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Surinaamse daggecko 

In bet najaar van 1961 kwam ik in bet bezit 
van een bescheiden, staartloos hagedisje, 'n 
eenlingetje uit een zending dieren welke de 
lmportdienst van ooze V ereniging uit Suriname 
ontving. 
Het diertje, waarvan u op de oms1ag een af~ 
beelding aantreft, en waarop de aangegroeide 
staart duidelijk te zien is, was aanvankelijk 
niet best in orde en werd daarom in een spe~ 
ciaal klein terrarium met een eenvoudige in~ 
richting van turf en enkele plantjes in potten 
ondergebracht. Op een dieet van fruitvliegjes 
en wasmotlarfjes fleurde bet diertje spoedig op 
en bet verkeert nu in de beste conditie. 
De gecko is ongeveer 8 centimeter lang. De 
bovenzijde is lichtbruin met roodbruine spikkels 
en streepjes en daartussen bevinden zich weer 
lichtere streepjes. De buikzijde is lichtgeel. Op~ 
vallend zijn de zuiver ronde pupil en bet ont~ 
breken van hechtschijfjes aan de tenen. 
Het dier is bijna zeker een Gonatodes
soort, een van de W estindische daggecko' s. In 
zijn gedrag toont de hagedis ook duidelijk dat 
bet een dagdier is, dat zelfs directe zonbestra~ 
ling niet mijdt. V oor bet terrarium zijn bet bui~ 
tengewoon geschikte dieren en ik hoop, dat ik 
nog eens de gelegenheid zal hebben een paartje 
van deze aardige gecko's in mijn terrarium te 
observeren. 

J. Nedermeijer, Amsterdam 



GECI(O'S 
II. ,, Eijsden · De n llunrz 

Het is o pvallend. dat tot nu toe nog maar 
weinig aandacht werd besteed aan deze. in 
vee! opzichten zo merkwaardige hagedissen
fmnilie. Die betrekkelijke impopulariteit hecft de 
gecko zeker niet verdiend! Ze is daarom ook 
a ileen te verklaren uit de bijna spreekwoorde
lijke schuwheid van deze dieren . hun nachtelijke 
levenswijze en veelal ook de a lgemene on
bekendheid met gecko's. In verb;:md hiermec 
staa t stellig ook het betrekkelijk gcringe aantal 
spectaculaire importen op dit gebied. Meestal 
is hct woord .. gecko" op hct prijslijstjc trou
wens a! voldocnde om de terrariumhouder af 
tc schrikken. omdat aan .. die grauwe weg
kruipers toch niets te beleven va lt! ". 
Het is nu niet mijn bedoeling u allen te be-

J»acl•y dnety lus bibro n i 

keren tot enthousiilstc geckomaniakken. maar 
wei wil ik proberen iets van mijn voorkeur 
voor deze dieren aanncmelijk te maken. Wat 
mij op het eerste gezicht zo van gecko's be
valt. is moeilijk te zeggen. Het is hetzelfde 
wat mij eveneens aantrekt in de fa milie van 
de pa ntsermeervallen: ze hebben iets .. oer"-s 
over zich. deze spookdiercn onder de reptielen. 
Misschien vindt clke terrariumhouder in de 
aard van zijn favoriete te rra riumdieren iets 
van zijn eigen karakt!'r terug . 

In ieder geval ben ik tot de overtuiging ge
komen. dat gecko's een bij uitstek geschikt 
studieobject vormen voor wie zich tot een bc
paalde diergroep willen beperken. Het on
gewone en interessante van gecko's is namelijk. 
dat alles bij hen een beetje a ndcrs is dan bij 
andere hagedissen. Het belangrijkste voordeel 
van het houden van juist deze dieren. ligt 
mijns inziens in hun nachteli jke activiteit! De 
meeste terrariumhouders zullen door hun werk
zaamheden weinig gelegenheid hcbben zich ook 
overdag met hun dieren bezig te houden. Een 
bezwaar, dat bij gecko's vervalt. ook zonder 
dat het nodig is uw norma le bestaan te ver
anderen in een nachtleven. 
Natuurlijk. ik kiln niet ontkennen. dilt gecko's 

foto A . ~lnulzzo 

een zekere verlegenheid aan de dag leggen. 
vooral wanneer zij hun verbli jl moeten delen 
met allerlei da gdieren. Daarom verdient het 
aanbeveling gecko's in een speciaal voor hen 
ingericht terrarium te houdcn. Groot behoeft 
zo'n gecko-tehuis niet te zijn: de gemiddelde 
lengte van de mecste gecko-soorten ligt tussen 
10 en 15 centimeter. hoewel er naast reuzen 
van meer dan 50 centimeter ook uitgesproken 
dwergjes voorko men. 
Enkele smalle. hoge bilkjes kunnen in het 
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koude jaargetijde gcmakkelijk plaatsvinden op 
een schoorsteenmantel of boven een radiator. 
maar zulke permanente warmtebronnen mogen 
hoogstens dienen om de temperatuur des 
nachts op een minimum van zo'n 15 tot 18 
graden C. te houden; en voor woestijngecko's 
is dit alweer te hoog! Prettig is bovendien. dat 
vele nachtgecko's geen vochtminnende dieren 
zijn. zodat het terrarium van licht en gc
makkelijk te bewerken materiaal. zoals hout en 
blik. vcrvaardigd kan worden. 
Zct hct terrarium bij zomcrse temperaturen 
gerust dag en nacht buiten. op ceo beschutte 
plaats. Een nachtelijkc afkoeling tot ongeveer 
14 graden C. of iets lager is voor vele soorten 
een voorwaarde om in goede conditie te blijven. 

Suurodacly lus fa sclulus 

Zorg t we] voor voldoende schuilplaatsen in de 
vorm van losse stukken kurkschors. stronken. 
c.d.. zodat de dicren hct in het terrarium 
vallende zonlicht a ltijd kunnen vermijden. 
H ct aanbrengen van schuilhocken is tevens 
aan tc bevelen met het oog op de onderlinge 
onvcrdraagzaamheid der gecko's vooral onder 
vrouwtjes van eenzelfde soort. Zo is het mij 
bijvoorbeeld nooit gelukt meer dan ceo paartje 
tjitjaks ( H emidactylus frenatus} samen in een 
terrarium te houden. Steeds verjoeg hct manne
tje met de oudste territorialc rechten de nieuw
komcrs. ook a l waren ze grotcr dan hij. Het 
aangevallen dier verschool zich dan op de 
bodem en durfde geen voedsel meer aan te 
nemen. zodat het ten slottc van uitputting 
drcigde om te komen. Wcrkclijke agress:viteit 
tussen vrouwtjes heb ik niet opgemerkt, terwijl 
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.,vrcemde" tjitj ak-vrouwtjes door het ovcr
heersende mannctje meermalen werden gc
a ttaqueerd. Soortvrccmde gecko's verdragen 
elkaar soms goed. maar lang niet altijd en ook 
komen individuele vcrschillen voor. Het is dus 
zaak. vooral in het begin, gocd op te ]etten of 
de pas in het terrarium ondergebrachte diercn 
het met elkaar kunnen vinden. 
Deze onverdraagzaamheid. die een gevolg is 
van de ne:ging tot territoriumvorming. komt. 
zoals bekend. ook voor bij andere hagedissen. 
Gecko's onderscheiden zich echter door de wei 
heel aparte man:er waarop zij hun territorium 
aanduiden. Zij zijn immers in het voor hage
dissen uitzonderlijke bczit van ecn gclu;d
producerend orgaan. Elke geckosoort hceft zijn 

foto A. ~lnH8h:zo 

eigcn stemgeluid en vele gecko's zijn zelfs in 
staat vcrschillendc geluiden voort te brengen. 
die elk een speciale betekenis hebben. Het 
.. tokeh" van het Gekko gecko-mannetje heeft 
bijvoorbceld een dubbclc functic. In de ccrstc 
plaats een epigame; de vrouwtjes worden er 
door aangelokt. Verder geeft het Tokeh-manne
tje er zijn territorium mee aan. Uit de combinatic 
van deze twee functies valt af te leiden dat 
de stem van de Tokeh van grote invloed is op 
de natuurlijke selectie; de zwakkere concurrenten 
zu llcn er ongetwijfeld door worden overheerst. 
Het volume van het voortgebrachte gcluid bc
hoeft ovcrigens niet altijd in overeenstcmming 
te zijn met de grootte van de gecko. al zou 
men dat in hct gcval van de Tokeh wei den
ken. Dikwijls is het verbazingwekkend hoe 
ver de stem van ceo nietig geckootje door-



klinkt: als Gymnodactylus kotschyi, de Euro
pese Naaktvingergecko. met drie centimeter 
lengte wei op zijn grootst. heftig schokkend. 
zijn metalig ketsende roep laat horen. is het 
of twee knikkers langs elkaar worden geslagen. 
Met korte rukjes. op de maat van zijn krijs
kreten. schuift hij langzaam op een zeker twee
maal zo grate indringer in zijn territorium af. 
tot zijn neus de flank van de tegenstander 
raakt. Dan begint hij deze. in hetzelfde tempo. 
venijnig in zijn vel te bijten. Hemidacty/us 
furcicus reagcert op dit alles met staartbewe
gingen en benauwde uitroepen, zoals vele van 
zijn soortgenoten onder dergelijke omstandig
heden doen. 
Vele problemcn aangaande de betekenis van 
deze sematische verschijnselen in de gecko
wereld wachten nog op een oplossing, hoewel 
we het gedragspatroon van sommige gecko's 
in het algemeen wei met enige zekerheid kun
nen interpreteren. De door Diplocaty/us wol
fersforlfi bij nadering van een daggecko ge
toonde hoge rug - waarbij het dier zich soms 
op de achtcrpoten verheft - en het daarmee 
gepaard gaande langgerekte geluid. dienen 
ongetwijfeld om af te schrikken. De daggecko 
loopt dan ook haastig een eindje om. Bij een 
ontmoeting met een soortgenote laat Diplodac
tylus bovendien de staart in actie komen. zoals 
ik al in een vorig artikel heb geschreven. 
De staart moet wei een heel belangrijke rol 
spelen in de gebarentaal van de gecko's. Niet 
voor niets is deze bij vele gecko-soorten op
vallend gekleurd en getekend, ja, niet zelden 
het mecst in het oog lopende lichaamsdeel van 
het hele dier. In de natuurlijke omgeving valt 
de aandacht het eerst op deze staart. vooral 
wanneer de gecko er s lingerende bewegingen 
mee maakt. Soms doet het dier dat zonder 
direct aanwijsbare aanleiding. bijvoorbeeld 
wanneer het zich verplaatst. zoals Saurodactylus 
maurefanictrs en Saurodactylus fasciatus. na u
welijks 6 centimeter grote bewonertjes van 
droge steenachtige gebieden in Marokko. die 
zich heupwiegend a ls buikdanseressen door het 
Ieven voortkronkelen. Als we een aantal van 
deze diertjes verrassen bij het oplichten van 
een steen of een stronk. steken ze eensgezind 
hun wuivende staartjes op en zoeken een goed 
heenkomen. terwijl ze ons intussen goed op
nemen. We kunnen dit wellicht opvatten als 
een parasematische reactie. in nauw verband 
staande met de onder gecko's vee! voorkomende 
autotomie van de staart. met andere woorden 
a ls een afleidingsmanoeuvre om het belangrijkste 
dee! van het lichaam veilig te stellen. De 
boven de rug gekromde staart van een ge
agiteerde Hemidactylus turcicus daarentegen 
doet ons dadelijk een vergelijking trekken met 
de zo bekende ho uding van schorpioenen. D e 
term schrikaanjagende reactie ligt dan meer 
voor de hand. 
1-/emidacty/us furcicus. de schijfvingergecko uit 
het Middellandse zeegebied, een van de kleinere 
gecko-soorten, is in het bezit van een prach
tige. met afwisselend donkerbruine en felwitte 
banden versierde staart. Opmerkelijk is ook, 

llc m id acly l •u frc n alus d e Tjllj ah 
Coto J. Neder meycr 

dat vele van de grotere gecko-soorten deze 
beschermende staarttekening aileen in de jeugd 
vertonen (Gecko gecko, Tarentola maureta
nica , H emidactylus fiauiuiridis, Pachydacty/us 
bibroni en andere) en dat deze dieren in de 
periode ook intensief met de staarten slin
gerende bewegingen maken. 
De verschillende somatische karaktereigen
schappen van gecko's. zoals de bouw van het 
oog en de vorming van hechtlamellen. zijn al 
eens eerder ter sprake gebracht in ons blad. 
zodat ze hier verder buiten beschouwing kun
nen worden gelaten. Een kenmerk echter eist 
bijzondere belangstelling: de uitzonderlijke 
sterke ontwikkeling van het evenwichtsorgaan. 
dat bij gecko's zelfs buiten de schedel treedt en 
achter beide ooropeningen als een paar knob
beltjes zichtbaar is. Voor de instandhouding 
van dit orgaan. statolieth , van orig ine een 
gehoorsbeentje. dat werkelijk van vitaal be
lang is, heeft de gecko vee! kalk nodig. terwijl 
de vrouwtjes voor de kalkschaal van haar 
eieren een extra hoeveelheid moeten hebben. 
In huis levende gecko's schijnen wei verzame
lingen van stukjes kalkmortel aan te leggen en 
het is best mogelijk dat gecko's om de kalk-
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bronnen hun territorium zo fe l verdedigen. U 
doet er d an oak goed aan uw gecko's geregeld 
gelegenheid te geven hun voorraadje aan t.: 
v ullen. Kalk kan het beste verstrekt worden 
in vaste vorm, bijvoorbeeld een kalktablet. 
Zelf laat ik een kalkpapje opdrogen tot een 
dun plaatje. dat gemakkelijk is te vergruizelen. 
Gecko-eierscha len en eischalen van kleine 
vogels worden oak hoog gewaardeerd. 
Kalkgebrek treedt nogal eens op bij verzwakte 
dieren en wijfjes . die meerdere malen achtereen 
eieren hebben a fgezet en dit manifesteert zich in 
het zacht worden van o nder- en bovenkaak. 
waardoor het dier moeite krijgt met het grijpen 
en verwerken van zijn prooi. W anneer dit 
proces verder gaat. begint de onderkaak uit te 
zakken of terug te wijken. zodat beide kaak
helften niet meer op elkaar sluiten en v uil en 
zand de bek kunnen binnendringen. Op het 
eind van zijn Ieven heeft het slachtoffer een 
naar buiten omgeklapte onderkaak, een ellen
dig gezicht! 
Als we deze ziekte in het beginstadium ont
dekken aan de vervorming van de boven- en 
onderlipschildjes. is er zeker wei iets aan te 
doen. D e zieke gecko moet dan op de een of 
andere manier enkele malen per dag een hoe-
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veelheid sterk geconcentreerde kalkoplossing 
worden toegediend. bijvoorbeeld een kalkpapje, 
da t we op een smal reepje papier in de ge
opende bek schuiven. Bij kleine en moeilijker 
te hanteren gecko's kunnen we proberen met een 
penseeltje telkens de bek te bevochtigen met een 
dergelijke oplossing. Ook is het mogelijk de 
gecko's met een pipetje met kalkwater tot 
sabbelen te brengen - wocstijngecko's drinken 
graag en veel! 
H et bij gecko's eveneens optredende ver
sch rompelen en afvallen van vingers, tenen en 
de staartpunt, zoals da t ook bij anolissen voor
komt. kan verschillendc oorzaken hebben. 
Vaak is het een geva l van v itaminegebrek en 
dan gaat het dikw ijls samen met een kalk
gebrek. Het kan oak o ntstaan wanneer de 
dieren veelv uldig op een te warme ondergrond 
of op een sterke lamp zitten . H et is daarom 
af te raden een o nbeveiligde stralingslamp in 
het gecko-terrarium te monteren. T en slotte 
kan .. Zehenschwund". zoals onze oosterburen 
het verschijnsel noemen. van parasitaire oar
sprang zijn. 
Deze gevallen van weefselversterf zijn waar
schijnlijk niet o f zeer moeilijk te genezen voor 
zover het een deficiente ziekte betreft. We 
kunnen het verloo p ervan misschien tot staan 
brengen door toediening van vitamine, maar 
a ls de ziekte in een gevorderd stadium ver
keert, zal de gecko last blijven hebben van zijn 
vervormde lamellen. De vingers en tenen van 
een aangetast dier zien er gezwollen uit en 
voelen hard aan. N a een vervelling blijven 
moeilijk te verwijderen stukjes huid aan de 
lamellen zittcn. Als gevolg van een en ander 
kan het dier slechts onbeholpen uit de voeten 
komen. D it laatste zien we oak bij gezonde 
exempla ren tijdens de vervelling ; ze glijden 
voortdurend uit omdat de lamellen niet meer 
op de onderg rond pakken. Dit is echter een 
normaal versch ijnsel. dat na d e vervelling weer 
verdwijnt. Vervellingsrnoeilijkheden zijn een 
aanwijzing dat er iets aan mankeert. Het is in 
dit verband wellicht opmcrkelijk d at een ge
zonde gecko steeds met smaak zijn oude vel 
verorbert. 
Het spreekt vanzelf dat gecko's een afwisse
lend voedsel nodig hebben. Het beste kunnen 
wij ze lopend en v liegend gedierte bieden: 
v liegen. motten . spinnen. sprinkhanen en het 
lijfgerecht van de gecko's: kakkerklakken. H et 
is van belang de dieren te activercn in de tach 
altijd wat kleine bchuizing van het terrarium. 
Ik heb overigens wei geprobcerd mijn dieren 
wat afwisseling te bezorgen door 's zomers 
een hele club gecko's, waaronder Tarentola 
mauretanica. Pachydactylus bibroni en Ptyo
dactylus hasse/quisti los te Iaten in een o p het 
zuiden gelegen kamertje van 2.25 x 1.50 x 2.50 
m. , een experiment dat zowel de gecko's a ls 
mijzelf goed is bekomen. 
T ot zover deze a lgemene in leiding. Een vol
gende keer hoop ik iets te kunnen vertellen 
over de kweek en het grootbrengen van gecko's 
en de daarbij ondervonden moeilijkheden. 



Kort verslag Algemene Leden vergadering 
van 17 november 1962 in Den Haag 

Deze ledenvergadering werd bezocht door 45 
stemgerechtigde ]eden, 8 minderjarige leden en 
13 belangstellenden en werd gehouden in het 
restaurant .. DEN HOUT" te 's-Gravenhage. 
Daar de voorzitter eerst later aanwezig kon 
zijn, werd het huishoudelijk gedeelte gepresi
deerd door de vice-voorzitter, de heer D. P. 
van Wijk. 
De notulen van de algemene ledenvergadering 
van 11 november 1961 werden goedgekeurd, 
alsook het jaarverslag van de secretaris en 
de financiele verantwoording van de penning
meester. 
Behoudens enkele kleine wijzigingen worden de 
ontwerpen van de Reglementen op de werk
groepen en de lmportdienst goedgekeurd. Het 
Bestuur zal de statuten en de huishoudelijke 
reglementen Iaten drukken om deze dan aan 
aile leden toe te zenden. 
Na de pauze werd door de heer Dr. L. Bron
gersma uit Leiden een lezing gehouden over 
Nieuw Guinea en daarbij de door hem opge
nomen kleurenfilm van dit land vertoond. Dezc 
lezing, doorspekt met geestigheden en anecdoten, 
boeide niet aileen hierom, maar ook door haar 
vele wetenschappelijke wetenswaardigheden en 
de heer Brongersma ontving na afloop dan oak 
een welgemeend en hartelijk applaus. 

Na de lezing was er gelegenheid de vele door 
Dr. Brongersma medegenomen herpetologische 
preparaten te bekijken, die aile afkomstig waren 
van het zojuist besproken gebied van Nieuw 
Guinea. 
Een groat aantal leden bezocht 's avonds de 
ongedwongen bijeenkomst in een andere zaal. 
De hecr Van Wijk opende deze avond met een 
aantal kleurendia's over de paring en de ei
afzetting van de vroedmeesterpad, die zeer veel 
bewondering oogste. Verder werden dia's 
vertoond door de heer Cornelissen, prachtige 
opnamen van een groat aantal kameleon-soorten; 
de hecr Nedermeyer, die de dia-verzameling 
van de Amsterdamse werkgroep liet zien, de heer 
Van Meeuwen, met dia's over Joego-Slavie en 
de heer Van Rekum, die een aantal opnamen 
liet zien in verband met in Lacerta gepubliceerde 
artikelen. 
Om 11 uur, veel te vroeg naar ieders zin, werd 
de avond besloten en daarmede de 4e jaarver
gadering van onze vereniging. 
Een woord van dank aan de Haagse W erk
groep, die zorgde voor de aankleding van de 
zaal met een aantal kleine, maar zeer fraaie 
terraria is hier zeker nag op zijn plaats. 

M. van Rekum 

Verslag seeretariaat 19611'62 

Ook dit jaar mocht onze vereniging een verdere 
opbloei beleven. Het ledental blijft langzaam 
maar zeker stijgen. Het blijkt, dat aan het cind 
van het verenigingsjaar telkenjare een aantal 
leden verdwijnt, maar dat deze teruggang 
steeds teniet wordt gedaan door een grotere 
toeloop van leden. 
De voomaamste werkzaamheden van het secre
tariaat omvatten dan oak de ledenadministratie 
en het verschaffen van inlichtingen omtrent 
lidmaatschap e.d. Oak blijkt, dat er in het 
buitenland steeds meer belangstelling ontstaat 
voor ons maandblad. In totaal steeg het )eden
tal tim 1 oktober jl. met 33 tot 4 71 leden. 
Tot verheuging stemt oak het feit, dat in het 
afgelopen jaar in Utrecht de 4e wcrkgroep 
werd opgericht met een kern van ca. 20 leden. 
Met betrekking tot ons maandblad zijn er 
nieuwe moeilijkheden gerezen, daar, door de 
invoering van de 5-daagse werkweek de tijd, 
die door de drukker aan ons blad moet worden 
besteed, verdubbeld is. Door de redactie wordt 
thans ijverig gepoogd de achterstand in te halen. 
Het bestuur vergaderde enige malen in het 
afgelopen jaar. 
Het Herpetogeografisch Verslag van de heer 

van de Bund is thans zover, dat het persklaar 
wordt gemaakt. De omvang zal ca. 60 pagina · s 
bedragen. 
Van de bibliotheek wordt door velc leden 
gebruik gemaakt. De ziekte van de heer Reyst 
heeft de gang van zaken een tijdlang stop gezet, 
maar wij verheugen ons, dat de heer Reyst 
zijn functie thans weer geheel heeft hervat, zij 
het nag slechts voor 1 jaar. Zoals bekend 
zoekt het Bestuur thans candidaten voor de 
functie van bibliothecaris. 
Een tragisch geval deed zich helaas oak voor. 
Ons jeugdlid Rudi Trampe uit Amsterdam 
kwam ten gevolge van een verkeersongeval 
om het Ieven. 
De lmportdienst heeft oak dit jaar weer vele 
]eden kunnen plezieren met terrariumdieren, 
terwijl de heer Nedermeyer oak dit jaar zowel 
het Bestuur als de lmportdienst terzijde heeft 
gestaan met stencil- en drukwerk en verzending. 
De gang van zaken in de werkgroepen blijft 
zich oak gunstig ontwikkelen en dit alles geeft 
ons vertrouwen, dat onze vereniging zich in 
het nu aangevangen verenigingsjaar verder zal 
uitbreiden. 

M. van Rekum 
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Jaarverslag over de bibliotheek verenigiugsjaar 
oli.tober 1961 tot en met september 1962 

Evenals elk jaar, kunnen wij ook thans weer ver
heugd zijn over de toename van het aantal boek
werken in onze prachtige bibliotheek. Daarentegen 
is helaas het gebruik ervan door de !eden nogal 
gedaald, doch dit zal wei voornamelijk zijn oorzaak 
vinden in het feit, dat de bibliothecaris de afgelopen 
zomer ziek was, waardoor de bibliotheek enige 
maanden moest worden gesloten. Hoewel hij momen
teel nog niet voor 100 °/o hersteld is, kan hij de 
bibliotheek loch weer Iaten draaien. Ann u om er 
thans wederom een ruim gebruik van te maken. 
Op 30 september 1961 waren er 589 boekwerken aan
wezig, op 30 september 1962, 622 stuks, dus liefst 
33 boekwerken meer. 
Behalve de bekende weer fraai ingebonden jaar
gangen van de D.A.T.Z., Aquarien- und Terrarien, 
Natur und Volk enz., konden wij door aankoop van 
o.a ... De Wereld der Dieren in Kleuren - Amfibieen 
en Lagere Dieren - Bewerkt door Dr. D. Hillenius 
naar Doris M. Cochran, R. Buchsbaum en Lorus J. 
Milne·· (Nr. 610 van de boekenlijst) en Die Drachen 
Sippschaft van Dr. V. J. Stanek (Nr. 595 id.) weer 
enige waardevolle werken in onze bibliotheek op
nemen. 
Gedurende het tijdvak oktober 1961 t/m september 
1962 ontvingen wij 125 (v.j. 130) aanvragen om hoe
ken te lenen, dus slechts 5 minder, ondanks het feit 
dat de bibliotheek gedurende de afgelopen zomer 
ges)oten was. In het geheel werden er 270 boeken 
gelezen (v.j. 302), dus een grote achteruitgang. 
Hopenlijk zullen er dit jaar heel wat meer worden 
aangevraagd. Maar zij die wei gebruik maakten van 
onze boekenschat, deden zulks met zeer veel belang
stelling en mochten er ook heel wat nut en genoegen 
uit putten. Steeds waren het ook weer de oude jaar
gangen van LACERTA, die op mijn ad vies vooral 
door de nieuwere !eden gelezen werden, die veel 
lof oogstten. Ook werden weer vele vroegere jaar
gangen verkocht en niet aileen aan de jongere !eden. 
Helaas hebben wij van de oudere jaargangen nog 
maar een zeer beperkt aantal voorradig, en wei: 
van de 9e jaargang nog maar 2 stuks, van de JOe 
jaargang 15, de 11e jaargang 9, de 12e jaargang 
nog 10, de 13e jaargang nog maar I. de 17e jaar-

gang 23, de 18e jaargang 21 en de 19e jaargang 
6 stuks. Van de 20e jaargang is het nog niet bekend, 
hoeveel er dat zullen zijn, doch dank zij de grotere 
oplage, zullen dit er een ruim aantal zijn, zcker wei 
meer dan 70 stuks. Hopenlijk zullen er ook dil jaar 
vele van verkocht worden, prijs slechts f 5,50 per 
jaargang. 
Zoals ook reeds vroeger vermeld, bestaan er van 
de boeken nrs. I tim 452 lijsten, terwijl de boeken 
van nr. 453 af vermeld zijn in de 16e en verdere 
jaargangen van LACERTA. Die lijsten, alsmede hct 
reglement op de bibliotheek, zijn op aanvrage ~Jratis 
verkrijgbaar, terwijl wij belangstellendcn gaarne 
nader inlichten. 
Evenals in vorige verslagen willen wij ook hier ann 
hen die boeken, of hun overcomplete nummers van 
vroegere jaargangen van ,.LACERTA.. a an de biblio
theek schonken, onze hartelijke dank brengen. Ook 
vee! dank aan hen die over de nieuwe aanwinsten 
een .. boekbespreking" in ons orgaan gaven en niet 
te vergeten hen die voor de bibliotheek zo belange
loos het stencilwerk verzorgden alsmede door andere 
schenkingen de bibliotheek steunden. 
Zoals bekend zal zijn, is het lenen van de boeken 
uit de bibliotheek gratis, aileen moet er van te 
voren bij de aanvrage een zekere som voor staan
geld ( .. waarborgsom") worden gestort. Deze waar
borgsommen staan in de lijsten achter elk bock ver
meld. Deze bedragen doen dan Ievens dicnst voor 
de bcstrijding van de portokosten voor het toezcnden 
dcr boeken. 
Op I oktober 1962 bedroeg het totaal van de ge
storte waarborgsommen f 382,02 (v.j. f 315,83). 
Moge ik dil verslag dan besluiten met ecn woord 
tot opwekking aan aile !eden om toch van onze 
prachtige bibliotheek een ruim gebruik te makcn, 
tot meerdere verrijking van hun kennis omtrent de 
herpetologie en de terrariumkunde. Ogenschijnlijk 
bestaat dit verslag slecht uit vervelende dorre cijfers, 
maar bij nauwkeurig doorlczen ervan brengt het veel 
naar voren over het wei en wee van onze rijke 
bibliotheek. Rijk wil dan zeggen, aan literatuur, maar 
helaas niet aan financien. 

De bibliothecaris, 
A. TH. REIJST. 

LACERTA NAM DEEL AAN TENTOONSTELLING IN DEN HAAG 

Aan de van 29 december t/m 6 januari jl. in 
de Zuiderpark-H.B.S. in Den Haag door tal 
van verenigingen op het gebied van de natuur
liefhebberij verzorgde - uitgebreide - ten
toonstelling .. DE NATUUR IN HUIS" heeft 
LACERTA, of beter gezegd ooze Werkgroep 
's-Gravenhage en Omstreken, intensief deelge
nomen. 
De werkgroep kwam uit met tal van terraria, 
ingericht met de voor de betrokken dieren 
geeigende biotopen. Daarin waren o.m. te be
wonderen: een prachtexemplaar van de zwaar
giftige en agressieve adder Vipera a. ammody
tes uit Joegoslavie; de bijzonder mooie Z.Afri
kaanse hagedis Platysaurus capensis - waar
van het cJ 'n vuurrode staart heeft en kobalt
blauwe buik en het Q helgele lengtestrepen, 
welke hagedissen zich merkwaardig plat kun
nen maken -; het alleraardigste padje uit 
Mexico Bufo debilis, groen met zwarte vlek
jes; verder de reuzenpad Bufo marinus en vele 
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andere exotische padden: 'n hele collectie lbiza
hagedissen w.o. prachtige blauwe van het 
rotsmassief Vedra (in zee nabij lbiza), gevan
gen door de secretaresse van de werkgroep 
mej. Van Buitenen; phelsuma's van Madagas
car; gecko's; marmersalamanders; 'n reuzenslak 
van Mauritius; 'n vogelspin, etc. 
Vermeldenswaard is voorts de schitterende col
lectie opgezette vlinders, kevers, enz.. die ons 
lid, Dr. Brongersma, directeur van het Rijks
museum voor Nat. Hist. te Leiden, ter opluis
tering ingezonden had, alsmede een door het 
Zoologisch Laboratorium aldaar gezonden trek
sprinkhanenkweek. 
De verschillende zalen waren bij het toen hecr
sende barre winterweer gelukkig goed ver
warmd. 
Hulde voor het werk dat ooze Haagse leden 
wederom geleverd hebben. 

7-1-1963 H. A. L. Menne 


