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Cnemidophorus murtnus murinus 

(Laurenti) 

Deze op de voorplaat afgebeelde soort komt 
voor op Cura~ao en op Klein Cura~o, een 
eUandje ten oosten van Cura~o. 
De dieren schijnen ter plaatse algemeen voor 
te komen. Ze zijn ,brutaal" en komen dicht bij 
de huizen om voedselafval te zoeken, analoog 
aan bijvoorbeeld verschUiende Balearenhage· 
dissen. 
In 1963 werd er een zestal geimporteerd. ...ct 
waren forse dieren. Ben exemplaar had de val
geode afmetingenz Kop + lichaam 16 em, staart 
23 em. Helaas zijn de eigenaars er Diet in ge
slaagd, de dieren lang in 't Ieven te houden. 
De dieren zijn aan de bovenzijde groenachtig 
blauw van kleur. Het midden van de rug is bet 
donkerst en zweemt naar bruin. De Hanken 
vertonen een aantal ronde, Iichte vlekken, waar
van er op de foto enkele te zien zijn. De onder
zijde is, op een blauwe keel, hals en voorste 
rompgedeelte na, eenkleurig witachtig. 
Het zou aanbeveling verdienen, als de verslagen 
van de minder gunstige bevindingen met deze 
dieren toch in Lacerta werden gepubliceerd. In 
bet algemeen houdt men zijn slechte ervaringen 
liever voor zich. Dit is zeer begrijpelijk maar 
bepaald Diet juist. De leden van Lacerta kunnen 
toch even veel lering trekken uit ongunstige 
ervaringen als uit succesvolle bevindingen. Me 
dunkt dat niemand zich behoeft te generen voor 
minder goede resultaten. Er is geen terrarium
bonder, die aileen maar succes heeft. Pas als 
we over een redelijk aantal verslagen over het 
houden van een bepaalde soort beschikken, 
kunnen we aangeven hoe die soort waarschijn
lijk bet best gehouden kan worden. 
Elders in dit nummer vindt u enkele gegevens 
over de verspreiding van deze en een verwante 
soort, die kunnen bijdragen tot juiste determina
ties. 

Hebt U Uw 

enquete-formulier al 

ingezonden? 

W.B. 



Euigc Cuemidophorus s o01•ten 
en hun vcrs prcidi11g 

W . Ber~<rmana, A m a l e rdam 

In Lacerta. 21e jaargang no I I. staat op biz. 87 
een a rtikel van de heer H . van Kleef over 
Cnemidophorus murinus. Zijn dieren wa:en mee
gekomen met een import uit Suriname. Welke 
soort de heer van Kleef ook bezit. zeker niet 
Cnemidophorus murinus. Hoogstwaarschijnlijk is 
het dier op de foto bij zijn a rtikel een jong 
cxemplaar van Cnemidophorus /emn'scatus. Prof. 
Dr. L. D. Brongersma was zo welwillend het 
volgende vindplaatsenoverzicht volgens de mecst 
recente gegevens, van deze twee soorten met 
hun ondersoorten te verstrekken. 

Fill• 1 D e mln der hekerule "'""I•faalaen 

Cnemidophorus /emniscatus lemniscafus { L.) : 
Centraal Amerika, C olumbia , Venezuela, Guia
na's. N oord-Brazilie. Trinidad. T obago. Marga
rita. Cubagua. C oche. Los T estigos en Los 
Frailes. 

Cnemidophorus /emniscatus nigricolor 
(Pe t e r s): 
Los Hermanos, Blanquilla. Tortuga. Orchila. 
Los Roques. Los Aves. 

Cnemidophorus lemniscatus arubensis (V a n 
Li d t h de J e u de) : Aruba (deze werd vroe
ger wei als o ndersoort van C. murinus be
schouwd) . 

Cn e ualdo1Jiaorua l emnlscahu1 f 
Jo'<>lu. J. Ncd c rme Ue r 

Cnemidophorus murinus murinus (Laurent i): 
Cura<;ao. Klein Cura<;ao. 

Cnemidophorus murinus ruthveni (Burt): 
Bonaire. Klein Bonaire. 

In oudere opgaven wordt C.m.murinus wei van 
Trinidad en de Guiana's vermeld, maar deze 
d ieren waren of verkeerd gedetermineerd of 
verkeerd geiWketteerd. 

C./. /emn'scatus wordt in S uriname wei .. wcnk
pootje" genoemd omdat de dieren in een pauze 
tussen twee renpartijen dikwijls met de pootjes 
wippen. 
De geografische aanduid!ngen welke niet in elkc 
atlas te vinden zijn. heb ik op een kaartje 
( fig. l ) bij elkaar gezet. 
Het blijkt overigens weer eens. hoe voorzichtig 
we moeten zijn met determinaties en - meer 
nog - met de publikatie ervan. 
lmporten . voorzien van nauwkeurige vindplaats
gegcvens (volgens onze importcur. de heer van 
Heusden. een onmogelijkheid). zouden ons a l 
een eind op weg helpen. 
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Kameleons III 
(Slot) 

F. de Graaf 

(oller genonoen nit ,..4rtls .. ) 

E r zijn kameleons. behorende to t het geslacht 
Brookesia, de dwergka meleons. d ie hun kleur 
slechts kunnen varieren tussen bruin en zwart 
en nooit groen kunnen worden. Het zijn ove
rigens ook in andere opzichten nogal van het 
normale type a fwijkende dieren. Z ij zijn slechts 
enkele centimeters lang en hun s taart is klein 
en vrij stomp. De dwergkameleons kunnen met 
hun staart geen ta kken vastgrijpen en zij wonen 
dan ook het grootste gedeelte van hun tijd op 
de grond of in laag kreupelhout. Z olang zij 
tussen dode bladeren op de grond rondscharre
len vallen zij niet erg op; het zijn dan zelf net 
dode boombladeren met een kort staartje als 
bladsteel. Maar zodra zij in het kreupelhout 
klimmen, zijn ze tussen de groene bladeren. 
aan de kleur waarvan zij zich niet kunnen aan
passen, gemakkelijk te herkennen. 

V ele soorten kameleons dragen vreemde ver
sierselen op de kop. D e lappenka meleon heeft 
er aan weerszijden bewl!egba re kwabben d ie 
het dier. wanneer het wil imponeren. ka n op
zetten en heen en weer bewegen a ls was hij een 
Afrikaanse olifant. Andere soorten dragen een 
of meer hoorns op hun kop, zoals Jackson's 
kameleon, d ie er drie, en F ischer's kameleon. 
d ie er een heeft. Bij weer andere soorten vin
den we gro te kammen op de kop (Ceylon
kameleon), die soms op hanekammen lijken 
(Chamae/eo gallus van Madagascar). De vork
neuskameleon heeft zelfs, zoa ls de naam zegr,· 
een gevorkte hoorn voor op de kop. 
W ij vinden deze bizarre kopversierselen aileen 
bij de mannetjes; indien aanwezig bij de wijfjes, 
zijn zij weinig ontwikkeld. 
Dit feit heeft aanleiding gegeven tot de logi
sche gedachtengang, dat de versierselen de func
tie van verdedigings- of strijdwapens zouden 
hebben. E r zijn echter geen aanwijzingen dat 
dct inderdaad zo is. V eeleer helpen zij bij het 
imponeren dat de mannetjes van bijna aile 
soorten doen tegenover exempla ren van dezelf
de soort. Ka meleonmannetjes houden er name-
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lijk territoria op na. kleine afgebakende gebie
den in de bomen waarin zij Ieven. H ieruit 
worden aile andere mannetjes verdreven. Meest
al is het voldoende, da t het dier op de indringer 
toeloopt ( uiteraard langzaam ) . zijn lichaam 
opblaast en traag heen en weer zwaait. O p 
dit vertoon van kwaadheid kiest de indringer 
gewoonlijk het hazepad. Soms echter laat hij 
zich n iet verdrijven en dan ontwikkelt zich 
een. voor kameleonbegrippen a lthans. hevig 
gevecht waarbij de tegenstanders elkaar pro
beren te bijten of van de tak a f te duwen. 
H oeveel wijfjes de mannetjes in hun territorium 
houden en of de wijfjes meehelpen bij de ver
dediging. is nog niet bekend. 

Kameleons planten zich voort door eieren. 
Waar ze die moeten Iaten. is natuurlijk voor 
een zich slechts langzaam bewegend boomdier 
een probleem. Vele soorten leggen ze in de 
grond. De wijfjes moeten daarvoor hun veilige 
boom verlaten en met pootjes, die daarvoor niet 
erg geschikt zijn, een gat in de bodem graven. 
wat dan ook niet erg snel gaat. Soms doen zij 
er meer dan een dag over. Bij het vallen van 
de avond keren ze terug in hun boom om de 
volgende dag weer af te dalen en het g raafwerk 
te voltooien. De gaten, waarin de eieren wor
den gelegd, zijn vrij diep en varieren van 15 



tot 30 centimeter. In het regenwoud van Afrika 
maken de daar voorkomende soorten gebruik 
van rottend hout om er hun eieren in te ver
bergen. Enkele soorten zijn levendbarend en zij 
hebben dus een voorsprong op de overige soar
ten omdat zij hun min of meer veilige boom 
niet behoeven te verlaten. Het vlies. waarin de 
jonge kameleons ter wereld komen, is zo kle
verig dat het bij het verlaten van het moeder
lichaam aan de takken vastkleeft. Wanneer het 
jonge dier zich uit het omhulsel heeft bevrijd. 
kan het meteen een tak grijpen en hoeft dus 
niet, zoals bij de eierleggende soorten. de ge
vaarlijke tocht vanaf de grond te volbrengen. 
De kameleons, die een aparte familie vormen, 
bezorgen door al hun merkwaardigheden de 
systematici grote last. Zij verschillen in zoveel 
opzichten van de gewone hagedissen. dat er 
stemmen opgaan ze in te delen in een aparte, 
eigen orde van de Squamata (slangen en ha
gedissen). Er zijn zelfs specialisten die beweren 
dat ze minder verwant zijn aan de hagedissen. 
dan de hagedissen aan de slangen! 
Hoe het ook zij, de kameleons veroorzaken n:et 
aileen de systematici pijn in het hoofd. maar 
eveneens al degenen. die deze wonderbaarlijke 
dieren in gevangenschap willen houden. Bijna 
niemand is er nog in geslaagd vele soorten 
Ianger dan een jaar in Ieven te houden. De 
dieren lijken zich over het algemeen goed aan 
te passen aan hun gevangenschap. Ruimtege
brek zullen ze niet spoedig hebben, omdat zij 
ook in de vrije natuur op maar een betrekkelijk 
klein plekje Ieven. Het dier is er nu eenmaal 
n!et op gebouwd een groot terrein het zijne te 
noemen en dat enkele malen per dag te door-

kruisen. Een goede boomtak is eigenlijk alles 
wat zijn hartje begeert en als er dan maar 
genoeg insekten voorbijkomen, gaat alles goed. 
Daarom is het vreemd. dat ze in gevangen
schap na een betrekkelijk korte tijd van goed 
eten en zich normaal gedragen plotseling gaan 
kwakkelen. Zij eten minder. vermageren snel en 
zijn dan opeens dood. Er zal met weinig dieren 
zo gcexperimenteerd zijn in dierentuinen en bij 
terrariumliefhebbers als met de kameleons. Van 
alles heeft men al geprobeerd: zeer gevarieerd 
en met vitaminen verrijkt voedsel. hoge en 
lage temperaturen, grote en kleine wisselingen 
in dag- en nachttemperatuur, hoge en ]age 
luchtvochtigheden. bestraling met hoogtezon, 
enzovoort. AI deze pogingen zijn tot dusver 
slechts met povere resultaten bekroond. Goed, 
er blijven af en toe exemplaren meer dan een 
jaar, soms enkele jaren in Ieven. maar het 
merendeel haalt deze leeftijd niet. En er zijn 
nog geen tekenen, dat deze toestand spoedig 
zal veranderen. 
Oat is bijzonder spijtig, omdat kameleons zo 
fascinerend zijn, prachtige voorbeelden van die
reo die zich op allerlei manieren aan hun boom
leven hebben aangepast. De tijd, dat wij in 
de dierentuinen zowel de slechts enkele centi
meters grote dwergkameleons als de reuzen, die 
van kop tot staartpunt meer dan een meter 
lang kunnen zijn, regelmatig zullen zien, is 
helaas nog niet aangebroken. 

ERRATUM 
In het april-nummer is op pag. 54 onder de foto van 
een Kameleon ten onrechte de naam Chamaeleo cha· 
maeleon vermeld. Het betreft bier echter Ch. dilepis. 
Onzc dank aan de lezers die ons hierop wezen. 

Verlamming Tan Chamaeleo Pumilos 

Dr. P. 11an Sehllfflaarde, '•·Gra11enha11e 

Ruim twee jaar geleden kreeg ik twee jonge 
dwergkameleons. Chamaeleo pumilus. Ze maak
ten het uitstekend in een klein terrarium van 
22 x 34, hoog 80 em; de bodem half water 
( 10-12 em regenwater). half land. Temperatuur 
overdag ca 28o C; ochtendzon; vochtige 
atmosfeer, goede doorluchting, geen tocht. 
Gemakkelijke klimgelegenheid; beplanting in 
hoofdzaak Ficus repens. In het dak een lampje 
van 25 W in kokosnoot, daaronder een hang
matje, waar de kameleons nogal eens inkropen. 
Het geheel staat in een met water gevulde bak. 
Het water wordt overdag verwarmd tot 35° C. 
en kan aan de landzijde door gaten in de 
bodem opstijgen. Voeding in hoofdzaak fruit
vliegen, door mij sinds lang gekweekt. Gezel
schap: een jong boomkikkertje, H yperolius 
spec., en twee heel jonge daggecko's; een paar 
salamandertjes, Triturus m3rmoratus. beneden 
op hetland. 

Op een dag in november, de dieren waren al 4 
a 5 maanden in mijn bezit en groeiden goed. had 
ik fruitvliegen in het terrarium gedaan. Seide 
kameleons aten smakelijk op de bekende wijzc 
en bewogen zich vrij op hun bedachtzame ma
nier, zonder enige stoornis. De volgende mo:
gen vond ik beide met de gekrulde staartpunt 
aan een latje hangen, de lange rode tong 
verlamd uit de open bek. Een was al dood en 
vie] omlaag toen ik hem aanraakte. De ander 
was stervende, trok nog even. Blijkbaar een 
acute vergiftiging. De andere dieren maken het 
nog steeds uitstekend! 
Wat kan de oorzaak geweest zijn? 

Als de andere dieren generlei afwijking vertonen 
kunnen de fruitvliegen het moeilijk geweest zijn. 
Mogelijk een vergiftigingsverschijnsel door de huid
secretie of het water van de Hyperolius? Wie van 
onze lezers zou het verlossende woord kunnen spre
ken? Red. 
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Mijn ervaringen met enige Znidamerikaanse reptielen (I) 

De Groene Leguann (Iguana lgunnn) 

Prof. Dr. A. S lofl<, Ano8lerdano 
m el folo'• 1>an de aehr(/C>er 

Tijdens onze Zuidamerikaanse expeditie in 1964 
hebben wij oak onze aandacht aan de reptielen 
en amphibieen kunnen geven. We deden daarbij 
heel wat ervaring op, konden verschillende 
waarnemingen doen en een aantal bijzondere 
foto's maken. Van een en ander willen wij gaar
ne in een kleine serie artikelen de nodige wetens
waardigheden in Lacerta bekend maken. Aller
cerst dan de groenc Jeguaan, Iguana iguana. 
Om leguanen in de vrije natuur te zien moet 
je vroeg opstaan. Dat was kort en bondig het 
advies dat ik van onze glds, Mr. Shomo, kreeg. 
Het succes is dan we) niet bij voorbaat verze
kerd, maar je hebt tenminste een kans. Kom je 
later op de dag dan is de hitte zo ongenadig 
dat je geen leguaan zult vinden. Zelfs voor 
dit warmteminnende dier is het dan te bar en 
het houdt zich zorgvuldig schuil. Met moet dus 
's morgens komen en liefst zo vroeg mogelijk. 
De dieren gaan dan naar de poelen om te 
drinken en zijn nogal traag. Het is also£ ze de 
grote hitte voelen aankomen en zich vooraf 
met een Binke partie water willen veiligstellen. 
Onze gids wist alles van de gedragingen der 
leguanen af en zonder zijn hulp zouden wij 
waarschijnlijk onverrichter zake hebben moeten 
terugkeren. 
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We gingen dus ,in stelling" in een nogal ste
kelig bosje, dat uitzicht gaf op een modderige 
poe) die van ons gescheiden was door een met 
gras bedekte slikvlakte. De camera met telelens 
werd opgesteld en het wachten begon. Intussen 
vertelde Mr. Shomo mij allerlei volksverhalen 
over de Jeguaan waarvan het merkwaardigste 
we) was, dat de Geest zich bij het maken van het 
dier vergist had. Hij had daarvan namelijk een 
vogel willen maken, een grate vogel. Het li
chaam had hij reeds gevormd en dit was van 
een merkwaardige bouw, maar het moest dan 
ook een bijzondere vogel worden. Toen de 
Geest echter de vleugels zou maken had hij geen 
Jeem meer en het dier werd dus tenslotte geen 
vogel. Toch moet de leguaan van het vliegen 
hebben geweten want hij klimt a ltijd op de 
hoogste punten en heft de kop dan zover moge
lijk naar hoven. H et is also£ hij naar de blauwc 
Iucht staart, naar het rijk dat hem beschoren 
zou zijn geweest als de Geest zich maar niet had 
vergist! H et was dus geen wonder dat de le
guaan een wrok heeft tegenover zijn omgeving 
en dat hij daar~m zo schuw en zo gevaarlijk 
kon zijn met zijn machtige staart. 
Midden in een van deze merkwaardige verhalen 
waarschuwde onze gids dat er een leguaan in 



aantocht was. Er was een zacht geritsel in het 
struikgewas aan de overzijde en even later 
kwam het lange lenige lichaam van een Iguana 
iguana te voo~schijn. Het dier deed enige stap
pen in onze richting en bleef toen staan. de 
geweldige kop omhoog a ls nam hij de omgeving 
in zich op. Het geklik van de sluiter van mijn 
camera deed hem zichtbaar opschrikken. doch 
gelukkig vluchtte hij niet maar ging na enige 
tijd in de richting van het water. Een van de 
opnamen, gemaakt vanuit onze schuilplaats. 
waarbij de leguaan een liggende houding heeft 
aangenomen. wordt hierbij afgedrukt. Verder 
nog een opname van de biotoop waarin de 
Iguana iguana werd aangetroffen. 
Ouidelijk is op de foto te zien dat de machtige 
staart Ianger is dan de kop en de romp samen. 
Hij heeft het karakter van een zweep en zou 
volgens de verhalen een geducht verdedigings-

Biotoop ctJ n l flurtnft it::unna 

wapen zijn. De staart van onze leguaan breekt 
in ieder geval niet gemakkelijk af. 
Reductic van de ledematen komt bij leguanen 
n:et voor. Aile vijf tenen met klauwtjes blijken 
aan de vier paten aanwezig te zijn. waa~doo~ 
de dieren uitstekend in bomen en struiken kun
nen klimmen. 
Wij hebben in ieder geval de ervaring opge
daan. dat het heel wat gemakkelijker is om 
leguanen te vangen (?) dan om hen in het vrije 
veld te fotograferen. Oat vangen hebben we 
namelijk op behoorlijke schaal moeten doen. aan
gezien we verse proefdieren nodig hadden voor 
ons onderzoek inzake spierdegeneratie van rep
tielen. Hierover werd reeds in Lacerta het een 
en ander gepubliceerd. 
De term proefdier behoeft u in dit verband niet 
af te schrikken. De dieren kregen de best denk
bare behandeling en er werd niet op onver
antwoordelijke wijze mee geexperimenteerd. De 
resulta ten van het onderzoek bleken bovendien 
voor de geneeskunde van betekenis te zijn. In 
elk geval was aan deze dieren een beter lot 
beschoren dan aan de arme soortgenoten die 
met samengebonden paten op de markt war~n 
beland. Leguanen worden in deze streken name
lijk als een lekkernij beschouwd. De wijze van 
behandeling der gevangen exemplaren kan 
slechts mcnsonterend worden genoemd. En dit 
ondanks het feit dat de dierenbescherming ook 
in Zuid-Amerika op papier prachtig geregeld is! 

Lit.: A. Stolk. Spierdegeneratie bij reptielen en 
amphibieen. Lacerta 23e jrg., nr. 1 ( 196'1) 

Eerste resultaten Tan de enquete 

In het maart-nummer publiceerden wij, dat toen 
reeds 124 enquete-formulieren waren terug 
ontvangen, een resultaa t, dat onze verwachtin
gen had overtroffen. De resterende ruim 400 
!eden werden toen opgewekt ook hun antwoord
formulier a lsnog in te zenden. Helaas. in de 
tweede ronde kwamen er tot dusverre niet meer 
dan 17 binnen! Oit is bijzonder jammer. want 
het zou zeer interessant en ook leerzaam zijn 
geweest een meer volledig inzicht te krijgen in 
het terrarium- en dierenbestand in de veren:
ging. Wij wekken daarom degenen. die het 
enquete-formulier nog niet hebben ingezonden. 
op, dit alsnog te doen. 
Uit de 141 formulieren die thans in ons bezit 
zijn is het volgende gebleken: 
A. TERRARIA 
Het verwarmde vochtige terrarium is in de 
meerderheid met 77 stuks tegen het verwarmde 
droge terrarium dat gewoonlijk woestijnterra
rium wordt genoemd. 59 stuks. Onverwarmde 
vochtige terraria worden door 32 !eden ge
houden en onverwarmde droge terraria door 24 
!eden. Er werden 28 paludaria geteld en 12 
buitenterraria. 232 terraria dus op I 'II inzen
dingen, hetgeen inhoudt dat vele van deze !eden 
er meer dan een terra rium op na houden. 

B. DE DIEREN 
Wat de bevolking betreft zijn de Lacerta
soorten in de meerderheid. zodat wij dus de 
naam van onze vereniging eer aandoen. Van 
de inlandse soorten werd Lacerta agilis agilis 
door 16 !eden opgegeven en Lacerta vivipara 
door 13 !eden. L acerta mura/is muralis vermeld
den 27 Jeden. doch hierbij bevinden zich ook 
diverse Zuideuropese ondersoortcn, die meestal 
n iet nader werden aangeduid. Lacerta lepida 
/epida en Lacerta viridis viridis zijn bij resp. 
16 en 24 !eden aanwezig. Van de wat minder 
algemene Lacerta-soorten werden opgegeven: 
Lacerta beclriagae (3), L. me/isel/ensis (2). L. 
bocagei (9). L. tiliquerta (3) . L. taurica ( I). 
L. fiumana (I). en L. pityusensis ( 2 ). Verder 
is L. sicula en de ondersoorten L. s. s.'cula 
en L. s. campetris bij 25 !eden gehuisvest. Wat 
de hagedissen betreft spant echter de Noord
amerikaanse Anolis caro/inensis de kroon. 46 
van bovengenoemde 141 !eden verzorgen een of 
meer van deze dieren. Verder worden van dit 
geslacht hier en daar nog gehouden A. cybotes . 
A. lineatus, A. porcatus, A. pulclrel/us, A. sagrei, 
A. gonatodus vitatus en op wat ruimere schaal 
A. roque! cinereus. 
Van de overige sterke en gemakkelijk houdbare 
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dieren die relatief veelvuldig worden gehouden 
noemen wij nog onze inlandse hazelworm, An
guis fragilis (26), waar tegenover de ertshazel
worm Chalcides ch. chalcides en enkele andere 
soorten van dit geslacht bij slechts 7 leden 
aanwezig zijn. Cordylus-soorten zijn bij 30 leden 
vertegenwoordigd en de bekende muurgekko 
Tarentola mauritanica leeft bij 20 leden. 
Ook de schildpadden genieten een grotere ver
spreiding resp. belangstelling dan zo nu en dan 
wordt verondersteld. Wij registreerden de vol
gende geslachten: Batrachemys, Chelodina, Che
lydra, Chimenys, Chrysemys, Clemmys, Cuora, 
Emys, Emydura, Geoemyda, Graptemys, Har
della, Homopus, Kachuga, Kinosternon, Macro
clemys, Malacochersus, Malayemys, Pelome
dusa, Podocnemis, Pseudemys, Sternotherus, 
Terrapene, Testudo en Trionyx. Voorwaar een 
pracht van een collectie! 
De opgaven inzake slangen en kikkers zijn tot 
dusverre minder talrijk, doch dit komt m!sschien 
no g. 
Overigens bevatten de enquete-formulieren tal
rijke suggesties, wensen en vragen, die voor
zover dat mogelijk was intussen reeds indivi
dueel werden beantwoord en is er uit de en
quete bovendien de nodige kopij voor ons blad 
voortgevloeid. 
De plaatsruimte laat niet toe ditmaal verder op 
een en ander in te gaan, doch bij een volgende 
gelegenheid zullen wij dit zeker doen, waarbij 
wij andermaal het vertrouwen uitspreken dat de 
hoeveelheid antwoorden dan nog aanzienlijk zal 
zijn gestegen. Een positief resultaat van de 
enquete is tenslotte nog, dat een van onze Bel
gische leden langs die weg de suggestie heeft 
gedaan een fotowedstrijd op terrariumgebied te 
organiseren. Deze suggestie is in de jongste 
algemene ledenvergadering ter sprake geweest 
en de verwezenlijking daarvan is thans in han
den van het bestuur. 

JaarYerslag Tan bet seeretarlaat over 
bet jaar 1963/'6-t. 

1963(64 is over bet algemeen genomen een gunstig 
jaar voor onze vereniging geweest. In dit jaar traden 
niet minder dan 94 nieuwe leden tot onze verenlging 
toe, waarvan 29 jeugdleden. Weliswaar kwamen in 
verband met de verhoogde contributie lets meer op
zeggingen binnen dan normaal, nl. 49, doch wij kun
nen nog steeds van een behoorlijke groei spreken. 
Sinds oktober 1964 hebben zich weer 56 nieuwe !eden 
aangemeld. 
Wegens wanbetaling zullen helaas een aantal !eden 
moeten worden afgevoerd. 
De werkgroepen verheugen zich nog steeds in een 
groeiende belangstelling en ik wil hierbij vooral op 
de actieve Werkgroep Rotterdam wijzen, die momen
teel met het grootste aantal leden aan de spits staat. 
Het was ook deze werkgroep, die in 1964 een zeer 
geslaagde excursie naar Limburg heeft georganiseerd, 
waaraan menigeen, die er aan heeft deelgenomen, met 
genoegen terug zal denken en hiertoe heeft geleid, 
dat ook dit jaar een soortgelijke excursie zal worden 
gehouden. eveneens naar Limburg, met uitstapjes o.a. 
naar bet Moezeldal. 
Helaas zag de beer E. J. Bouhuys zich wegens familie
omstandigheden genoodzaakt zijn functie van penning
meester neer te leggen. De beer A. Glimmerveen werd 
bereid gevonden deze tijdrovende taak over te nemen. 
De beer L. C. Wijffels zag zich wegens drukke werk
zaamheden gedwongen bet redacteurschap van ons 
blad op te geven. Als Ieider van de redactie werd de 
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actieve heer L. Claassen benoemd. In verband met 
bet omvangrijke werk van de redactie werd deze uit
gebreid met een redactieraad, welke de redactie
commissie van advies zal dienen voor moeilijke ge
vallen. 
Als gevolg van de mutatie in de redactie kwam ver
leden jaar een paar maanden lang de regelmaat in bet 
verschijnen van ons blad in bet gedrang, doch geluk
kig zijn wij thans de moeilijkheden weer te boven. 
De importdienst heeft ook bet afgelopen verenigings
jaar voortreffelijk werk gedaan. Uit vele delen van de 
wereld werden dieren geimporteerd en verkocht tegen 
prijzen waaruit bleek, dat de importdienst nog steeds 
in goede handen is. 
In bet begin van 1964 is bet Vierde Herpetogeografisch 
Verslag verschenen, hetwelk in de vorm van een 
dubbelnummer aan de !eden werd uitgereikt. Dit 
unieke werkje heeft in binnen- en buitenland grote 
waardering gevonden. 
Veel steun mochten wij ondervinden van de beer J. J. 
Nedermeijer, die zeer plichtsgetrouw de maandbladen 
voor ons heeft verzonden en zich voorts verdienstelijk 
heeft gemaakt door bet verzorgen van veel drukwerk. 
Kortom, we mogen met genoegen constateren, dat 
onze vereniging gezond is en de basis voor een ver
dere uitbouw aanwezig is. 

Vraog en aanbod 
Te koop: terrarium, 90 em hoog, 90 em breed en 50 em 
diep. Deur in rechterzijkant; linkerzijkant en achter
wand rotsen, kleur geel; voorkant hele spiegelruit: 
lichtkap 25 x 90 em. verder hoven twee uitneembare 
met gaas bespannen raampjes. Het geraamte bestaat 
uit hoekijzer. Vraagprijs J 25,-, vervoer voor reke
ning koper. H. van Kleef, Europaplein 55, Amsterdam, 
tel. 426010. 
Te koop gevraagd: een vrouwtje Phelsuma quadrio
cellala. Brieven met prijsopgave aan E. Vrenken, Koe
straat 72, Tilburg, tel. 04250- 20911. 

Werkgroep Limburg 
Naar wij vernemen is in Limburg thans ook een werk
groep opgericht en wei met als zetel Maastricht. De 
initiatiefnemer is de beer N. R. Reijst, Kasteel Eren
steinstraat 29, Maastricht. Belangstellenden uit Zuid
Nederland kunnen zich bij hem melden. 

Nleuwe leden 
1275 S. Sijbrands, Rembrandtlaan 66, Goes (i.p.v. Lo

deizen, welke abus. tweemaal opgenomen). 
1276 S. Zwanenburg, Schiedamseweg 101, Kethel 

(Z.H.). 
1277 Dr. J. van Diggelen, Aetsveldselaan 12. Weesp. 
1278 J. P. Z. v. Asperen, Meubelstraat 3b, Rotterdam. 
1279 L. A. Mulder, Barblersgaarde 76, Den Haag. 
1280 J. A.M. Grutsen, Meerssenerweg 241, Maastricht. 
1281 J. A. Nijkamp, Meer en Boslaan 114, Kijkduin 

(post Loosduinen). 
1282 J. de Graaff, de Clercqstraat 58 IV, Amsterdam. 
1283 W. D. J. Kluvers, Mgr. Zwijsenstraat 3, Valkens

waard. 
1284 H. D. van Roon, Gr. Hertoginnelaan 151, 's-Gra

venhage. 
1285 J. J. Schuurmans, Splitting 149, Barger-Ooster

veld. 
1286 Hans Dienske, Celebesstraat 48, 's-Gravenbage. 
1287 J. B. Diersmann, Adriaan van Ostadestraat 3, 

Woerden. 
No. 1286 jeugdlid. 

Adresw.ljzlglngen 
M. S. Hoogmoed, van Leiden naar 1e Barendrechtse
weg 159, Barendrecht. 
J. A. van den Bosch, van Rijswijk naar Rozenburglaan 
78 A, Rotterdam. 
H. A. L. Menne, naar Hoornbeekstraat 32, Den Haag. 
H. J. Heule, Bussum, naar Boslaan I, Bussum. 
H. J. P. Scheffer, Keern 32. Hoorn, naar Veenenlaan 
141, Hoorn. 
Nederlandse Onderwijsfilm, naar Sweelinckplein 33, 
Den Haag. 
A. van Huissteden, van Australie naar p.a. Kwartel
straat 56b, Utrecht. 
,De Natuur", Rotterdam, naar J. Benschop, Bergweg 
363, Rotterdam-4. 
Vertrokken zonder nader adres achter te Iaten: 
Dr. Fritz Molle, Duisdorf b/Bonn. 


