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TrtOnyX ferOX (Schneider) 

De „Weekschildpadden", familie Trionychidae, 
zijn merkwaardige dieren met een zacht, wat 
flexibel „schild", dat met zachte huid, zonder 
hoomplaten is bedekt. Z e hebben een lange 
nek, een slurfje aan de snuit en platte poten met 
zwemvliezen tussen de tcnen. De dieren leven 
in ondiepe wateren met een zachte, modderige 
bodem. De lange nek maakt bij lage waterstand 
de ademhaling mogelijk, hoewel zeker is, dat de 
dieren ook via de huid zuurstof aan het water 
kunnen onttrekken. 
Weekschildpadden zijn carnivoren, hoewel som-
mige dieren in gevangenschap ook wel plant-
aardig voedsel accepteren. De dieren zijn fel en 
zeer bijdustig, zodat het vooral met grotere 
exemplaren oppassen geboden is. Ze zwemmen 
snel en zijn zeer wendbaar, tcrwijl ze kunnen 
toehappen met de snelheid van een slang. 
Er zijn zeven genera van weekschildpadden: 
Lissemys in Voor-Indie en Ceylon, Cycloderma 
en Cyclanorbis in tropisch Afrika, Pelochelys 
in China, Chitra, tot een meter lange dieren, 
levend in het stroomgebied van de Ganges, 
Dogania in Burma, Thailand en Malakka en 
tenslotte het grotere genus Trionyx (of Amyda), 
dat vertegenwoordigers heeft in het nabije en 
verre Oosten, in de Indo-Australische archipel, 
Noord'Amerika en Afrika. 
De foto op de voorpagina stelt de uit de Ver-
enigde Staten ufkomstige Trionyx ferox voor, 
een dier met een groot verspreidingsgebied, dat 
ook in verscheidene geografische rassen wordt 
aangetroffen. De hier afgebeelde T . f. spiniferus 
kan men herkennen aan de doornachtige stekel-
tjes aan de voorkant van het rugschild, waar-
door dit een op schuurpapier gelijkend uiteriijk 
heeft. Het olijfgrauwe schild is bezaaid met 
vlekjes, meestal met een donkerc omranding. 
Deze soort kan tot 40 cm lang worden, maar 
blijft meestal wat kleiner. 
Deze weekschildpadden zijn uitgesproken water-
bewoners, die echter nu en dan het droge op-
zoeken voor een zonncbad. In gevangenschap 
kan men ze het bcstc een bodemgrond van fijn 
zand geven en als klimgelegenheid een glad 
stuk hout, dat men rustig laat bealgen. Hier-
mede voorkomt men verwondingen bij deze 
dieren welke aanleiding kunnen geven tot zweren 
en gezwellen, waaraan de dieren bijna altijd te 
gronde gaan. 
Als voedsel komen vooral waterinsecten, wor-
men, slakken en kreeftachtigen in aanmerking. 
Vis wordt over het algemeen slechts zelden 
genuttigd en is met het oog op scherpe graatjes 
zelfs af te raden. 
De temperatuur van het water houdt men het 
beste op 20 tot 22 graden. Gestraalde warmte 
voor een zonncbad kan niet worden gemist. 
Al met al vrij moeilijk houdbare dieren, maar 
juist daarom misschien zeer aantrekkelijk voor 
de meer ervaren terrariumhouder. 

M. v. R. 
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Ablepharus kitaibel i i kitaibel i i Bibron & Bory 
W. Bergman*, Amsterdam 

Dit skinkachtige hagedisje is bijkans korter 
dan zijn naam. Volwassen dieren meten 9-11 
cm, waarvan ongeveer drie vljfde voor rekening 
van de staart komt. In het algemeen worden 
de mannetjes iets groter dan de vrouwtjes. Al-
hoewel door een ondersoort in Europa ver-
tegenwoordigd, is deze soort in onze terrarium-
kringen vrijwel onbekend. Haar geschiedenis 
begon in 1797, toen Kitaibel de soort voor het 
eerst aantrof in enkele Hongaarse gebergten. 
Hij publiceerde zijn vondst niet. Bibron en Bory 
de Saint-Vincent vonden deze Ablepharus in 

1833 ook in Griekenland en gaven de hagedis 
de naam: Ablepharus kitaibelii, door verschil-
lende auteurs verward met Ablepharus panno-
nicus F i t z i n g e r. Sindsdien werden talrijke 
vondsten gemeld uit Joegoslavie, Albanie, Grie-
kenland en Bulgarije. Tevens stelde men later 
vast, dat een aantal voorwerpen, in Klein-Azie' 
verzameld, ook tot deze soort behoorden en 
bij een dergelijk uitgestrekt verspreidingsgebied 
was de benoeming van ondersoorten te ver-
wachten. De meest noordelijke vorm, van 
Europa, kreeg de naam Ablepharus kitaibelii 
fitzingeri M e r t e n s en deze komt voor in 

Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Joegoslavie, Bul-
garije en Roemenic. Op de eilanden Karpathos 
en Mikronisi — oost van Kreta — leeft de 
ondersoort Ablepharus kitaibelii fabichi ( S t e -
pa ne k). 
Ablepharus kitaibelii kitaibelii B i b r o n & 
B o r y ten slotte vindt men op het zuidelijke 
Balkanschiereiland, enkele eilandengroepen in 
de Egei'sche Zee en in Klein-Azie. Op het 
kaartje (fig. 1) heb ik de mij uit de literatuur 
bekende vindplaatsen van deze en de andere 
Ablepharus-soorten in en rond Klein-Azie aan-

gegeven. Verschillende auteurs over de herpe-
tofauna in deze gebieden merken op dat de 
kenmerken, tot nu toe gebruikt voor het onder-
scheiden van deze soorten, dermate variabel 
zijn, dat hun waarde twijfelachtig is. Mijn die-
ren (fig. 2, 3) kwamen uit Khorramsjahr, Iran, 
en het zal aan de hand van het kaartje duide-
Iijk zijn, waarom ik de dieren vooralsnog tot 
Ablepharus k. kitaibelii reken, temeer daar ze 
met de beschrijvingen in die literatuur overeen-
komen. In februari 1963 kreeg ik van de heer 
A. Woudenberg 5 halfwas dieren, die hij in 
een dadeltuin te Khorramsjahr gevangen had 
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in dcccmber 1962. Dc dadeltuin was een om-
muurd stuk grond. waar her en der dadelpal-
racn stonden en lagen, tussen gras van onge-
vcer een halve meter hoog. Dat de totaal 6 a 
7 cm lange diertjes moeilijk te vangen waren 
bchocft gcen betoog. Ze hidden zich vooral 
op onder de liggcnde boomstammen en vlucht-
ten bij optillen hiervan in de graswirwar. De 
temperatuur daar bedroeg toen 25—30° C. over-
dag en 18° — 20° C. s nachts. Gedurende onze 
zomcrmaanden echter is het in de gebieden 
rond de Perzische Golf ondraaglijk heet. 
De hagcdisjes zijn vlug en beweeglijk. Ze be-
wegen zich slangachtig waarbij de pootjes ech-
ter wel degelijk dienst doen. Het lichaam is 
bijna rolrond, zo ook de staart die gelijkmatig 
taps toeloopt (fig. 2). De achterpoten zijn 
aanzienlijk groter dan de voorpoten,, zeker een 

derde langer. De relaticvc grootte van de 
ooropening kan sterk varieren. Een bijzonder-
heid van het geslacht Ablepharus is dat het 
onderstc ooglid tot een doorzichtig membraan 
over het oog is vergroeid, en aan de boven-
zijde verenigd met het gereduceerde bovenste 
ooglid. Als een slang kan ook Ablepharus de 
ogen niet sluiten, vanwaar wel de naam slan-
genoogskink. 
De volgende kleurbeschrijving geldt mijn exem-
plaren. O p de bovenzijde zijn de dieren mc-
taalachtig lichtbruin, welke kleur bij oudere 
dieren icts donkerdcr wordt. Vanaf het neusgat 
loopt een donkerbruinc dorsolateral band (dus 
op de grens van rug en flank) over het oog 
en boven het oor tot iets voorbij de achterpoot. 
waarna hij op de zijkant van de staart in re-
gelmatige vlekjes uiteenvalt. O p de rug wordt 
deze band aan de bovenzijde begrensd door een 
zeer smalle geelwitte zoom. De band is het 
brcedst en intensiefst van kleur tussen oog en 
voorpoot. halverwcge de romp vervaagt vooral 

de middenzone zodat oppervlakkig de indruk 
van een splitsing wordt gewekt. Op de flank 
onder de band lopen nog 2 a 3 veel smallcre 
donkerbruine banden. waarvan er 2 onder de 
ooropening beginnen. Deze strepen vervagen 
omtrent de achterpoot. De grondkleur op de 
flanken is de lichte overgang van de bruine 
rugkleur naar de witachtige buikkleur. Neus. 
bovenlip. kin. onderlip. keel en de onderzijde 
van poten en staart zijn evenals de buik wit-
achtig. De vijftenige pootjes vertoncn bovenop 
enkele donkerbruine lengtcstrepen tegen een 
lichtbruine ondergrond. Excmplaren van de on-
dersoort fitzingeri verschillen in tekening door 
twee — soms vier — donkerbruine longitudi-
nale strepen over de rug, welke overigens in 
duidelijkheid kunnen varieren. Bij mijn Iraanse 
dieren zijn hier en daar, vooral naar de staart 

toe, nog vage aanduidingen van dergelijke stre-
pen waarneembaar. 
Voor het terrarium is deze hagedis bijzondcr 
geschikt. Men dient er wel voor te zorgen dat 
de bak niet door al te grote dieren mede bc-
woond wordt. Verder hebben de dieren zelf de 
onhebbelijkheid van vele skinks. voortdurcnd 
achter elkaar aan te jagen en elkaar daarbij 
soms lelijk te verwonden. Natuurlijk is hierbij 
het grootste dier meester van de bak. Daar de 
dieren door hun geringe grootte in de natuur 
veel vijanden hebben, zijn ze schuw van aard. 
Als ze eenmaal weten dat het terrarium ge-
vaarvrij is, komt hier verandering in en kan 
men ze praktisch de gehele dag bezig zien. Als 
ik s avonds laat het licht weer opstak om mijn 
insectennet in het terrarium leeg te kercn. kwa-
men ze weldra tevoorschijn om op jacht te 
gaan. Hierbij toonden ze een voorkeur voor 
kleine, zachte insecten en andere dieren. zoals 
bladluizen, wantslarven, rupsjes en wormpjes. 
Kleine vliegjes en spinnetjes kwamen pas in 

Fig. 2. ,/nni !<>(>:•>. Het grootste exemplaar meet 3 7 • 58 = 95 mn Foto >/. rim Hekum 
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aanmerking als er van vorengenoemd voedsel 
niets meer te vinden was. 
S Winters voerde ik ze fruitvliegjes en kleine 
wasmotlarven. vliegenmaden en meclwormen. 
Als gevaarloze medeterrariumbewoncrs hield 
ik erbij: Gymnodactylus scaber ( H e y d e n ) . 
Acanthodactyltts s. scutellatus ( A u d o u i n ) , 
Ophisops blanfordi ( S c h m i d t ) , en een Ere-
mias-soort. Drie cxemplaren van Mabttya bi-
broni ( G r a y ) , zclf nog geen decimeter lang. 
maakten binnen twee weken een einde aan 
mijn Ablepharus-bestand. De dieren werden 
alleen doodgebeten, niet opgegeten. Het gebeur-
de trouwens in de zomer. toen de dieren over-
vloedig en veelsoortig voedsel kregen. Ik hicld 
ze in een bakje van 50 x 25 x 20 cm, waarin 
een laag verwarmd Zand, enkele stenen en ver-

der een laag plantaardig afval. Een plaats om 
te zonnen werd zeer op prijs gesteld. De ge-
middelde temperatuur in het terrarium bedroeg 
32° C. De dieren bevonden zich er wel bij. 
Water dronken ze uit een bakje. Over de 
voortplanting van deze Iraanse dieren is mij 
niets bekend. Over de Europese ondersoort 
fitzingeri wordt vermeld dat de mannetjes in 
de paartijd (eind maart. begin april) hevige ge-
vechten leveren. Omstreeks juni-begin juli wor-
den de ovale eieren (3,5—4.2 mm lang) ge-
legd, en deze komen in augustus uit. Deze die-
ren houden een winterslaap van eind oktober 
tot eind maart. Een vrouwtje van Ablepharus 
k. kitaibelii in het British Museum (Natural 
History) bevatte drie „grote" eieren. die bijna 
bolrond waren. 

*N 

Fig. 3. I>i dieren uit Khorramsjahr, lets rergroot. Foto t II. Ilonders 
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Oplossing 
. . . voor het bestralingsprobleem, ook in kleincre terraria? De heer Groenteman. 
Harddraverstraat 42 B, Rotterdam, heeft waarschijnlijk binnenkort voor de leden 
beschikbaar: 2 Watt, 24 volt Ultra Violet stralertjes compleet met gelijkrichtertje 
voor netvoeding. Vermoedelijke prijs ca. / 25,—. Nadere mededelingen volgen. 
Bij belangstelling kan men zich reeds thans tot genoemde heer wenden. 

Red. 

Heeft V lir contributie reeds betaald ? 



Spierdegeneratie van amphibieen en reptielen 
Prof. Dr. A. Sloth, Amsterdam 

In enige voorafgaande artikelen hebben wij 
gezien, dat de terrariumliefhebber waarlijk niet 
te onderschatten hulpdiensten kan verlenen aan 
de wetenschap door het verzamelen van patho-
logisch materiaal, waarvan het onderzoek voor 
het inzicht in bepaalde ziekteprocessen en daar-
door ook voor de menselijke geneeskunde van 
grote betekenis moet worden geacht. Wij deden 
het verzoek om geschikt materiaal voor het 
onderzoek op te zenden en de Lacerta-Ieden 
waren zo vriendelijk om ruimschoots aan dit 
verzoek te voldoen en op die wijze kon in de 
afgelopen jaren heel wat worden gedaan. Als 
resultaat van dit onderzoek willen wij in dit 
artikel melding maken van een merkwaardige 
ziekte, die herhaaldelijk bij terrariumdieren 
werd gezien en dientengevolge van praktische 
betekenis is en waarvan het onderzoek boven-
dien reeds verschillende vruchten voor de 
algehele ziekteleer heeft afgeworpen. Het is de 
ziekte, of liever gezegd de groep van ziekten, 
die samengevat kan worden als spierdegenera-
tie, de achteruitgang van het bewegings-
apparaat. 
Kort samengevat kunnen wij zeggen, dat de 
spierdegeneratie zich voordoet als een duidelijke 
achteruitgang van de spieren; de spieren wor-
den minder omvangrijk, bij onderzoek voelen 
ze slap aan; er blijkt een aanzienlijke hoeveel-
heid vet in het bindweefsel te zijn opgehoopt. 
In de figuren 1 en 2 zijn gedegenereerde extre-
miteiten afgebeeld, terwijl de figuren 3 en 4 
ter vergelijking de normale extremiteiten te zien 
geven. Duidelijk kan men hier waarnemen, dat 
de extremiteit met spierdegeneratie minder om-
vangrijk is dan de normale extremiteit. 
Merkwaardig is, dat het beginstadium van de 
spierdegeneratie gekenmerkt kan worden door 
een vergroting en versteviging van het spier-
materiaal. De spieren voelen dan vast aan en 
doen enigszins aan rubber denken. Men kan 
zich door het uiteriijk laten misleiden, want 
dergelijke dieren zien er bijzonder goed uit. 
Weldra treedt echter de genoemde degeneratie 
op en is zelfs een leek in staat om te zien dat 
hier iets aan de hand moet zijn. 
Wat de geslachtsverhouding bij spierdegenera-
tie betreft, hier blijkt geen bepaalde voorkeur te 
zijn voor een der geslachten. Van de 286 door 
ons onderzochte dieren bleken 139 tot het 
mannelijke en 147 tot het vrouwelijke geslacht 
te behoren. Genoemde cijfers hebben behalve 
op amphibieen en reptielen ook betrekking op 
vissen, waarbij de ziekte eveneens blijkt voor 
te komen. 
Duidelijk is ons bij het onderzoek gebleken, dat 
de leeftijd een belangrijke rol speelt bij de 
spierdegeneratie. Zo bleken de meeste gevallen 
betrekking te hebben op dieren. die op grond 
van hun grootte als oud of althans van gevor-
derde leeftijd moesten worden beschouwd. De 
tabel laat enige lengtematen van dieren zien. 
waarbij spierdegeneratie werd geconstateerd. 

Op grond van histo-chemisch enzym-onderzoek 
van normale en gedegenereerde spieren, konden 
wij aantonen, dat de degeneratie niet begint in 
het spierwcefsel zelf, zoals dit vroeger werd 
gemeend, maar in het bindweefsel, dat de 
spiervezels omgeeft. Dit onverwachte resultaat 
kon inmiddels ook bij menselijk materiaal 
worden bevestigd en is ongetwijfeld van het 
grootste belang, omdat het verstrekkende con-
sequenties heeft voor de therapie-
Bij de spierdegeneratie van amphibieen en 
reptielen kon door ons worden vastgesteld, dat 
hierbij twee speciale factoren in het spel zijn, 
namelijk licht en voeding. De lichthoeveelheid 
dient voldoende te zijn en een behoorlijke 
hoeveelheid ultraviolet te bevatten, terwijl de 
voeding een gevarieerd karakter moet hebben. 
De experimenten met betrekking tot de licht- en 
de voedingsfactoren werden in afzonderlijke 
proefreeksen verricht om een doeltrcffende 
analyse mogelijk te maken. Deze experimenten 
behoeven in dit verband niet afzonderlijk te 
worden vermeld; een samenvatting van de 
resultaten is voldoende. Ook hier blijkt dus 
weer eens, hoe belangrijk het licht en de 
voeding voor terrariumdieren zijn. Met het oog 
op het praktische belang leek het ons gewenst 
om deze gegevens onder de aandacht van de 
terrariumliefhebbers te brengen. Voor het in 
dit verband ook belangrijke gevitaminiseerde 
voedsel moge verwezen worden naar ons artikel 
in „Lacerta". 
Tot slot vermelden wij nog even de weg, die 
men voor het opzenden van pathologisch mate-
riaal kan volgen. Het terrariumdier dient zo 
spoedig mogelijk na de dood te worden ge-
fixeerd en in een goedsluitende pot of plastic 
zak te worden verzonden. De fixatie kan het 
best in een verdunde formaline-oplossing ge-
schieden. Deze oplossing bestaat uit een deel 
in de apotheek verkrijgbare handelsformaline 
van veertig procent en zes tot zeven delen 
water. In noodgevallen kan echter ook alcohol 
zeventig procent, spiritius, of eau de cologne 
gebruikt worden. Gegevens met betrekking tot 
het ziekteverloop kunnen van grote betekenis 
zijn en worden derhalve zeer op prijs gesteld. 
Adres: Koninginneweg 235, Amsterdam-Zuid. 

Summary. The author discusses the pheno-
menon of muscular distrophy in amphibians 
and reptiles and gives the lack of suitable food 
and of sufficient light as causes. 

T a b e l 
Spierdegeneratie bij amphibieen met opgave 

van de lengtematen 
s o o r t a a n t a l l e n g t e i n mm 
Rana esculenta 5 118—132 
Hyla arborea 1 73 
Triturus vulgaris 4 125—140 
Triturus alpestris 2 128—133 
Triturus helveticus 3 112—119 
Triturus cristatus 2 217—221 
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Fig. 1. Rechter voorextremiteit van een volw&ssen 
mannelijk exemplaar van de Boomkikker, Hyla arborea 
met spierdegeneratie. Als gevolg van de sterke achter-
uitgang van de skeletspieren blijkt de omvang van de 
extremiteit in sterke mate afgenomen te zijn. 

Fig. 2. Rechter achterextremiteit van een volwassen 
mannelijk exemplaar van de Boomkikker, Hyla arborea 
met spierdegeneratie. Als gevolg van de sterke achter-
uitgang van de skeletspieren blijkt de omvang van de 
extremiteit in sterke mate afgenomcn te zijn. 

^ ^ t i r r f f * * 

Fig. 3. Normale rechter voorextremiteit van een vol-
wassen mannelijk exemplaar van de Boomkikker, 
Hyla arborea. 

) 

Fig. 4. Normale rechter achterextremiteit van de vol-
wassen mannelijke Boomkikker, Hyla arborea. 

Venting van de Aljjimcne Ledenvergaderlng 
gchouden op 26 neptcmbcr 1964 le ISannllt 

Om 14.50 uur opendc de vice-voorzitter, de heer D. P. 
van Wijk, de vergadering. De heer H. A. L. Menne 
was wegens ziekte verhinderd. Dc heer van Wijk 
maakte de aanwezigen er op attent, dat deze vergade-
ring min of meer een voortzetting was van de Alge-
mene Ledenvergadering, die op 26 oktober in de kan-
tine van de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam werd 
gehouden en waarin verschillende punten door tijd-
gebrek niet konden worden ofgehandeld. 
Vervolgens werden de notulen over de vergadering in 
Rotterdam voorgelezcn en goedgekeurd. 
Hierna kreeg de waarnemend penningmeester, de heer 
A. Glimmerveen, het woord en werden de balansen 
over de jaren 1961/62, 1962/63, de rekeningen van 
baten en lasten over dezelfde periode en de begroting 
voor het komende jaar 1964/65 besproken. Een en 
ander werd verduidelijkt door middel van geprojec-
teerde dia's. Vervolgens werd het verslag van de 
kascommissie voorgelezen. Nadat dc aanwezigen van 
de financiele gegevens kennis hadden genomen, werd 
het voorstel lot conlributieverhoging, d.w.z. vanaf 1 
oktober 1964: / 16,— voor gewone leden en / 10,— 
voor jeugdledcn, in stemming gebracht. Het voorstel 
werd met algemene stemmen aangenomen. 
Alvorens men tot de verkiezing van bestuurs-
leden overging, wijdde de heer van Wijk nog 
enige woorden aan de scheidende penningmees-
ter, de heer E. J. Bouhuys, die zoals spr. mede-
deelde, het penningmeesterschap van 'Lacerta' 
tien jaar had waargenomen en wel op een wijze 
die grote lof verdient. Bij de overdracht van de 
kasbescheiden is nl. gebleken, welk een om-
vangrijk werk door de heer Bouhuys is verzet, 
waarbij niet onvermeld mag worden gelaten, 
dat de heer Bouhuys bij het aanvaarden van 
zijn functie van penningmeester de administrate 
in grote wanorde aantrof. 

Verder bedankte de heer van Wijk de hcren H. W. 
Offreins en F. Blankenstein voor de grote steun, die 
zij de heer Bouhuys hebben verleend. 
Tegen de benoeming van de heer A. Glimmerveen tot 
penningmeester werden geen bezwaren geuit. De heren 
R. M. Meijer, W. G. van den Akker en O. M. Horn-
broek werden in hun (uncties van resp. secretaris en 
commissaris herkozen. 
In tegen s tel ling tot hetgeen in de convocatie was ver-
meld, heeft de heer v. d. Akker zich wel herkiesbaar 
gesteld. Verder werden benoemd tot leden van de 
kascommissie dc heren L. Claassen, J. B. ten Veen en 
J. Honders en van de royementscommissie de heren 
drs. G. P. A. Frijlink, C. van Egdom en W. G. van 
Oyen. 
Bij de rondvraag deelde de heer A. Groenteman mede, 
dat hij de sectiedienst van Lacerta wcer nieuw leven 
wil inblazen en wel op die wijze, dat hij niet alleen 
zal trachten de doodsoorzaak vast te stelten, maar dat 
hij ook wil proberen de hem opgezonden zieke dieren 
te genezen. De heer Polder stelde een nauwere samen-
werking met de N.B.A.T. voor. Het bestuur zegde toe 
dit voorstel nader in overweging te nemen. 
Na de pauze hield dr. J. D. van Ramshorst een lezing 
over de voortplanting bij plant en dier met prachtige 
dia's. Fraaie micro-opnamen over de voortplanting bij 
het kleinste levend organisme in het water en ten 
slotte eindigende met de voortplanting bij zoogdieren. 
De lezing werd afgewisseld met mooje bijpassende 
muziek. Dr. van Ramshorst vond dan ook een aan-
dachtig gehoor en kreeg een warm applaus. 
Na deze lezing werden de leden en de bezoekers in 
de smaakvolle kantine van 'Vrumona' een uitstekend 
verzorgde maaltijd aangeboden. 
Het tweede gedeelte werd geopend door de werkgroep 
Deventer, bestaande uit de heren Offreins en Blanken-
stein. De heer Blankenstein vertoonde enige dia's van 
zijn prachtig ingericht terrarium en zijn bewoners en 
liet enige opnamen zien van de heer Offreins van de 
geboorte van gladde slangen. Tot slot kwam een lezing 
van de heer de Looze over Kamaroen. Wederom een 
keur van mooie dia's, die ons een duidelijk beeld 
gaven van het gedeelte, dat door de spreker werd 
bezocht. 
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De heer van Wijk sloot de vergadering en dankte 
alle medewerkers en In het bijzonder de heer Goris-
sen, die het programma na het huishoudelijk gedeelte 
had verzorgd. Na afloop gingen de 65 leden en be-
zoekcrs zeer tevreden naar hufs. Er was weer een 
zeer goed geslaagde Lacerta-dag voorbij. 

R. M. Meijer 

Van de pennlnfzmecjiter 

De groei van de vereniglng, een overigens verheugend 
verschijnsel, brengt met zich mede, dat het werk van 
de penningmeester in omvang toeneemt. Daar komt 
nog bij, dat een zeer groot deel van de leden gewend 
is pas te betalen na ontvangst van een aanmaning of 
bij aanbieding van een postkwitantie, waardoor aan het 
uitschrijven daarvan zeer veel vrije tijd moet worden 
besteed. Wij willen nu ter besparing van tijd en 
inningskosten een proef nemen met een ander systeem. 
U zull in dit nummer een stortingsformulier van de 
Postchequc- en Girodienst aantreffen door middel 
waarvan u, na invulUng van naam, adres, bedrag en 
verenigingsjaar, op ieder postkantoor uw contributie 
kunt storten. Helaas is het niet mogelijk geweest deze 
stortingsformulieren ook bruikbaar te maken voor 
rekcninghouders bij dc Postcheque- en Girodienst. 
Deze zullen dus zelf een betalingsopdracht dienen uit 
te schrijven. 
Een aantal leden heeft dc contributie voor 1963/64 nog 
niet betaald en er zijn zelfs leden wier contributie-
schuld nog groter is. Wij verzoeken daarom iedereen 
ook zelf na te gaan of hij nog contributie-achterstand 
heeft en, zo ja, deze schuld ten opzichte van de ver-
eniglng zonder uitstel te vereffenen. Dit zal veel tijd 
en kosten besparen. Uit de jn dit nummer geplaatste 
balansen kunt u zien, dat de kaspositie van de ver-
eniging alleen daarom zorgelijk is, omdat een aantal 
leden nalatig is in het betalen van contributie. 
Op hen, die gewend waren hun contributie in twee 
gedeettcn te betalen doen wij een dringend beroep 
om na te gaan of dit nog werkclijk nodig is. Onze 
administrate zou aanmerkelijk worden verlicht, indien 
het verschuldlgde bedrag in zijn geheel aan het begin 
van het verenigingsjaar zou worden ontvangen. Mocht 
u er door omstandigheden toch de voorkeuraan geven 
in twee gedeelten te betalen, helpt u ons dan door de 
tweede termijn uit uzetf en voor 1 april, te voldoen. 
Door het invoeren van het bovenomschreven systeem 
hopen wij te bereiken dat een te grote achterstand in 
de contributlebetaling, die immers onze vereniging in 
financiele moeilijkheden kan brengen, wordt vermeden. 
Voorts willen wij de leden die reeds v66r 1 oktober 
de contributie 1964/65 op de oude basis, d.w.z. / 12,— 
voor leden en / 7,50 voor jeugdleden, hebben betaald, 
verzoeken het verschil zo spoedig mogelijk te sup-
pi eren. 

Teneinde te voldoen aan de wens van vele leden zal 
aan ieder die zijn contributie geheel heeft betaald, 
een Udmaatschapskaart worden toegezonden, geldig 
voor het lopende verenigingsjaar. Deze lidmaatschaps-
kaart zal op de ledenvergaderingen dienen te worden 
getoond, opdat controle op de stemgerechtigheid kan 
worden uitgeoefend. 
Wij rekenen erop, dat u alien bereid bent uw vereni* 
ging daadwerkelijk te steunen door uw contributie 
steeds tijdig te voldoen en danken u reeds bij voor-
baat voor uw medewerking. 
Wilt u er wel op letten, dat het nummer van de post-
rekening, a Is mede het adres luiden: Postrekening nr. 
429349 t.n.v. penningmeester van 'Lacerta*, Diemen, 
Arent Krijsstraat 47. 

A. Glimmerveen 

REDACTIEADRES GEWIJZIGD 

Zoals uit de vermclding op pag. 2 blijkt is het 
redactieadres veraridcrd. 
Naderc bijzonderheden in het novembernummer. 

Nleuwe leden 
1226 Mces Muller, Wilhelminastraat 25. Zwolle. 
1227 Andri Pirotte, Rue Jules Bruyndonckx 58, 

Wemmel (Belgie). 
1228 J. E. B. van der Wal, Hugo de Grootstraat 6, 

Rotterdam. 
1229 . C. Koch, Am Heidquell 9, (4) Dusseldorl-Nord, 

Duitsland. 
Leden nrs 1226 en 1227 zijn jeugdleden. 

AdrcswtyzlRlngeii 
Sngvar Kristensen naar Zoologisch Station, Buiten-

haven 27, Den Helder. 
O. M. Hombroek, van Brielle naar Lijsterbeslaan 7, 

Oostvoorne. 
Dr. A. Krumperman, van Curacao naar Bonaire, Ned. 

Antillen. 
John S. Aplegarth, van Stanlord naar 970 Alice Lane. 

Apt. 3, Menlo Park, California, US.A. 94027. 
C. Gobets, van Mijdrecht naar Achterom la, Hilver-

sum, 
R. Dettingmeijer, naar Erasmussingel 80, Rotterdam-12. 
R. Schols, van Amsterdam naar Rodenburglaan 8, 

Amstelveen. 
K. Delleman, van Engelcn naar Gerard v. Dinterstraat 

24, Hintham-Z-Rosmalen. 
J. G. Haselager, naar Groenezijde 250, 's-Gravenhage. 

Opxegglngen 
F. v. Bekhoven, Amsterdam; C. W. Hamel, Amster-
dam; D. de Rijke, Wateringen; A. A. Andriessen, Den 
Haag; R. H. v. d. Eyk, Zwolle; F. Beurskens, Almelo; 
J. F. Holsheimer, Deventer; W. Hendrikse, Middel-
burg; F. A. de Vries, Amstelveen; A. v. Harten, 
Rheden; J. Bosnian, Voorschoten; G. Langhenkel, Den 
Helder; D. J. D. Mulder, Oegstgeest; J. E. v. d. 
Elburg, Aerdenhout; F. W. Kielhorn, Den Haag; H. 
Tebra, Amsterdam; K, Kroesen, Rotterdam; A. Klein, 
Rottterdam; D. Wouters, Amsterdam; J. Fens, Rotter-
dam; H. Schrage, A. C. Bruggeman, Gent; I. M. Kwak, 
Brielle. 
Vertrokken zonder adres achter te lalen: M. A. v. d. 
Kamp, Saaksum. 

Vraag en nanbod, rallrubriek 
Ons lid de heer J. V. Ferrari, Esserlaan 5 te Gronin-
gen, vraagt tegen billijke prijs enkele kweekstellen 
van de treksprinkhaan en van een kleine kakkerlak-
soort. 
De heer H. Willemsens, A. Smekensstraat 13 a te 
Brussel-4 in Belgie vraagt, wie van de leden hem zou 
kunnen helpen aan Lacerta agilis en Lacerta vivipara, 
alsook een kleine Chelydra serpentina. 

Boekbesprcklnff 
EMILE DOTTRENS: BATRACIENS ET 
REPTILES DEUROPE 
In de serie 'Les Beautes de la Nature" is zo 
juist bij de uitgevers Delachaux & Niestle te 
Neuchatel verschenen het bovenvermelde boek-
werk. 
Mij zijn weinig boeken op ons gebied bekend in 
de Franse taal, maar hetgeen nu verschenen is, 
lijkt mij een prachtwerk. Het telt 261 bladzijden 
en is verlucht met 52 gekleurde platen, 50 foto's 
en 120 tekeningen tussen de tekst. Het is een 
goed boek, zeer uitvoerig en de naam van de 
schrijver, die directeur is van het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Geneve, waarborgt de 
juistheid van de inhoud. De foto's en de platen 
zijn buitengewoon mooi afgewerkt. Het is ook 
in goed begrijpelijk Frans geschreven en heeft 
een handig formaat. 
Weer een mooie aanwinst voor onze bibliotheek, 
waarin het onder no. 680 geregistreerd is. 

H. A. L. Menne 
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