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Hyla Regilla 

Deze prachtigc boomkikker, die in zijn oor
sprongsland Pacific Treefrog wordt genoemd, 
komt, zoals zijn naam reeds aangeeft voor in de 
staten aan de westkust van de V.S. en wei van 
Vancouver in Canada tot in Mexico toe. Tocb 
is bet verspreidingsgebied kleiner dan dat van 
Hyla versicolor, zijn oostelijke buurman. En met 
de grotere afstand voor transport naar Europa 
is dit een van de redenen, waarom dit dier een 
zeldzamer bewoner is van onze terraria dan zijn 
verwant aan de oostkust. 
Wat de mogelijkheid van kleurwisseling betreft 
doet deze kikker zeker niet onder voor H yla 
versicolor. Van donkerbruin tot beldergroen of · 
een geelachtig bruin kan dit dier varieren, met 
eeq opmerkelijk fraaie tekening van donkere 
vlekken, waarvan de prachtige foto op de voor
pagina een schitterend voorbeeld geeft. 
Zijn naam ,regilla" dankt het dier aan de op de 
kop meestal, doch niet altijd, aanwezige V -vor
mige vlek, die soms aan een kroon doet denken. 
Ook hier is het mannetje te herkennen aan de 
donkere kwaakblaas. 
Hyla regilla is een nachtdier, dat overdag 
meestal stil in bromelia-trecbters of tussen bet 
gebladerte verscbolen zit. W el boort men over
dag ook vaak bet typiscbe gekwaak, dat min of 
meer stotterend wordt voortgebracht. 
Ook deze kikkers kunnen lage temperaturen 
verdragen. Volgens de literatuur zelfs tot 5° C. 
De paring vindt al in februari plaats en er is 
zelfs een geval bekend van een overwintering in 
de vrije natuur in Duitsland, waarbij het dier 
een koude winter zonder nadelige gevolgen 
doorstond. 
Ook het voedsel voor deze kikker schept geen 
problemen. Zelfs slakken en rode muggelarven 
worden verorberd. 
AI met al een pracbtig en interessant terrarium
dier, dat de moeite van verplegen ten voile 
waard is. 

M. v.R. 



Sphenodon punctatus 
W aaroemiogen bij Tuataras in het terrarium 

Prof. Dr. Robert itfertens-Franltfurt a/itt 
J/ertalinlft R. !U. Meyer 

Afl• . I SI•Ire aotlon punetatus c3' ~'"' Big Trio cilantl. 

Nog niet zo lang geleden is in .. LACERTA' ' 
een kort in Nieuw Zeeland geschreven artikel 
(Ligtenberg 1962) verschenen over de Tuatara 
of Tuatera. het beroemdste va n aile reptielen. 
Ongeveer tegelijke rtijd heeft Dawbin ( 1962) 
een eveneens korte, maar r ijkelijk en fraai ge
illus treerde verhandeling geschreven. die tot 
het beste behoort wat tot nu toe over het Ieven 
in de vrije natuur van Sphenodon punctatus. 
geschreven is. Des te meer is het te betreuren 
dat de Duitse vertaling. d:e gelijktijdig met de 
Engelse uitgave is verschenen. de oorspronkelijke 
Engelse tekst niet tot zijn recht laat komen en 
zelfs fouten bevat: men heeft bijv. .. Iguanas" 
met Iguanodon vertaald! 
In dit artikel za l u hoofdzakelijk worden 
getoond. hoe onderling verschillend zich mijn 
twce Tuataramannetjes in het terrarium hebben 
gedragen. Over mijn eerste orughagedis (afb. I ) 
va n Big T rio ciland in de Cook-straat heb ik 

aan de hand van twee foto' s elders bericht 
( 1958). Het d ier werd eind december 1956 
gevangen en kwam als geschenk van bet De
partment of Internal Affairs in Nieuw-Zeeland 
op 30 mei 1957 in mijn bezit. Aileen een dieren 
vriend kan zich mijn verslagenheid voorstellen 
toen de Tuatara begin april 1960 plotse ling 
aile voedsel weigerde en •k op 30 april het 
dier Jevenloos aantrof. In verband met de hoge 
waarde van het dier heb ik geen nader o nder
zoek naar de doodsoorzaak Iaten instellen: bij 
het prepareren bleek echter dat zich in de dar
men meerdere zieke bijna nccrotisch uitziendc 
plekken bevonden. Wederom aan vorenvermeld 
Department van de Nieuwzeelandse Regering 
en ook zeker niet in de laatste plaats aan mijn 
geachte collega en vriend Dr. Heinz Wermuth 
heb ik het te danken. dat ik. na een .. tuatara 
loze" pauze van meer da n twee jaar, weer in 
het bezit kwam van dit kostbare. onder de 
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strengste natuurbeschermingswetten staande rep
tiel: op 30 juli 1962 kwam per v liegtuig in 
Frankfort weer een brughagedis aan. Deze was 
afkornstig van het drukst bczochte Tuatara
eiland, het Stephens Eiland in de Cook-straat, 
waar hij kart tcvoren, namelijk op 19 juli, bij 
een dienstinspectiereis, werd buitgemaakt. 
H oe groat mijn vreugde over de nieuwe be
wooer van het verlaten grate Tuatara-terrarium 
ook was. tach was ik een beetje teleurgestcld. 
De njeuwe Sphenodon was namelijk niet on
belangrijk kleiner dan zijn voorganger: de lengte 
van de laatste bedroeg ca. 50 ern terwijl de 
nieuwe Tuatara ca. 7 em kortcr was. Bovendien 
vertoondc de . bij het gestorven dier zo trotse, 

tara-bleed hebben geconsumeerd. H et was 
slechts een schrale troost te we ten. dat het hier 
een echte Tua tara-tesk betrof (Aponomma 
sphenodonti) d ie pas twintig jaar geleden ont
dekt is ( D umbleton I 943). Men zou kunnen 
stellen dat de brughagedissen deze teken van de 
gevederte holenbroeders (stormvogels) met wie 
zij samenleven hebben gekregen, doch op deze 
vogels parasiteren heel andere teken. 
Het door preperateur H ans Pape geconstruecrde 
terrarium (afb. 3) is 160 em la ng. 70 em breed 
en 104 em hoog; de bodemlaag, die bestaat uit 
turfplakken, zand en oud loaf a lsmede uit stc
nen, heeft een diepte van I I ern. In dezc 
bodemlaag is een royaal waterbassin van g las 

Jf/ 11. 2 Splumod o n p u nct a h u ~ 11nn S t eploe n • e lland. 

kam op de rug, zeals bekend een attribuut van 
het mannelijk geslacht, belangrijke bescha
digingen; o p zijn nek en staart was de kam 
weliswaar geheel intact, maar op de rug onder
braken grate gaten de reeks van stekels, die 
door - in de jeugd? - uitgetrokken geschubde 
stekels veroorzaakt waren. (afb. 2). Het ergste 
was, dat het dier bezaaid was met teken! Aller
eerst vielen mij een paar grate exemplaren op. 
maar langzamerhand ontdekte ik vele dozijnen 
van deze plaaggeesten, die door hun geringe 
grootte, a fgeplatte vorm en grijsgroene kleur 
slechts moeilijk op de schubben te onderscheiden 
waren. 
Het was een zeer moeizaam werk de pa rasieten 
op te sporen en te verwijderen; na een paar uur 
bcdroeg onze vangst niet minder dan 132 
diertjes. Deze moeten in de loop van de tijd 
beslist een aanzienli jk kwan tum van het T ua-
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geplaatst. Van planken is een hoi geconstrueerd: 
dit is van binnen met palmvezcl bekleed en aan 
de buitenkant met boomschors. Dit hoi heeft 
de vorm van een tunnel. waarvan een opening 
dicht aan de glaswand uitkomt. Aan de buiten
kant van het terrarium is deze opening door een 
stuk zwart papier afgeschermd: door het weg
nemen van dit papier en met behulp van een 
kleine lamp kan de Tuatara, die het grootste 
gedeelte van zijn Ieven rustend in dit hoi door
brengt, op elk gewenst moment aan mijn be
zoekers worden getoond. zonder dat het dier 
gestoord wordt. Voor een gelijkmatige !age 
temperatuur zorgt een doo· de firma Alfred 
Teves. Frankfurt, grootmoedig geschonken kocl
aggregaat (afb. 4). 
De luchttemperatuur ongeveer 20 em hoven de 
bodem, in de nabijheid van het hoi, bedraagt 
I 1- I 4 o en stijgt aileen in de morgen wanneer 



het koelaggregaat ontdooit. tot I 7- I 9°; een 
tweede thermometer is onder het terrariumdak 
aangebracht aan de andere zijde van het koel
aggregaat, welke hier 18-22° aanwijst. Binnen 
de laatstgenoemde temperatuurschommelingen. 
d.w.z. 65-74° F. werd de Tuatara oak in het 
Bronxpark van New Y ark gehouden, terwijl 
het dier in de Baseler dierentuin jaar in jaar 
uit bij een temperatuur van 12-13° Ieeft. dus 
ongeveer bij dezelfde temperatuur die in de 
omgeving van de bodem in mijn terrarium 
heerst. 
Het terrarium is uitsluitend met Nieuwzeelandse 
gewassen beplant, welke ik aan de vriendelijke 
bemiddeling van Dr. Julius Jaeschke te danken 

A flo . :1 llet Tuatara- terr arium. 

heb. die zo veel begrip toonde voor het lot 
van de Tuatara in gevangenschap. Deze planten 
behoren tot de Proteaceen ( Grevillea. Hakea). 
Pittosporaceen ( Pittosporum), Polygonaceen 
(Homalocladium), Rubiacecn (Coprosma) en 
varens (Pellaea) . Vooral Coprosma groeit op 
menig van de door de Tuataras bewoonde eilan
den zeer dicht, zodat zij de dieren naast de 
aardholen vele mogelijkheden om zich te ver
schuilen biedt. Deze veelvormige gewassen 
verlenen het terrarium een bekoorlijk aanzien 
(afb. 3 , 4) wat bovendien voor menig bezoeker, 
vooral voor de studenten, een niet te onder
schatten leerzame waarde heeft. Reeds menig 
maal werd ik bij het demonstreren van de 
Tuatara en de omschrijving van de biotoop aan 
de .. Landschapsterraria" van de reeds meer 
dan 10 jaar geleden overleden Dr. Wilhelm 
Klingelhoffer herinnerd. Ik gcloof dat het voor 

de !eiders van de voor het publiek te bezichtigen 
vivaria een dankbare opgave zou zijn. wanneer 
zij bij een gedeelte van de ten toon te stellen 
reptielen en amphibieen ( misschien oak v issen) 
de plantengeografische gezichtspunten nag meer 
naar voren lieten komen dan to t nu to<> is gebeurd. 
In tegenstelling tot mijn eerste Tuatara. die 
reeds na korte tijd zijn schuwheid aflegde. is 
het nieuwe dier oak vandaag nag na bijna 
tweejarige gevangenschap bijna precies zo 
schuw als op de eerste dag. Slechts heel zelden 
verlaat het zijn bovenbeschreven hoi. Dit 
gebeurt in de regel in de avonduren. wa nneer 
het danker wordt. Het gebeurt echtcr oak bij 
wijze van uitzondering wei eens overdag. bijv. 

wanneer de temperatuur in het terrarium door 
onvoorziene oorzaken oploopt tot iets hoven de 
20°. Onder deze omstandigheden gaat de 
Tuatara meestal naar het waterbassin. blijkbaar 
om van de afkoelende werking van het water 
te genieten. 
Dezelfde waarneming werd overigens, zeals de 
heer Stemmler-Morath mij mededeelde. oak in 
de Baseler dierentuin gedaan. O ver het 
algemeen zoekt de nieuwe Tuatara het water
bassin - oak bij vlucht - vee) vaker op dan 
het eerste dier. De ontlasting wordt bijna steeds 
in het water gedeponeerd. Hetzelfde geldt voor 
het urineren: de eerste brughagedis urineerde 
rijkelijk tegen de stenen. zodat deze dikwijls 
moesten worden afgewassen. De krijtwitte spo
ren van het tweede dier ziet men op het land
gedeelte nauwelijks; maar oak in het water zijn 
ze spaarzaam. Het dier heeft na het verlaten 
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van het waterbassin. vaak de gewoonte, niet 
direct naar zijn hoi terug te keren. maar op de 
schuine boomtakken te klimmen (afb. 3) om 
daar ca. '10 em boven de bodem een tijdje te 
rusten. Dit was ook voor het. eerste dier een 
rustplaats waaraan hij de voorkeur gaf. 
In verschillende berichten over het Ieven van 
de Tuatara in de natuur. ook in dat van 
Dawbin (1962: 18) , wordt vermeld, dat de 
brughagedissen. vooral de mannelijke dieren, 
ook overdag soms voor hun holen in de zon 
liggen. Dit heb ik nooit bij mijn eerste exemplaar 
gezien. wei echter bij het tweede. Zowel in de 
herfst als in de winter. wanneer de zonne
stralen bij ons steeds schaarser worden, kan men 
's morgens de Tuatara voor zijn hoi in de zon 
zien. Dit is een heel opmerkelijk feit, omdat 
door dit zonnen - a l is het dan ook voor 
korte tijd - de lichaamstemperatuur enigszins 
oploopt. 
Van een regelrechte winterslaap kan bij mijn 
Tuatara's niet worden gesproken. Wei heb ik 
in de maanden juni, juli en augustus de terra
riumtemperatuur zo laag mogelijk gehouden: 
maar de dieren, die inderdaad in dit jaargetijde 
weinig beweeglijk zijn, hielden desondanks geen 
lange rustperiode en lieten zich steeds weer 
zien. Ook het tot zich nemen van voedsel heb
ben zij niet volledig gestaakt. 
Het za l u niet verbazen. dat de nieuwe Tuatara, 
door vermocienis van de reis en door het ver
wijderen van de vele teken verzwakt, in de 
eerste dagen aile voedsel weigerde. Pas na een 
week had de nieuweling bij zijn nachtelijke 
omzwervingen in het terra;ium de met enige 
regen- en meelwormen gevulde voederbak ge
leegd. Deze wormen werden in het vervol~ 
met graagte geaccepteerd, rerwijl er tussendoor 
ook treksprinkhanen en niet in de laatste plaats 
pasgeboren. dus onbehaarde muizen werden 
genuttigd. 
In tegenstelling tot het eerste exemplaar. heeft 
deze Tuatara voederdieren van het pincet steeds 
versmaad, ook stukjes lever en vlees. wclke in 
het terrarium waren neergelegd. werden niet 
aangeroerd. 
Als regel geef ik de Tuatara wekelijks afwis
selend 25-30 meelwormen of drie pasgeboren 
muizen. Bij deze kost is de conditie uitstekend, 
cen ongewenst. voornamelijk op het achterste 
gedeelte van de kop optredende vervetting. 
heeft zich niet voorgedaan. 
Voor het voederen van kikkers of zelfs padden 
aan Tuatara's moet ik waarschuwen: Tofoh~ 
( 1913: 38) namelijk bericht, dat een door de 
brughagedis verslonden boomkikker (Hyla 
arborea) na een dag de dood van dit kostbarc 
reptiel veroorzaakt had. In de vrije natuur vor
men volgens Dawbin in de cerste plaats on
gewervelde dieren (regenwormen. landslakken. 
grote vleugelloze sprinkhanen. kevers) maar 
soms ook eieren en nestelingen van de storm
vogel het voedsel van Sphenodon. 
Over de frequentie van het voeren bestaat 
onder Tuatarabezitters geen overeenstemming. 
In de officiele richtlijnen voor het verzorgen 
staat namelijk. dat een dagelijkse voedering 
bijna gedurende het ~ehele jaar .. probably a 

62 

A/1>. 4 llct lwelaggrcllaat. 

most important item in the successful keeping 
of tuataras in captivity" is; zoals uit een bericht 
in de .. Animal Kingdom" ( 64 : 30 : 1961 ) valt 
te ontlenen, werd ook de gedurende vijf jaar 
in de New-Yorker dierentuin in Ieven gebleven 
Tuatara dagelijks als voedsel een pasgeboren 
muis toegediend. Hiertegenover staat. dat de 
beroemde oude, vrouwelijke brughagedis van 
Uppsala slechts eenmaal per week werd ge
voerd. De ene week met 15-20 regenwormen 
van ca. 15 em lengte, de andere week met een 
dienovereenkomstige hoeveelheid vlees in rcepjes 
gesneden. (Cyren 1934 : 215). De eveneens 
vrouwelijke brughagedis in de Baseler dierentuin 
wordt nog minder vaak gevoerd: volgens een 
schriftelijke mededeling van de heer Stemmler
Morath. die vee! ervaring hceft. krijgt het dier 
slechts eenmaal per maand voedsel en ook dit 
rantsoen is zeer beperkt: of 25 meelwormen. of 
4-6 krekels of -3 treksprinkhanen. Zoals u ziet. 
heb ik bij mijn .. pleegkind" de middenweg be
wandeld. Het zou interessant zijn vast te stellen 
of het voedselmenu voor bcide geslachten ver
schillend is en of er verschillen in de houdbaar
hcid in gevangenschap bestaan. Het voedscl 
schijnt op de frequentie van het vervellen gcen 
invloed uit te oefenen; volgens Cyren vindt 
deze slechts eenmaal per jaar. en wei in janua ri 
of februari. plaats. 
Mijn eerste Tuatara is in de drie jaar van zijn 
gevangenschap slechts eenmaal en het tweede 
dier is helemaal nog niet verveld. 
Nog vele levensgewoonten van de Tuatara zijn 
onbekend. Zo is nog de vraag te beantwoorden 



hoe de geslachten elkaar herkennen en elkaar 
weten te vinden. Eveneens IS het probleem van 
hun sociaal gedrag op te lassen alsmede de als 
gevolg van de ruimtelijke scheiding ontstane 
Tuatara-rassen. Onopgehelderd is oak de v raag 
hoe en wanneer dit hoogst imponerende reptiel, 
een tijdgenoot van de Dinosauriers en daarom 
een .. levend fossiel" par excellence, naar Nieuw
Zeeland gekomen is. Daar is het op de heel 
kleine eilandjes blijkbaar onder optimale voor
waarden - het gelijkmatige klimaat. waarin 
geen extreme weersomstandigheden voorkomen. 
de zeer rijke voedselbronnen, die waarschijnlijk 
op de door de vogelwereld steeds royaal be
meste bodem terug te voeren zijn en het ont
breken van vija nden - sinds millioenen jaren 
tot o p de huidige dag dankzij de strenge maat
regelen van de regeringsinsta nties in de laatste 
tijd behouden gebleven. 
Er is nauwelijks een ander dier te noemen. dat 
zich in eigen land in zo'n grate populariteit kan 
verheugen als de Tuatara: aan dit reptiel werd 
niet aileen in 1935 , dus ongeveer een eeuw na 
zijn ontdekking in 183 1, een postzegel (afb. 5) 
gewijd . maar onlangs oak de titel van een 
wetenschappelijk N ieuwzeelands tijdschrift 
.. T uatara". 

A/1>. G 

Z U SAMMENFASSUNG 
E s wird gezeigt, wie individuell verschieden 
sich zwei mannliche Tuataras (Sphenodon 
punctatus) in Gefangenschaft verha lten haben. 
Das erste Tier lebte von Mai 1957 bis April 
1960, das zweite befindet sich seit J uli 1962 
beim Verfasser. Bei der Ankunft zeigte dieses 
einen sehr starken Befall mit Tuatara-Zecken 
(Aponomma sphenodonti): es wurden 132 
Stiicke entfernt, die aber der Briickenechse 
offenbar keinen Schaden zugefiigt haben. Im 
Gegensatz zur ersten Tuatara envies sich die 
zweite als vie! scheuer, suchte auch bei der 
Flucht vie) haufiger das Wasserbecken auf. wo 
sie rege1mal3ig ihre Kat- und H arnmassen ab
setzte. Bei einer Ausnahme-Temperatur von 
iiber 20° pflegte die Tuatara ihren sUindigen 
Aufentha1sort. eine Hohle. zu verlas::en und sich 
ins W asser zu begeben. Auffa11ig war es. daB 
d ieses Tier. ganz im Gegensatz zum ersten, 
auch beim ku rzen Sonnen, namentlich in 
unserem Herbst und Winter, angetroffen wurdc. 
In unseren Sommermonaten hat es, trotz der 
niedrigen Temperatur, cine Jangere Ruheperiodc 
nicht abgehalten. Es wird gepf1egt in einem 
geraumigen. mit neusee1andischen Pflanzen aus
gestatteten T errarium, dessen T emperatur durch 
eine Kiih1anlage in Bodennahe zwischen 11 o 

und 14 ° schwankt und nur gelegentlich auf 1 r 
- 19o ansteigt. Gefiittert wird wie bei der alten 
Uppsala-Briickenechse: in der Regel nur einmal 
wochentlich. meist abwcchselnd mit Mehl
wiirmern und neugeborenen Mausen. dazwischen 
mit Wanderheuschrecken und Regenwiirmcrn. 
Wahrend das erste Tier das Futter oft von der 
Pinzette annahm. hat sich die zweite Tuatara an 
cine solche Futterung bisher nicht gewohnt. 
Schri[ten: 
Cyren. 0 .: 1934. Die a lte B:lickenechse in 
Uppsa la. Bl. Aquar Terrar. Knde. 45: 2 14-2 16, 
Taf. 5. 
Dawbin, W. H .: 1962. The tuatara in its natu:a1 
habitat. Endeavour. 21. Nr. S 1: 16-24. 20 Abb. 
Dwnbleton, L. /. : 1943: A new tick from the 
T uatara (Sphenodon punctatus). New Zealand 
J. Sci. T echno!. B. Gen. Sect., 24: 185 B-190 
B. 2 Abb. 
Ligtenbcrg. H . R . P.: 1962. Sphenodon puncta
tus. Lacerta. 20: 55-56. 
Mertens, R.: 1958. Eine lebende Tuatara oder 
Bruckenechse. Natur & Volk. F rankfurt. 88: 
15-2 1. 2 Abb. 
Tofohr. 0.: 19 13. Das Terrarium IV. T eil. Bib!. 
Aquar. Terrar. Knde. Braunschweig (G. Wen
zel & Sohn ). 
Beschrifttmg der Bi!der. 
Abb. 1. M annliche Tuata~a. von 1957-1960 
lebend im Besitz des Verfassers. • 
Abb. 2. Zweitc mannliche Tuatara, im luli 1962 
beim Verfasser eingetroffen. • 
Abb. 3. Tuatara-T errarium mit neuseelandischen 
Pflanzen. 
Abb. 4. Tuatara auf dem Baumast. Man bcachte 
die Klihlanlage im Hin fergrunde. 
Abb. 5. Tuafara auf einer neuseelandischen 
Briefmarke, herausgegeben im Jahre 1935. 
Aile Aufnahmen Senckenberg-Museum 
(E. H aupt). 
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Oobekende 
Mopskopleguanen 

In bet dubbelnummer juli~augustus 1961 zijn 
twee onbekende mopskopleguanen afgebeeld, 
waarvan ik sinds '62 de gelukkige bezitter ben 
geweest. Helaas stierf bet exemplaar dat op de 
voorpagina staat afgebeeld in mijn vakantie 
van bet vorige jaar en bet andere exemplaar 
hoven bet artikel van de beer J. J. Neder~ 
meijer is begin 1964 overleden. Het eerste 
exemplaar was bij mijn terugkeer van vakantie 
dermate vergaan, dat bet niet meer voor deter~ 
minatie in aanmerking kwam. Het tweede ecb~ 
ter wei. Prof. Dr. R. Mertens, aan wie ik het 
dode exemplaar toezond, was zo vriendelijk de 
sluier die over deze bijzonder aantrekkelijke 
leguanen bing, op te licbten. Het betreft bier 
een vrouwelijk exemplaar van de Enyalius ca~ 
tenatus. Prof. Dr. Mertens deelt verder mede. 
dat deze soort, welke zeer variabel is, in oos
telijk Brazilie wijd verspreid voorkomt. 
De beide dieren waren volgens mij reeds vol
wassen toen zij werden geimporteerd, omdat zij 
sindsdien niet meer zijn gegroeid. Het waren 
gemakkelijke dieren, zij aten vlot wasmotten, 
meelwormen, sprinkbanen enz. Naar hun ge~ 
dragingen te oordelen, zou ik zeggen dat bet 
oeverdieren zijn. lk kom tot deze conclusie. 
omdat zij zicb op de grond razendsnel op de 
acbterpoten met de kop boog opgericbt kun~ 
nen bewegen. Jammer dat deze dieren niet meer 
worden aangeboden. Het waren de showstuk
ken uit mijn terrarium, vooral als de dieren 
op de grond op het kleed hun snelheid op de 
achterpoten demonstreerden. 

R. M. Meijer 

Cootributiebetaling 

Een groot aantal leden beeft verzuimd de con~ 
tributie over bet verenigingsjaar 1963~ 1964 te 
voldoen. Hierdoor is een beperkende situatie 
ontstaan, waar a an aileen prom pte betaling van 
de acbterstallige contribut!es verbetering kan en 
moet brengen. Wij rekenen op ieders medewer~ 
king! Giro 861084 t.n.v. penningmeester Lacerta, 
Amsterdam. 
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Nieuwe ledeo 

1206 
1207 

1208 

1209 

1210 

1211 
1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 
1218 

1219 

1220 

1221 

H. Schrage - Ottostraat 7 - Blerick - (Limburg) 
G. A. van Oortmerssen - de Sitterweg 34 -
Haren - (Gr.) 
B. Coolen - Claes de Vrieselaan 156a - Rot
terdam-3 
S. J. v. Gurp - Rauwenhoffstraat 62a - Rot
terdam 
E. J. Dubbeld - Stavenissestraat 13 - Rotter
dam-23 
J. J. Nieuwenhuis - Jasmijnstraat 48 - Enschede 
D. van der Poorten - Lanteernhofstraat 26 -
Borgerhout/Antwerpen 
Max Sparreboom - v. Heutszpark 32 - Vlaar
dingen 
J. A. Kies, Delftselaan 149, Den llaag per 
1/10/1963 
H. J. F. Suurland, Rollandslaan 4, Hanrlem (post 
Overveen) per 1/10/1963 
fi 1 o~g63Huizer, Peuterdijk 13a, Herkingen per 

P. Pauw, Opweg 50, Schoonhoven per 1/10/1963 
Peter van Cotthem, Goudse Singe! 71. Vlaar
dingen per 1/10/1963 
Hans Martens, Ferd. Huijckstraat 35 Ill, Amster
dam per 1/10/1963 
Musee d'Histoire Naturelle, Bibliotheque, 
Geneve (Zwitserland) per 1/10/1963 
J. M. Koks, Witte SinCJel 27 D, Leiden per 
1/4/1934 

Adreswijzigiogen: 

Herv. J.O.M.-school - vnn Ribesstraat 15 - naar 
Varenweg 2 - Amstcrdam-N. 
J. v. d. Veer - van Groningen - naar Meerwen 123 -
Haren 
RIVON - van Bilthoven - naar Laan van Beck en 
Rooyen 40/41 - Zeist 
M. W. Camping - van Leeuwarden - naar Willem 
B<trendszstraat 24b - Amersfoort 
Max Ammer - thans c/o Drilvo - Private Mail Bng, -
Port Harcourt, Nigeria 
Mr. B. W. F. Paauwe - naar Delistrant 29 - 's-Gra
venhage 
C. M. Schipper van Hilversum naar Longswood, 

Dorsetroad ern Barkley av, Croydon (Vic), 
Australie 

J. W. Rotermundt van Den Haag naar Meinertsz
hagenstraat 25, 's-Gravenzande 

S. M. H. Kuiper wordt: E. M. Kuiper, Laan van 
Meerdervoort 315, Den Haag 

F. Beurskens naar Ootmarsumsestraat 81, Almelo 
Dr. James Peters, naar Division of Herpetology, 

United States National Museum, Washington 
25, D.C. 20560, U.S.A. 

Opzeggiogeo: 

Bisschoppelijke Kweekschool, Beverwijk 
R. Busink, Utrecht 
J. Breedveld, Amsterdam (N) 
W. J. Bregt, Rotterdam. 
P. J. Kraal, Hengelo. 
A. Nolten, Rotterdam. 
F. Sijbers, Tegelen. 
W. B. Goudswaard - Maarsbergen. 
H. Uilenzeef - Almelo. 
AF TE VOEREN: 
J. G. Maass - Rotterdam. 
Gunther Radek - Ludwigsburg - ,Trientalis" 
Leiden 
VERTROKKEN ZONDER ADRES ACHTER TE LATEN: 
J. Walraven - Rijnauwenstraat 12 - Den Haag 


