeveer begrensd door de 2de en 
de 6de graad noordcrbreedte en de 54ste en 
58ste graad westerlengtc. 
Grofweg gezegd is het land te verdelen in een 
drietnl zones, welke min of meer evenwijdig aan 
de kust verlopen: 
het lage, vrijwel vlakke, geologisch jonge kust-
land, welke strook van Oost naar West in 
breedte toeneemt; 
het daarop in het zuiden aansluitende, iets 
hoger liggende, eveneens jonge en van Oost naar 
West in breedte toenemende gebied, waarin 
veel savanna's voorkomen en 
het heuvelachtige, tot 1280 meter hoge, zeer 
oude binnenland, waarin plnntsclijk nog in 
grootte ondergeschikte savanna's optreden. 
Het kustgebied, dat ten dele in cultuur is ge-
bracht, bestaat voor een deel uit zwampig, met 
moerasbos begroeid, kleii'g gebied. voor een 
ander deel uit iets hoger en danrom droger be-
bost, wat zanderiger terrein. 
Dc gordel van savanna's, waarvan de bodem 
uit zeer arme zandgrond bestaat, is op deze 
plaatsen maar betrekkelijk schraal begroeid. De 
begroeii'ng, "tussen de kalerc gcdeelten, wisselt 
van schraal savannabos, lage struiken naar al-
leen een droog soort gras. 
Het binnenland ten slotte, slechts rondom neder-
zettingen enigermate op de zogennnmde kost-
grondjes bebouwd, wordt grotendcels bedekt 
door een dicht oerwoud, een soort tropisch re-
genbos. In de noordelijke helft trecdt naast dit 
oerwoud ook nog secundair bos op, wat in de 
strikte zin des woords geen oerwoud is, omdat 
op een gegeven ogenblik het oorspronkelijk bos 
hier is weggekapt. Het onderschcidt zich van 
echt oerbos door een grotere ondoordringbaar-
hcid als gevolg van dichte ondcrbegroeii'ng. 
Iedere weg hierdoorhcen moet worden gekapt; 
foto 2 toont z o n pad. 
Dc grond bestaat hier mercndeels uit lateri-
tische verweringsklei, waarop een laagje van 
het gebruikelijke afval van de producten van 

: 

-
Groenzwart boskikkcrtjc met larven op dc rug. 

Grocnrwart hoskikkcrtjc, Dendrobatcs braccattti 

het bos in nlle stadia van verrotting en anntas-
ting door schimmcls en zwammen. Slechts hier 
en daar steekt onvcrweerd gesteente uit deze 
verweringsbodem omhoog, hetzij als barriercs 
in rivieren, welke stroomversnellingen of val-
len vcroorzaken, hetzij als kale rondachtigc 
hardkoppen, welke hoog boven het bos uitstc-
ken, hetzij andcrszins. Dit binnenland is rijk aan 
kreekjes, welke meestal uit ravijntjes tussen de 
heuvels, die veelal een bergachtig karakter dra-
gen, ontspringen, foto 1. Meer stroomnfwaarts 
kunnen de dalen van deze beekjes zeer moe-
rassig worden. 
De uiteindelijke afwatering van het land ge-
schiedt door een aantal zeer grote rivieren, 
welke alle vanuit het Zuiden naar het Noorden, 
naar de Atlantische Oceaan stromen. 
Paramaribo, met zijn 60.000 inwoners de enige 
stad van betekenis, is in het kustland gelegen 
aan de linkcrocver van de Suriname-rivier. 
Het klimaat van Suriname is zeer gelijkmatig. 
De gcmiddclde temperatuur overdag verloopt 
van 23° C naar 29° C des middags om 12 uur 
tot 26° C , schommelt dus tussen 25 en 27° C. 
In het bos is het in de regel wat koeler. 
Men onderschcidt vier tijden: de grote droge 
tijd (van eind juli tot eind november), de kleine 
natte tijd (van eind november tot eind januari), 
de kleine droge tijd (van eind januari tot eind 
maart) en dc grote natte tijd (van eind mnart 
tot eind juli). Theoretisch dus seizoenen van 
4, 2, 2 en 4 maanden; in de praktijk verlopen 
deze seizoenen niet zo heel regelmatig en naar 
het schijnt de laatste tijd steeds minder. De rc-
genval, welke zich als regel in heftigc buien 
van niet te lange duur concentreert (in de natte 
tijden wil het wel eens een hele dag druilen) 
bedraagt gemiddeld 2170 mm per jaar. Onge-
veer de helft hiervan valt in de grote natte tijd. 
In dc drie droogste maanden van het jaar (Sep-
tember tot en met november) valt tesamen 
slechts gemiddeld 240 mm. 

De relatievc luchtvochtigheid is hoog: overdag 
gemiddeld 8 5 % , 's nachts gemiddeld 9 5 % , 
De voertaal in Suriname is het Nedcrlands, dat 
bijna door iedereen met enige ontwikkeling kan 
gesproken worden; de algemene omgansgtnal, 
ook bij meer ontwikkelden, is het Tak'takki, 
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ook wel Surinaams genoemd, dat een soort 
Negerengels is. Deze taal, zij het een beetje 
verschillend en met wat minder Nederlands er-
door dan in de stad, wordt ook gesproken 
door de Boslandkreolen (vroeger Bosnegers ge-
noemd), die langs de bovenlopen van de Ma-
rowijne en plaatselijk langs de Suriname — ter 
hoogte van de Sara-kreek — wonen en die tot 
de stam der Djoeka of Auca behoren. De Bos-
landkreolen, die wonen langs de bovenlopen van 
de Surinnme-, en de zogennamde Saramacca-
ners, die wonen langs de Sarnmnccn-rivier, be-

een symbool, ter aanduiding van de taal welke 
is gebruikt, terwijl dezelfde symbolen staan 
achter eventuele synoniemen in de andere talen. 
Deze zijn: 
A = Arowaks 
C = Cara'ibisch 
D = Aucaans 
S = Saramnccaans 
T = Tak'tnkki 
De indcling heb ik zoveel mogelijk volgens het 
natuurlijk systeem gedaan, daarbij de rnng-
schikking volgend zoals ik die in B r e h m' s 

Een gckapt voerpad door het Surinaamse ocrbos. 

horen tot dc stam der Mattawari en spreken 
een geheel afwijkend dialect, het Saramnccaans, 
waarin nogal wat Spaans en Joods voorkomt. 
Het kustgebicd wordt bewoond door Indianen. 
de Caraiben, terwijl de Indianen van het Sa-
vanne-gebied tot de Arowakken behoren. Deze 
stammen spreken ieder hun eigen, voor ons 
weinig toegankelijke taal. 
Bij de benamingen van de hieronder bespro-
ken soorten zal steeds zo mogelijk een Neder-
landsc nanm worden genoemd. Wanneer deze 
echter niet bestaat, of mij niet bekend is, zal 
de lokale naam worden gebruikt, gevolgd door 

Tierleben vond. ] ) 
KLASSE: Amphibia (tweeslachtige dieren) 
ORDE: Anurn (Pndden en kikvorsen) 
Deze orde wordt in een tweetal onderorden in-
gedeeld. Van beide onderorden komen verte-
genwoordigers in Suriname voor. Van padden 

!) Het natuurlijk systeem van de amphibien is in 
de laatste jaren sterk gewijzigd. De klasse wordt on-
derverdeeld in drie orden: wormsalamanders, sala-
manders en kikvorsen (Apoda, Urodela en Anura); 
de laatste twee orden elk 5 onderorden omvattend. 
In een der volgende afleveringen van dit blad zullen 
wij een overzicht van de systematische indeling der 
amphibien laten volgen. Red. 
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en kikkers, die door de bevolking in het alge-
meen maar met een verzamelnaam worden aan-
geduid ( T - toddo; S - bese; A - siberoh), moet 
men meestal niet veel hebben in Suriname. Als 
eerste reden daarvoor geldt hun vermeende gif-
tigheid. Dit gaat bij sommige padden in zoverre 
wel op, dat de huidafschciding, vooral nls deze 
in een wondje komt, infcctics kan veroorzaken. 
Een tweede reden is de vrees dat kikvorsen 
en padden slangen aantrekken, dieren waarop 
men nog minder gesteld is. In een kampement 
in het bos is het dan ook heel gewoon, mee te 
maken hoe zon diertje zonder enige verdere 
reden opeens doodgcknuppeld wordt. 
Kikkers en padden zijn bcesten die zich over 
het algemeen goed laten horen. Daar de rela-
tieve vochtigheid van de lucht hoog is in Suri-
name, voelen de meeste van deze dieren zich 
ook overdag zeer op hun gemnk en Inten ook 
dan hun roep horen. Zo kan men bijvoorbeeld 
de Fluitkikkers en dc soorten die tot de familie 
Dendrobatidae behoren vaak overdag horen, 
zonder dat men overigens kans zal zien te ont-
dekken waar de zangers zelf huizen, want, ook 
bij heel voorzichtige nadering. verstomt het ge-
luid meteen. 
Om een uur of zes, tegen zonsondergang. be-
gint in het binnenland een waarachtig kikker-
concert. Op de ene plaats is het geluid vaak 
veel sterker dan op een andere, en soms lijkt 
het er wel op alsof op een heel grote parkeer-
plaats voor auto's in iedere wagen van tijd tot 
tijd even op de claxon wordt gedrukt. Het lijkt 
alsof ieder diertje zijn eigen toon heeft. 
O N D E R O R D E : Phaneroglossa (kikvorsen en 
padden met een tong) 
FAMILIE: Dendrobatidae 
..Groenzwart boskikkertje" (Dcdobrates sp.) 
(C - „moeroe") 2 ) 
Een ongeveer 4 ^ cm groot, sierlijk kikvorsje, 
dat vrij algemeen in het binnenland voorkomt. 
Het diertje is zwart, zowel de rug als de flan-
ken, de pootjes, de keel en de kop. Alleen de 
buik is soms wat licht gevlekt. Op de grens van 
de rug en de flanken en van de flanken en de 
buik bevindt zich een iets gelig groene rechte 
streep. De bovenste hiervan loopt tot aan de 
punt van de snuit door. Het hierdoor omlijnde 
rugveld is korrelig van oppervlakte en daar-
door wat matter dan de gladde glanzende 
flanken. 
Dit kikvorsje wordt nooit hoog boven de grond 
gevonden, vaak zelfs op de grond. Het pro-
duceert een doordringend hoog geluid. zoiets 
als een lang aangehouden „kwikwikwikwi.. ," 
Meerdere malen en op verschillende tijden van 
het jaar heb ik dit kikkertje waargenomen met 
jonge kikkervisjes op de rug. Het aantal va-
rieerde van 7 tot 20. In alle gevallen waren de 
donderkopjes nog pootloos. maar toch ver-
schilde het ontwikkelingsstadium aanzienlijk. De 
ene keer waren ze nog tamelijk klein, hoewel je 
de oogjes al duidelijk kon zien, grijszwart van 
kleur, en zaten ze vast in een soort van ge-
latine; een andere keer waren ze al groter, bruin 
van kleur en leken ze zuiver door cohaesie op 
de rug te blijven vastplakken. Een van de foto's 
toont zo'n kikkertje met jongen op de rug. 

Het is mij niet bekend hoe deze larven op de 
rug van hun vader (of moeder?3) terecht ko-
men. Hoewel ik nooit een kikker met eieren op 
de rug gezien heb, lijkt het mij toch waarschijn-
lijk dat de kikkers deze op de rug ronddragen, 
totdnt de larven uitgekomen zijn en groot ge-
noeg geworden om zich in snelstromend water 
tc kunnen redden, zonder weggcspoeld te wor-
den, en ze eerst dan in het water brengen. On-
waarschijnlijk lijkt het mij daarentegen dat, zo-
als K n p p 1 e r voor Dendrobates trivittatus en 
S e n f f t voor D. auratus vermelden, het groen-
zwart boskikkertje de larven in het water zou 
gaan opzoeken. zodra hier gevaar voor uit-
droging zou bestaan en dat onder die omstan-
digheden dc larven zich weer op de rug van de 
kikker zouden vastzuigen. Ik heb dit kikkertje 
namclijk zowel heel ver van enig water af als 
vlak bij een bergkreek met snelvlietend water, 
met jongen op de rug opgemerkt. In het eerste 
geval was ik werkelijk kilometers vnn water 
vandaan. juist op een waterscheiding en nog 
wel in de droge tijd. Bovendien heb ik nooit 
gezien, dat dc kikkervisjes zich zelf vastgezogen 
hadden; zij waren ofwel omringd door een ge-
leiachtige stof, ofwel ze lagen in willekeurige 
houdingen tegen de rug gekleefd, waarbij toch 
wel enige beweging, zoals kwispelen met de 
staart. mogelijk was. Ten slotte zag ik deze 
kikker met jongen op de rug ook buiten de 
droge tijden. wanneer overal water genoeg 
voorhanden is, zonder dat er enig gevaar voor 
uitdrogen bestaat. O p de volgende data nam ik 
dit boskikkertje waar met larven op de rug: 
7 nov. '50; 17 okt. '52; 14 en 27 febr. '53; 3 mrt. 
'53; 27 mei '54; 21 mrt. en 4 april '55. 
..Roodzwart boskikkertje" {Dendrobates sp.) 
( D = granman-oema) 4 ) 

In het gebied vnn Amapoema (ook wel Apom-
ma genoemd) ann de Marowijne trof ik niet 
het groenzwarte, maar wel het roodzwarte bos-
kikkertje nnn. en dit is dc enige plaats waar ik 
dit kikkertje heb gezien. Ik vond ze allemaal 
in oude in dit gebied gegraven prospectieputten. 
W a t habitus bctreft en kleurpatroon lijkt dit 
kikkertje precies op het groenzwarte. alleen is 
het misschien wat minder slank. In plaats van 
groene heeft het aan weerszijden twee enigszins 
onderbroken rode lijnen. De buik is vuilwit met 
grijze krasjes, voorann echter zwart, evenals de 
keel. De poten zijn ook zwart, maar, zoals de 
rug, iets rood gekrast. Ook hier is de rug weer 
mat door zijn korreligheid, in tegenstelling tot 
de gladde glanzende flanken. De hoeveelheid 
rood op de rug vcrschilt bij verschillende exem-
plaren. Het ene dier heeft de rug slechts ach-
terop wat rood gepunt of gevlekt, bij een ander 
is vaak de gehele rug met fijne rode krasjes 
bezet. 
De Auca naam bctekent: Vrouw (oema van 
het opperhoofd (gramman), omdat het kikker-
tje net zo mooi is als deze, in haar kleurige 
pandje oftewel rok. 
2) Het ,,Groenzwart boskikkertje" is Dendrobates 
braccatus, een soort die over de Guyana's, mogelijk 
Zuid-Venezuela en verder noordelijk Brazilie ver-
spreid voorkomt. Red. 
3) De vader, de vader! Red. 
*) Dendrobates pumilio? Red. 
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,,Tideetidee" (T) (Dendrobates sp.) "') 
Dit is een onopvallend kikkertje van 3 ] ^ a 4 cm 
lengte, dat men wel vaak hoort in het binnen-
land, maar dat men maar zclden zict. In hnbitus 
lijkt het op het groenzwarte boskikkertje, al-
leen is de kop misschien wat puntiger en het 
geheel wat gcdrongener. Het becstje ontleent 
zijn naam aan zijn luidc roep: tidectidee-tidee-
tidee-tideetidee.. .. dat in het Surinaams „van-
daag-vandaag" betekent. 
De rug. die ook weer ruw van oppervlak is, 
in tegenstelling tot de rest van het lichaam. is 
grijsbruin tot donkerbruin vnn kleur, evenals 
de keel. De flanken en de buik zijn grijszwart 
tot zwart met op de scherpe ovcrgang een 

cremekleurig plekje. In de oksels van de ach-
terpoten bevindt zich wat roodvlekkerigs. De 
poten zijn donker van kleur. 
Bij gevaar springt dit, zich op de grond op-
houdende, kikvorsje meteen tussen de bladeren 
weg en dnn ziet men hem ook niet meer. Slechts 
eenmaal, op 13 febr. '53, zag ik een dergelijk 
kikkertje met 15 a 20 kikkervisjes op de rug: 
dus ook bij de ..Tidcetidee" dezelfde broedzorg 
als bij de ecrder besproken soorten. 

"•) Dit is waarschijnlijk Dendrobates tinctorius, die 
geheel noordelijk Zuid-Amerika bewoont en die met 
name bekend is om de toepassing van het huidsecreet 
als pijlgif. Red. 

Anolis sagrei 
J. iff. Moonen. Utrecht 

Anolis sagrei 

Anolis sagrei is een kortkoppigc Anolis, die 
tot ongeveer 17 centimeter lang kan worden. 
De keel is geelachtig, doch verschilt iets bij 
de ondersoorten. Men onderschcidt drie ondcr-
soorten: Anolis sagrei sagrei van Cuba, Anolis 
sagrei stejnegeri van Key West en Anolis sa-
grei ordinatus van Florida. 
In het bezit zijnde van deze eerste twee soor-
ten. wil ik u wat meer over deze dieren ver-
tellen. Jammer genoeg betreft het twee man-
netjes. die elk in een apart terrarium huizen. 
Elke poging om deze hagedissen nnn elkaar 
te wennen liep op niets uit. omdat, zodra de 
dieren elkaar zien. ze heftig knikkend dc warn 
opzetten, een nekkam vertonen en met korte 
sprongetjes op elkaar afgaan. Tot een gevecht 
liet ik het maar niet komen. Anolis sagrei stej-
negeri is bij mij de meest agressievc. Hij vnlt 
ook andere hagedissen aan, zoals Anolis caro-

foto L. Wijffels 

linensis, Sceloporus undiilatus, Cncmidophorus 
sexlineattts. Zodra dczc bij hem in de buurt 
komen, spreidt hij de warn en doet zijn bek 
iets open. Trekt dc bedreigde hagedis zich hier-
vnn niets nan, dan gnat hij tot de aanval over; 
het gevecht blijft meestal beperkt tot een beet 
van de Anolis. waarna de aangevallene zich 
uit de voeten maakt. 

De keelwam is bij Anolis sagrei stejnegeri iets 
feller geel dan bij A. s. sagrei. Normaal is 
stejnegeri groenbruin zonder tekening. terwijl 
sagrei meestal donkerbruin is met een zwarte 
ruit- of zigzagtekening. 
Het zijn gemakkelijk houdbare dieren, die tevre-
den zijn met kakkerlakken, meelwormen, was-
motten, vliegen, enz. 
Het is jammer, dat deze nnolissen en alle andere 
soorten zelden of nooit gei'mporteerd worden. 
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Werkgroep Rotterdam 
In november van het vorig jaar werd door de Werk-
groep Rotterdam een bijecnkomsl gehouden in de 
Diergaarde Blijdorp zonder enig vooraf vastgesteld 
programma; een vergadering die druk werd bezocht. 
Ruim het eerste uur van de bijeenkomst werd besteed 
aan de bespreking van allerlei ondcrwerpen de ter-
rariumhouderij betreffende, zoals die pratende aan 
de orde kwamen en aan dit bijzonder gezellige ge-
sprek kwam pas een einde, loen besloten werd het 
reptielenhuis van de Diergaarde te gaan bezoeken. 
Blijdorp bezit op het ogenblik een grote collectie 
van bijzondere, vaak zeldzame en heel mooie dieren. 
Ook wat de huisvesting van de dieren betreft is Blij-
dorp steeds meer een bezoek waard. Wij noemen u 
hier enige van de meest opvallende soorten uit de 
huidige reptielenverzameling: een stel Ahaetulla 
nasuta, zeer mooi gekleurde boomslangen van onge-
veer een meter lengte, een Gila-monster, Heloderma 
suspectum, voor weike de nu en dan gebruiktc naam 
Kraalhagedis heel passend is; een tweetal hoornkikcrs, 
Ceratophrys ornata, cobra's, Naja hannah en Naja 
naja, een echte Gavial, Gav talis gangcticus; twee reu-
zenkameleons, Chamaeleo verrucosus, die intussen 
door diefstal van een der exemplaren heel bekend ge-
worden zijn; verder Agama coronata, Amphibolurus 
barbatus en Basitiscus plumiirons. Ondcr de meer 
gewone dieren vinden we een hele collectie schild-
padden, enkele Leguanen en krokodillen, reuzenslan-
gen en een hele serie Lacerta-soorten, waaronder 
opvallend groene mannetjes van Lacerrn agilis. Het 
is heel intercssant gebleken om met een groep ter-
rariumhouders deze collectie eens te gaan bekijken. 
Er is tijdens de rondgang druk gediscussicerd en 
daarbij kwam wel tot uiling, dat de vaak gecritiseerde 
terrariumhouderij in dierentuinen, in de Rotterdamse 
Diergaarde toch wel in heel gocdc handen is, Wij 
mogen u adviseren er eens te gaan kijken. 
Deze bijeenkomst heeft ons geleerd wat een verga-
dering zonder program prachlig kan slagen. 

V r a a g e n a a n b o d , r u i l r u b r i e k 
Ons lid Jan Holstra, Groningerweg 102 te Eelder-
wolde. Post Eclde, zoekt contact met jonge terrarium-
houders in het Noorden van ons land. 
G. J. Molenaar, van Adrichemweg 88b, Rotterdam-8, 
biedt Italiaanse muurhagedissen, Lacerta muralis, aan 
voor de prijs van / 2,— per stuk, verzendkosten niet 
inbegrepen; toezending onder rembours. Hij vraagt 
te koop een kwcekpartij wasmotten en wandelende 
takken. 
Schlangenpark Maggia, Tessino, Zwitserland, is er 
onlangs in geslaagd een Anolis van de lionotus-groep 
uit Columbia te importeren. Dit is, voor zover bekend, 
de eerste maal dat Anolissen van het Zuidamerikaanse 
vasteland levend naar Europa zijn overgebracht. 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot de heer 
K. Delleman, Aartshertogenlaan 2G4c, "sHerlogenbosch. 
De heer D. van den Broek, Einsteinplcin 23, Dordrecht 
vraagt om kweekmateriaal van wandelende takken. 
Ons lid B. Bogaard, Berensteinerlaan 18 te Bussum 
biedt ter overname aan een terrarium 30 x 60 x 80 cm 
met de volgende bewoners: 3 st. Anolis carolinensis, 
1 Tarentola mauretanica, 1 Acanthodactylus schreiberi, 
2 Acanthodactylus scuttulatus, 1 Lacerta lilfordi lil-
iMir.ii, l Lacerta vivipara. 
De heer Ir. W. G. van den Akker, Wassenaarseweg 68 
te Den Haag vraagt rcisgezelschap voor een vlieg-
retour, in juli bijvoorbeeld, naar Ibiza, Balearen. 
De heer R. M. Meyer, Zonnestein 119, Amstelveen 
vraagt 1 Polychrus acutirostris mannetje. 

"Vacantie 
De Importdienst zal, wegens vacantie van de heer 
Van Heusden gedurende dc maand juni gesloten zijn. 

Mutat ie l iJHi T a n 1 - 3 - 1 9 6 1 t m 2 3 - 4 - 1 9 6 1 

N i e u w e l e d e n : 
975 G. P. A. Frijlink, Verhulstlaan 23, Bilthoven. 
976 C. H. Schueler, Kruisstraat 8, Oss. 
977 N. Willemsen, Smekenstraat 13, Schaarbeek (Brus-

sel IV), Belgie. 
978 J. M. li. M. Leunisse, Obreenstr. 25a, Rotterdam-4. 
979 J. F. Neve, Driestellingenweg 2, Oosterwolde. 
980 H. J. Meule, Regentesselaan 18, Bussum, Jeugdlid. 
981 Dr. P. van Schilfgaarden, ten Hovestraat 87, Den 

Haag. 
982 C. H. Munnig Schmidt, Meidoornlaan 44, Nieuw 

Loosdrecht. 
983 A. v. Hunenstijn, v. Groenewegcnstraat 68, Delft. 
984 W. Hendrikse, Zach. Jansenstr. 26, Middelburg, 

jeugdlid. 
985 S. Rietveld, Laan v. Meerdervoort 360, Den Haag, 

jeugdlid. 
986 R. J. Popken, Achlumerstraat 2, Leeuwarden. 
987 F. W. v. d. Spek, Haagweg 72, Rijswijk Z.H. 
988 C. W. van Calcar, Berg en Dalweg 5, Beekbergen. 
989 J. F. Vrieling, 76 Goulding Ave. c/o Mr. Vangent, 

Willowdale, Toronto Ont. Canada per 1/4/61. 
990 J. T. Jacobs, Nieuwe Kerkstraat 75, hs. Amster-

dam, per 1/4/61. 
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H. R. P. Ligtenberg, Wellington wordt: c/o P.O. Box 

2711, Wellington, New Zealand. 
Mej. I. Schouenberg, Tegelcn wordt: Erkenkamp 7, 
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Deurne C. bij Antworpen. 
Rcdaktie "Tricnlalis" (Bondsorgaan C.J.N.) Fr. V. 

Beusekom, Leiden, wordt: Jan Willem de Jong, 
de Sitterlaan 41, Leiden. 

J. v. d. Veer, Groningen wordt: Madame Curiestr. 110, 
Groningen. 

C. F. v. d, Bund, Wagentngen wordt: Midden Eng 54, 
Bennekom. 

H. Schnurrcnberger, Tripolis wordt: Guggerstrasse 3, 
Zollikon-Z.H., Zwitserland. 
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M. Raeven Jzn., A. v. Houwelingenplantsoen 8, Vught. 
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