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Tot onze nlet gerlnge verbazing is de belang
stelllng voor de in het junl-nummer aangekon
dlgde fotowedstrljd tot dusverre bijzonder 
klein. Hoewel bekend is dat onze verenlglng 
talrljke goede fotografen telt, zijn nlet meer 
dan v IJ f inzendlngen voor 1 oktober bin
nengekomen! 
Het Bestuur is van oordeel dat dit gerlnge 
aantal deelnemers mogelijk is te wljten aan 
het felt dat de wedstrljd In de vakantleperiode 
werd aangekondlgd en dat het daardoor 
velen Is ontgaan, dat 1 oktober de einddatum 
was. 
Er Is derhalve besloten de lnzendtermijn te 
verlengen tot 1 5 n o v e m b e r teneinde -
naar het Bestuur hoopt - een wat grotere 
deelneming te krljgen. 
De jury zal bestaan ult de heren A. v. d. 
Nleuwenhulzen, L. C. M. Wijffels en L. Claas
sen. Het Bestuur zowel als de juryleden 
vertrouwen, dat de leden er alsnog voor zullen 
zorgen dat een keuze gemaakt zal moeten 
worden uit een groot aantal fraale foto's van 
onze terrariumdieren. 

Het Bestuur 

lnblnden Jaargangen Lacerta 

Nu met het verschljnen van de Index voor de 23e 
jaargang die U biJ dlt nummer aantreft, ook deze 
jaargang weer compleat Is bestaat opnieuw de gele
genheld om door bemlddellng van de heer A. T. Reljst 
deze en eventuele oudere jaargangen te Iaten lnbln
den. 
Dlt geschledt steeds op bljzonder fraale wljze tegen 
een zeer lage prljs, namelljk f 4,- voor een Jaar
gang, I 4,50 voor twee )aargangen In een band, 
I 5,- voor drie jaargangen In een band en zo telkens 
1 0,50 meer tot een maximum van 5" jaargangen. 
De prljzen zljn zelfs lncluslef de portokosten voor de 
terugzendlng. 
In te blnden jaargangen dlenen ulterlijk drle weken 
na het verschiJnen van dit nummer aan de heer 
Reljst te Castricum, W. de Zwijgerlaan 86 te worden 
toegezonden. De lngebonden jaargangen kunt U dan 
ongeveer zes weken later tegemoet zien, althans 
lndlen U nlet vergeet de verschuldlgde kosten gelljk
tljdlg over te maken op de postglrorekenlng van de 
heer Reljst, nr 310551. 
Van de oudere jaargangen Is nog slechts een beperkt 
aantal blj hem verkrljgbaar te weten van de 10e, 18e, 
20e, 21e, 22e en natuurlllk de 23e jaargang. Oude 
jaargangen kosten excluslef het lnblnden 1 7,50 
behalve de 22e jaargang die met lnbegrlp van het 
4e herpetogeograflsche Verslag 1 10,- kost. 
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Hoe komen wij de winter door? 
B . Leenart, Den Haag 

In de zomer wordt er door mij naarstig naar 
a llerlei voedsel in de natuur gezocht en hierdoor 
krijgen mijn dieren een grote hoeveelheid wis
selend voer te verwerken. Wij hebben dan 
allerlei stevige torren tot onze beschikking voor 
de gordelstaarthagedissen (Cordylus en Pseudo
cordylus species). Honderden wormen verdwij
nen in de grage bekken van de slangen (Tham
nophis species), de padden. de doosschildpad 
( T errapene carolina), de hoornkikker (Cera
tophyrus ornata) en van de buidelkikkers 
{Gastrotheca marsupiata} . De gewone naakt
s lakken en de kleinere regenwormen zijn be
stemd voor babyslangen (Thamnophis spec.) 

Pseudocordylus microlepidotus 

en kleine kikker- en paddensoorten. Maar de 
grote vette roodgerande naaktslakken zijn voor 
Bu/o marinus en de hoornltikker. Verder ver
dwijnen er in die heerlijke zomertijd bijna dage
lijks flinke porties universeelvoer . . . sprink
hanen. in de diverse hagedissen-. kikker- en 
paddenbakken. 
En toch zijn er enkele hagedissen die al dit 
voedsel wei nemen maar toch kennelijk niet ,.het 
einde .. vinden. D it heb ik kunnen constateren 
bij d:eren die uit de tropische bosgebieden 
komen en in 't bijzonder bij de Ameiva-soorten. 
Zij aten wei wormen e.d., maar toch niet met 
de felheid die ik van deze dieren verwachtte. 
Het ging mij a llemaal te rustig tot ... er een 
duizcndpoot in de bak terecht kwam. De Amei
va's werden plots duivels en schrokten deze 
lange bruine dieren in een oogwenk op! H et is 
eigenlijk logisch. want in aile tropische wouden 

komen allerlei duizendpoten in groten getale 
voor. en zelfs van 25 em lengte, waarvan de 
beet voor de mens gevaarlijk kan zijn ( Scolo
pender-soorten). In ons land hebben wij niet 
zo vee] keus en kunnen wij aileen maar jacht 
maken op de platte bruin-rode duizendpoot van 
5-7 em lengte {Lithobius forficatus (Linn e)) 
en de s lankere, maar langere (haast slang
achtig) gevormde gele diertjes (Geophilus longi
cornis (Leach)). Dit zijn voor mij de meest 
interessante voedseldieren gebleken en nog
maals, speciaal voor de oerwoudbewoners. 
Met Kerstmis kreeg ik via een kennis een 
Anolisachtig draakje uit Curac;ao. Hij keek met 

Foto A. v. tl. N iemvenhuizen 

minachting naar meelwormen en meeltorren. 
wormen en wasmotlarven. Maar toen ik bij cen 
bevriende orchideecnkweker een stelletje dui
zendpoten had gevonden was het kleine Anolisje 
een echte draak. die de grote duizendpoten. drie 
achter elkaar, in een oogwenk verslond! En 
dan te weten dat er een 1500 soorten duizend
poten voorkomen in de tropische bossen. Maar 
zouden wij onze gew:one duizendpoten niet 
kunnen kweken? Enkele jaren geleden kreeg ik 
van de Duitse dierenvanger, de heer Martens, 
een Typhlops, een aardslangetje uit Kenia, 
prachtig violet van kleur. In een herpetologisch 
verslag las ik dat men in de maaginhoud dui
zendpoten had gevonden bij Typhlops species. 
Dus voerde ik trouw duizendpoten en dat heeft 
meneer ruim een jaar volgehouden. Toen ik zijn 
bakje opruimde en klaarmaakte voor een ... 
vogelspin. vond ik in de bodem geen enkele 
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grate duizendpoot, wei enkele kleintjes, die ken
nelijk daari n waren geborcn. Maar ik heb zo'n 
idee dat het een trage ga ng van zaken za l zijn, 
zo'n duizendpotenkweek. Maar misschien is er 
iemand onder onze !eden die hier meer over te 
vertellen heeft. of schuilt er een duizendpoten
loog ergens onder onze liefhebbers? 
In de herfs t valt het uiverseelvoer sprinkhanen 
af en zoeken we nog maar wa t torren, spinnen, 
slakken, wormen en .. . natuurlijk duizendpoten. 
En dan komt het voor ons nare moment: de 
vorst! Verdwenen zijn plots de heerlijke hapjes. 
H :er en daar op een beschut plekje kunnen wij 
nog wat verschalken, maar niet vee!. Wij zijn 
nu aangewezen op de meelwormen en de diverse 
huiskweekjes van wasmotten, sprinkhanen e.d. 
Maa r dat kweken is voor rnij haast niet tc doen 
met 13 ter raria. d ie bevolkt zijn met stevige 
eters. Mijn kweken zijn meer voor lastige eters, 
jonge dieren en zieken. Ik necm mijn toevlucht 
tot rauw runder- en visvlees da t vers is. De 
volwassen Thamnophis-soorten eten gelukkig 
repen v lees en vis uit de pincet. Ook rauw hart 
wordt geaccepteerd. Op de grote tentoonstelling 
van de aqua riumvereniging , de Goudvis" te 
Gouda. waar de Haagse werkgroep een grote 
activiteit heeft ontwikkeld van de zomer, wer
den 17 jonge s langetjes geboren in een bak 
waarin een handelaar een zestal soorten T ham
nophis had ondergebracht. Helaas kon men niet 
de moeder aanwijzen. Wij hebben de diertjes 
verdeeld. Ook ik heb er vier rnee naa r huis 
genomen en hiervan een aan een jonge oppasser 
van Blijdorp geschonken. Nu zit ik met het 
probleem dat een van de drie babies rustig 
reepjes hart en vlees opeet en de twee andere 
het eenvoudig vertikkenl 'be 148 em lange Chi
nese rattenslang ( Elaphe schrenkii schrenkii) 
weigert ook pertinent allerlei soorten rauw voed
sel. Voor hem moet ik dus in zomer en winter 
zorgen voor muizen, die er gelukkig a ltijd zijn 
( afdankertjes van labora to ria). 
De doosschildpad verslindt alles wat vlees is 
bij voorkeur, evenals de Algerijnse moeras
schildpad, de hoornkikker en (natuurlijk ) Bu/o 
marinus. Deze laatste eet rustig een flinke halve 
wijting. in blokjes gesneden, op! Repen hart en 
lever zijn voor de skinkachtige dieren als Diplo
glossus tenui/asciatus uit Zuid-Amerika, Ma
buya uit C eylon, de parelskink (Chalcides 
ocellatus ocellafus) en de stevige Gerrhosaurus 
validus (foutief in de prijslijst van de heer Vink 
a ls G. major opgegeven). Hier kan ik ook mee 
aankomen in mijn bak met grote Madagascar
dieren. een tweetal Zonosaurus species en een 
knaap van een 9roene dagecko ( Phelsuma m. 
madagascariensis). Overigens neemt die dag
gecko letterlijk a lles uit mijn pincet. Hij v liegt 
erop af, berui kt de zaak even en met cen forse 
hap haast hij zich weg met een stuk kaas. worst. 
fru it, paarde- of rundvlees, o f kip. Ook de 
Ibiza- en Vedra-hagedissen eten letterlijk a lles 
a ls chocoladepasta , jam. kippebotjes, sardientjes, 
fruit, stukjes vlees en hart, koek, kaas etc. 
Mijn landsch ildpadden hebben mij nog al eens 
wonderlijke avonturen bezorgd. Enkele jaren 
geleden voerde mijn vrouw schij fjes tomaat aan 
de schildpadden, en wie kwamen er ook op af? 
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Cbalcides ocellatus Fo1·sk 
Polo: A. v. d. Nieuwenlmizeu 

De .. groot wild"-eters, Pseudocordylus micro
lepidotus. Eerst likten zij met hun knalrode 
tongen het sap op, maar p lots werd de schijf 
tomaat in de bek genomen en elders geheel op
gegeten. Pas geleden had ik op een avond geen 
green voer voor mijn schildpadden en . gaf ik 
ze maar wat schilfers peen. Nog geen minuut 
later keek ik weer naar de bak met schild
padden, maa r. dat kon niet, de peen was a l 
verdwenen. N een. zo vlug kunnen mijn schild
padden niet e ten. En dus ging er weer een 
lading peensnippers in en wie kwam er op af? 
De twee grote Afrikaanse Gerrhosaurus hage
dissen! Z ij schrokten letterlijk de peen naar bin
nen en dat doen ze nu ook met stukken peer. 
appel en sinaasappel. Walter Rose schrijft 
in zijn boek over Zuidafrikaanse reptielen en 
arnfibieen dat hij deze dieren naast vlees ook 
meloen en banaan heeft gevoerd. Overigens 
heb ik dit ook ervaren met tauge, dat ik vaak 
aan mijn sch ildpaddcn gee£. Ook hiervan snoe
pen de ha gedissen en skinken geregeld. 
Skinkachtigen zijn rare eters. De parelskink is 



bijvoorbeeld een expert in het ,.uitzagcn" van 
de s lak uit zijn slakkenhuis. De doosschildpad 
daarentegen eel de huisjesslak met huis en al 
op. V erder zijn mijn skinken verzot op kippe
afval als ingcwanden, rauw of gcbradcn. Hct 
vocr hoeft niet eens tc bewegcn en kan zclfs 
onder het zand verstopt worden. De hcrcn 
vinden hct zccr sncl. A lthans, bij mij. We moe
ten niet denken dat aile skinken zich precies 
cender gedragen. Ook onder de andere reptielen 
vinden wij een s terk verschil van smaak. Bij
voorbeeld bij een tweetal reuzengordelstaarten 
d ie ik hield. waarvan de een wei sprinkhanen 
lust en de andere niet. Maar deze laatste was 
weer dol op vette regenwormen! 
Zo kunt u van alles proberen met bet menu 
voor uw diercn. maar steeds met geduld. Vooral 
bij slangen moet u uiterst voorzichtig te wcrk 
gaan. Niet domweg cen reep v is of vices voor 
de slangesnuit houden en da n maar direct op
geven als hij zijn kop afwendt. Neen. maak hem 
ecrst nieuwsgierig door het rcepje een eindjc 
van hem a f te houden. Zodra hij bclangstelling 
gaat tonen en gaat tongelen, dan snel wat terug
wijken en zo s teeds weer opnieuw. lk hcb het 
wei meegemaakt dat ik na v ijf minuten het hele 
terrarium was rondgeweest met mijn reepje 
vices aan de pincet en toen pas was het hap. 
Bij padden is vices en vis ook prima a ls voer 
te gebru~ken. Wij zorgen voor een voederplaat 
in de vorm van een platte steen of een deksel 
van een weckfles waarover wat maaszand is 
gestrooid. De stukjes v lees en vis, maar ook 
naaktslakken en wormen. kunnen niet aan de 
ondergrond vastplakken door de korreltjes zand 
en kunnen nu makkelijker door de padden wor
den .. opgelikt". Met een dun bamboestokje, het
geen beter is dan een breinaald, die in het 
Iicht sterke reflexen a fstraalt. bewegen wij de 
stukjes vices of v is en rap zal dan het voer naar 
b:nnen geslagen worden. Ook hier kunnen wij 

Diploglosms lenuifascialus 
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weer de individualiteit van hct dier ontmoeten, 
want ik hcb ook paddcn die er niet intippelen 
en rechtsomkeert maken. Probccr het echter wei. 
want aileen mcelwormen is voor paddcn funest. 
Veelal bra ken zij de halfvcrtecrde meelwo;·men 
weer uit. De groene dwergpadjes. Bufo debi/is, 
kunnen gemakkelijk een grote meelworm ophap
pcn. maar hij wordt er prompt na enkele uren 
weer uitgebraakt. Dit kunnen wij voorkomen 
door pas vervelde (witte) meelwormen te voe
ren. Een menu overigens. dat ik aan aile kleine 
padden en amfibieen zou willen geven. 
U hcbt uit mijn vcrhaal wellicht begrepen dat 
ik een fel tegcnstander ben van het .. bakje 
meelwormcn" in het terrarium. l k vocder mijn 
dieren aileen wanneer de stralcrs plaatscli jk de 
ternpcratuur flink hebbcn docn oplopen en nadat 
ik de bakkcn met water heb bestoven en de 
dieren gcdronken hebben. De dieren moeten 
altijd hongerig zijn. Voer ze dus niet dagelijks. 
Vergeet niet dat ze in uw terrarium het voedsel 
maar voor het oprapen hebben met een minimum 
aan lichaamsbeweging, terwijl zij in de natuur 
de gekste capriolen moeten uitvoeren om een 
sprinkhaan te bemachtigenl Enkele dieren zoals 
agamen moet u extra vee! voercn, daar die heel 
vee) voedsel tot zich ncrnen. maar er slcchts 
heel weinig van gebruiken! Dit in tegenstelling 
met s langen bijvoorbeeld! 
Tenslottc moet ik nog vermelden, dat mijn 
dieren, hoewel niet regelmatig. toch zo nu en 
dan in hun drinkwa ter vitaminen ( .. Dohyfral" 
multi aquosum). en druivensuiker (Dextropur) 
opgelost krijgen, terwijl zo nu en dan ook vete
rinaire kalk op de rotsen wordt gestrooid en 
daarna met water bespoten. Dan krijgen de 
dieren ook een dosis TUV (6 Watt). 
l k hoop, dat mijn voedsclvcrhalen u in de pen 
doen klimmen en dat wij ook uw belevenissen 
verncmcn. Het zal zeker het menu van onze 
terrariumdieren ten goedc komcn. 

Polo: B. Lemar/ 
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Mijn ervaringen met enige Zuidamerikaanse reptielen (III) 
De Cubnanse legunan (Cyclurn mncleayi) 

l'rof. Dr. ;(. Slolk, Amsterdam 

""' ' foto•s .,an tie sclrr(joer 

Zoals we in het voorafgaande arti kel hebben 
gezien ( Stolk, 1965) , moet de Cubaanse leguaan, 
Cyclura macleayi, a ls de naaste verwant van 
de Neushoornleguaan, Cyclura cornuta, worden 
beschouwd. Het meest kenmerkende verschil 
blijkt te bestaan in de doornachtige uitsteeksels, 

Cyclura macleayi in bet vrije veld 

die de laatstgenoemde soort aan de rugzijde van 
de bovenkaak bezit. 
We hebben Cyclura macleayi enige malen voor 
de lens gekregen, waarbij het ons opviel, dat 
dezc leguaan doorgaans niet zo'n grote nieuws
gierigheid aan de dag Jegde als Cy clura cornuta. 
Ook bemerkten we bij dit dier zo goed a ls niets 
van pogingen om zich zo efficient mogelijk te
midden van de vegetatie te camoufleren. Het is 
met enige schroom. dat we tot deze conclusie 
komen. want we zijn ons ter dege bewust, dat 
hier misschien individuele verschillen in het spel 
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zijn. De mogelijkheid moet zeer zeker niet uit
gesloten worden geacht, dat Cyclura macleayi 
ons niet in de schuilplaats heeft ontdekt en da t 
hij zich daarom zo onbevangen aan ons ver
toonde. Het beeld van de geweldige hagedis 
met de gedrongen lichaamsbouw zullen we niet 

spoedig vergeten. De rugkam was behoorlijk 
ontwikkeld, maar toch belangrijk korter dan we 
dit bij de groene Jeguaan Iguana iguana en de 
zeehagedis Ambfyrhynchus cristatus gewend 
zijn. Op de foto is duidelijk te zien , dat de 
staart heel wat korter is dan bij de groene 
leguaan. Men heeft de varanen in verband 
gebracht met het my thologische beeld, dat men 
van de vuurspuwende draak bezit. Men had 
dit naar onze mening ook met deze leguaan 
kunnen doen. ook al is hij ook niet gewoon zich 
met het vuurspuwen in te Iaten. 



H et is ons gebleken, dat Cyclura macleayi geen 
bijzondere voorliefde voor water aan de dag 
legt, ofschoon hij heel behoorlijk kan zwemmen 
en bij dreigend gevaar van deze eigenschap ook 
wei degelijk met succes gebruik zal makeo. Het 
hoi bevindt zich bij voorkeur in ceo rotsspleet 
of een holle boom. Doorgaans komt het dier 
eerst tevoorschijn als de hitte behoorlijk is toe
genomeo. De dag wordt grotendeels met zonnen 
doorgebracht en met het bemachtigen van voed
sel, da t hoofdzakelijk uit gras en vruchten be
staat. 
Nesten met eieren hebben we van deze leguaan 
helaas niet gevonden. Naar men ons vertelde 
kan hij de staart uitstekend als verdedigings
wapen gebruiken. We nemen dit gaarne aan, 

Bioloop Vatl de Cyclura macleayi 

Van de pennlng rncester 

In dit eerste nummer van het .verenigingsjaar 
1965/ 1966 zult U, evenals vorig Jaar, weer een 
stortingskaart aantreffen waarmee U Uw contri
butie kunt voldoen, tenzij U via Uw eigen bank
of girorekening betaalt . 
De proef die wij hiermee vorig jaar namen, heeft 
aan de verwachtingen beantwoord en wij zullen 
dit systeem dus blijvcn volgen. 
Toch heb ik in het afgclopen verenigingsjaar 
ruim 300 , herinneringen" ( , aanmaningen" is zo'n 

a lhoewel ons daarvan persoonlijk niets is ge
bleken. 
AI met al hebbeo we dus van dit zo bij uitstek 
interessante dier niet zo heel vee! gegevens vcr
zameld. maar het leek ons toch goed om deze in 
verband met de grote zeldzaamheid in Lacerta 
te vermelden. te meer. daar we erin geslaagd 
zijn om enige opnamen te maken. Bovendien 
konden we een stukje film bemachtigen, waarbij 
het bewcgingspatroon uitstekend uitkomt. 

Literatuur: 
A. Stolk. Mijn ervaringen met Amerikaanse 

Reptielen en Amphibieen II. 
De Neushoornleguaan, Cyclura cornuta. 
Lacerta ( 1965). 

naar woord) moetcn vcrzcndcn aan !eden die n ict 
tijdig bctaaldcn. Dit kosttc bijna f 50,- aan porti. 
Deze kosten alsmede het vele werk dat met het 
uitschrijven ervan gemoeid was, kunt U Uw 
vcrcn iging rcspectievelijk Uw penningmeester 
besparen door op tijd te betalen. 
Daarom vcrzoek ik U dringend Uw betalings
opdracht terstond uit te schrijven, opdat Uw 
overmaking mij nog voor 15 november bereikr. 
lk dank U voor Uw mcdewerking. 
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Boekhespreklng 

In Lacerta, 23e jrg. no. 7, p. 56, werd ,The 
Life of the Rainbow Lizard" hesproken, een 
hoek dat onder no. 709 in de Lacerta-hihliotheek 
is opgenomen. 
Een deel, dat hierbij hoort en een jaar eerder -
1963 - verscheen, is ,The Anatomy of the 
Rainbow Lizard". Het is eveneens van de hand 
van Vernon A. Harris, Ph.O., en u!tgegeven 
door Hutchinson & Co Ltd. te Londen. 
Dit hoek prijkt thans onder no. 713 in de 
Lacerta-bibliotheek. 
Het hehoeft geen hetoog dat enige kennis van de 
anatomie van reptielen voor de houders van deze 
dieren zeer nuttig is. De anatomic van Agama 
agama (L.), die men als representatief voor de 
Agamidae kan heschouwen, wordt in dit hoek 
volledig hehandeld. Het hoek wil een handleiding 
zijn voor studenten in de ruimste zin en geeft 
in dit kader richtlijnen voor het ontleden van 
agamen. Het instructieve karakter en de vele 
verduidelijkende tekeningen maken dit hoek ge
schikt voor iedere ge"interesseerde, mits hij niet 
tegen enige studie opziet en mits de Engelse taal 
geen hezwaar vormt. Er is een verklarendc lijst 
van anatomische hegrippen in het hoek opgeno
men. Men zal echter gewone of speciale woorden
hoeken niet altijd kunnen ontheren. 
Geen gemakkelijk hoek dus, maar een goed 
studiehock voor de echte liefhehhers en een 
aanwinst voor onze hibl!otheek. W. B. 

Blbllotheek 
Leden die nog hoeken uit de hibliotheek in hun 
hezit hebhen worden dringend verzocht deze op 
korte termijn terug te zenden aan de heer J. Hon
ders, Corn. V riendtstraat 42, Amsterdam-Geuzen
veld. Zoals in het vorige nummer werd gepubli
ceerd heeft de heer Honders de hihliotheek van 
de heer Reijst overgenomen en dient een inventari
satie plaats te vinden voordat nieuwe uitleningen 
kunnen geschieden. De nieuwe hibliothecaris a.i. 
rekcnt op U! 

Red. 

Occasion 
De redactie heeft de hand weten te Jeggen op een be
perkt aantal exemplaren van het Amerlkaanse boek 
The study of reptiles and amphibians made simple, 
door Eugene V. Mohr, 1963. 
Dit boek, waarvan de afmetlngen 19,5 x 26 em bedra
gen, dat 177 pag. telt en vele duidelljke tekeningen 
bevat, zou men een populair-wetenschappelijke ver
handeling kunnen noemen over een groot deel van de 
Noord-Amerikaanse herpetofauna. 
Begonnen wordt met de voorgeschiedenis van de rep
tielen (prehlstorie) en vervolgens worden in eenvoudig 
Engels de Amerikaanse schlldpadden, krokodlllen, hage
dissen, slangen, padden, kikkers en salamanders be· 
handel d. 
Wellswaar geen standaardwerk, doch een handig boek 
om eens wat eenvoudige gegevens over Amerikaanse 
terrariumdieren in na te slaan. Van de besproken 
dieren worden steeds zowel de Amerikaanse ala de 
Latljnse namen gegeven. Ieder hoofdstuk wordt afge
sloten met een aantal vragen, zodat het geheel ala een 
aardig leerboek over de behandelde dlersoorten ge
bruikt kan worden 
Dit alles Is te verkrljgen tegen de gerlnge prljs van 
f 4,50 inclusief verzendkosten. Bestellingen die U aan 
de redactle kunt richten, zullen in volgorde van bin
nenkomst worden afgewerkt, na ontvangst van uw be
tallng uitslultend per postwlssel aan het redactle-adres. 
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De nieuwe omslag 
Met lngang van dlt eerste nummer van de 24e jaargang 
van Lacerta, komt de redactle tegemoet aan de door 
velen geulte wens om op de frontpaglna van ons blad 
de )aargang en verschljnlngsmaand te vermelden, het
geen diverse voordelen bledt. 
De omslagfoto moest daartoe enlgszlns worden ver
klelnd en om druktechnlsche redenen aan twee kanten 
van een wltte rand worden voorzlen. 
De redactle hopt dat ook dlt nleuwe aanzlen blj de leden 
In de smaak zal vallen. 

Nleowe )eden 1 

1288 

1289 

1290 
1291 

1292 

1293 
1294 
1295 
1296 
1297 

1298 

1299 
1300 

1301 
1302 

L. H. Eijgenstein, Jan Bongastraat 22'", Am
sterdam-West. 
J. J. van Gelderop, Willemskerkestraat 37"', 
Amsterdam-Osdorp. 
G. Foreman, Vossenlaan 18, Huis ter Heide. 
N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uit
geversmaatschappij, 's-Gravenhage, Postbus 269. 
F. N. E. Hanekroot, Burg. Weertplansoen 76, 
Santpoort (N.). 
Hans Almoes, Dr. Coppestraat 79, Enschede. 
Jan Otto Vrijhof, Norenburg 55, Den Haag. 
J. Th. van Gool, Rozenstraat 245 .. , Amsterdam-C. 
W. M. Floris, Balistraat 125 II, Amsterdam. 
J. H. M. Cornelissen, Graaf Hendrik III-laan 127, 
Breda. 
M. H. J. Th. van der Veer, Diamanthorst 31, 
Den Haag. 
M. P. Zaayer, Haanplein 5, Den Haag. 
W. Ph. R. H. de Bruijne, Delftlaan 353 I, Haar
lem. 
F. X. E. M. Gemen, Zwanenlaan 3, Den Haag. 
W. P. E. Biesbroek, Eerbeeklaan 13, Den Haag. 

AdreswUzlglngen 1 

I. M. Aleven naar Leliegracht 4611
• 

Hans Schuster van Dresden naar (8122) Radebeul, Hof· 
losznitzstr. 58, D.D.R. 
Dr. C. v. d, Berg, naar ROntgensrraat 7 9, Amsterdam. 
C. }. Angenent, Den Haag, naar Prinsengracht 134. Den 
Haag. 
J. van der Veer, Hengelo, naar Meerweg 123, Haren. 
Camping, thans Neptunusplein 28 b, Amersfoort. 
L. Dekker, van Bloemendaal naar Westermarkt 16, 

Amsterdam. 
G. A. Franck, blijft Middelburg, maar J. H. Hijssen· 

straat 29. 
Dr. P. Smit, van Katwijk a. Zee naar Blois van Tres

longstraat 87, Utrecht 
A. J. Kroos, Den Haag, naar woonboot ,Navarone", 

Jupiterkade, Den Haag. 
R. R. Meeldijk, van Schiedam naar Grote Visserij· 

straat 58 b, Rotterdam. 
A. M. de Vries, van Epe naar Clusiusstraat 38, Zaan

dam (Poelenburg). 
F. H. Ensinck, Maastricht, naar Nimrodstraat 37, 

Maastricht. 
M. A. v. d. Kamp, van Kalalo naar Junior Highschool 

Lutheran Mission Baitabag, Box 56, Madang, 
Austr. Nieuw-Guinea. 

Dr. F. B. Klynstra, van Lelden naar Jan van Goyen
straat 49, Ede. 

Fr. Twaalfhoven, van AJnhem naar Kampsestraat 17, 
Angeren (gem. Beriimel). 

A. Steyns, Rotterdam·, naar van Meekerenstraat 86 a, 
Rotterdam. 

S. Sijbrands, Goes, juist adres Rembrandlaan 66 (en 
niet 60). 

C. Kuijlman, van Vlaardingen naar Maassluisweg 7, 
Maasland. 

Opzegglngen 1 

De Vries, Waddinxveen; v. Dijk, Mo"lster; Pro Aqua, 
Amsterdam; H£1rmo,l'i, Venlo, Atpariumvereniging 
Groningen; Kort, Amsterdam; Lindeman, Wijk a. Zee; 
Stol, Leiden; Bogaart, Bussum; v. d. Zee, Amsterdam; 
1e Herv. LOM-school, Amsterdam; v. d. Brink, Oranje
woud; van Exel de Vlieger, Den Haag; Versteegh, 
Rotterdam; Broekhuis, Apeldoorn; Brandenburg, Koln: 
G. J. J. Delventhal, Capelle a.d. IJssel; Quarles van 
Ufford, Olst; Doruyter, Rottetdam; Balvers, ·s-Herto
genbosch; Neve, Oosterwolde: van Haeften, Zaandam: 
Noback, Rockanje; Martens, Raamsdonkveer; Hoek-
man, Brielle. · 


