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Cordylus vittifer 
Onder bovengenoemde naam werd de ditmaal 
op onze voorpagina afgebeelde vertegen
woordlger van de famille der gordelstaarten 
ons voorgesteld. Over C. viHifer hebben wij 
echter tot dusverre geen gegevens kunnen 
ontdekken. Van de gordelstaarten is in het 
algemeen bekend dat het makkelijk houdbare 
dieren zijn die door hun bizarre uiterlijk op
vallende terrarlumdleren genoemd kunnen 
worden. Desondanks Is er tot nu toe weinig in 
Lacerta over gepubliceerd. Wle van onze 
lezers verrljkt ons blad met een artikel over 
de verschillende soorten, hun gedrag en 
eventuele verdere bijzonderheden? 

Verslag Jaarvergaderinll 
KOin VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
18 MAART 1967, ROnERDAM. 

De vergaderlng werd te omstreeks 14.45 met een 
woord van welkom door de Voorzltter, de heer 
D. P. van Wljk, geopend. De notulen van de verga
derlng van 26 maart 1966 werden goedgekeurd even
als het Jaarverslag van de Secretarls. Uit het gede
gen verslag van de Pennlngmeester, dat de leden 
met de convocatle werd toegezonden, bleek dat onze 
flnanclele posltle nlet bepaald rooskleurlg Is, zodat 
de mogelljkheld bestaat, dat wederom tot een con
trlbutieverhoglng zal moeten worden overgegaan. De
ze verhoglng werd geraamd op f 2,- per jaar. Ten
elnde een dusdanlge verhoglng te voorkomen Is ln
mlddels op 30 januarl 1967 een subsldleverzoek blj 
het Mlnlsterle van CRM aanhanglg gemaakt. Volgens 
ontvapgen lnformatles Is de kans op lnwllliglng van 
dlt verzoek echter nlet bljster groot. Met algemene 
stemmen werd derhalve aan het Bestuur machtlglng 
verleend om, lndlen de subsldleaanvrage onverhoopt 
zou worden afgewezen, de contrlbutle per 1 oktober 
1967 andermaal te verhogen en wei tot f 20,- per 
jaar voor gewone leden resp. f 14,- voor jeugdleden. 
Er werd voorts melding gemaakt van plannen om tot 
een ledenwerf-actle te geraken aangezlen een rede
lljke stljglng van het aantal leden een contrlbutle
verhoglng voorloplg overbodlg zou kunnen maken. 
Ulterlijk In de maand augustus zal bekend worden 
gemaakt of bedoelde contrlbutleverhoging doorgang 
zal vlnden. 
De flnanclele stukken werden, mede gelet op het 
gunstlge advles van de Kascommlssle, goedgekeurd. 
Tot leden van de Kascommlssie zljn benoemd de 
heren H. van Roon en H. Lammers In de plaats van 
de aftredende leden Th. Cornelissen en c. Gobets. 
Tot lid van de Royementscommlssle werd herbe
noemd de heer C. van Egdom. 
Het agendapunt lnhoudende een voorstel van het 
Bestuur tot wljzlglng van bepaalde artlkelen van het 
Hulshoudelljk Reglement werd met het oog op be
zwaren resp. tegenvoorstellen van de Werkgroep 
Rotterdam, voor nader beraad door het Bestuur 
teruggenomen. 
Bij de bestuursverklezlngen was aileen de Secretarls 
aan de beurt van aftreden. HIJ werd blj enkele candl
daatstelllng herkozen. 
Na afloop van het hulshoudelljke deel der vergade
rlng volgde een voordracht door de heer L. c. M. 
Wljffels over ziJn rels naar Centraal Amerlka. Deze 
boelende voorcfracht werd met talrljke kleurendla's 
toegellcht en Is door de aanwezlgen blljkens hun 
hartelljke applaus zeer gewaardeerd. 
Na de dlner-pauze vertelde de heer A. Sevenhuysen 
over zljn succes met het kweken van levendbarende 
kameleons (Chameleo bltaenlatus). Ook deze Interes
sante voordracht werd met dla's gelllustreerd. 
De vergaderlng werd door 70 personen bljgewoond, 
waaronder 61 leden en 9 Introduces. Het was een 
bljzonder plezlerlge blleenkomst, die tot ca. 22 uur 
duurde, zodat de wegblljvers het weer eens blj het 
verkeerde elnd hebben gehad. 
Een woord van dank aan het adres van de Dler
gaarde Blljdorp Is hler zeker op zljn plaats voor de 
belangloze medewerklng blj het ter beschikklng stel
len van een vergaderrulmte. 

R. M. M., Secretarls 



Herpetologisehe waarnemingen in de Pyreneeen 

L . G. ; ( . lloe~>er•, Guyana, z. Amerlka 

In augustus/september 1963 en in juli 1964 wer
den twee verschillende gedeelten in de Pyreneeen 
bezocht. In 1963 het departement H autes P)•re· 
nees (Bagneres de Bigorres) en in 1964 het 
oostelijke deel aan de Spaanse zijde (Camprodon, 
Oix, Setcasas en Olot) met een kort bezoek aan 
de Col de Puymorens aan de "ingang· van An
dorra. Bagneres de Bigorres ligt op 550 m hoogte 
tussen rijk beboste bergen, a! buiten de eigen lijke 
Pyreneeen in een Middeneuropees aandoende om
geving met veel varengroei. Camprodon (950 m), 
Setcasas ( 1200 m) en Oix ( 1200 m) zijn kleine, 

Euproctus asper asper, van Selcasas, Spanje. 

moeilijk te bereiken plaatsjes en de omgeving is 
doornig en rotsig en rijk aan bergbeken. Olot 
( 440 m) ligt aan een brede rivie r (Rio Fluvia) 
ten zuiden van de eigenlijke Pyreneeen. De om
geving is vlak en bebouwd. Men vindt er vee! 
mais- en korenvelden. D e Col de Puymorens 
( 1915 m ) torent hoven een prachtige, panora
mische bergstreek op de toegangsweg naar An
dorra . Van deze weg kij kt men aan de kant in 
een d iep ravijn waarin en kele honderden meters 
lager een bergbeekje stroomt. De hellingen van 
dit ravijn zijn geheel bedekt met bloemen waar
onder de fraaiste orchissen. 
Euproclus as per as per D ug e s, de Pyreneeen
salamander, bleek zeer talrijk in de bergbeken 
bij Camprodon en Setcasas. Jk vond verschillende 
paartjes in copula. Een beschrijving van de kweek 
en verdere biologische bijzonderheden vindt men 
in een artikel van Dr. D. Hillenius, Lacerta 1963. 
De eerste die de wetenschap op dit dier wees was 
Philippe die het in 1847 Tri1o11 glacialis noemde 

maar bet verder niet beschreef zodat deze naam 
niet geldig is (nomen nudum). Hij vermeldde als 
vindplaats Lac Bleu de Bigorres. Dit meer ligt 
ongeveer 15 km van Bagneres af, het ligt op 
1950 m hoogte in een bar en desolaat landschap. 
Tijdens mijn bezoek daar was het koud en winde
rig weer en na uren zoeken vond ik een halfwas 
exemplaar onder een steen ; in het water van het 
me~r, dat geheel vegetatieloos is, heb ik er geen 
gez•en. 
Er is een ondersoort bekend , Euproctus asper 
cas/elmouliemis W o It e r s t or f f, die in 1925 

foto : F. Beeftink 

beschreven werd van de Torrent de Castelmouly, 
een klein beekje vlak bij Bagneres dat ik tot mijn 
schande nooit heb kunnen vinden, ondanks her
haald gevraag. U it Setcasas heb ik 4 exemplaren 
meegenomen, die zich overdag in het water op
houden en ijverig muggenlarven en kleine regen
wormen eten. ·s Nachts crossen ze door het ter
rarium. Er bestaat tussen de ind ividuen in het 
a lgemeen een groot verschil in tekening. Sommige 
dieren zijn eenkleurig leigrijs maar de meeste 
hebben een min of meer fe lle, gele zigzagband 
over de rug of alleen over de staart. 
Daar Bagneres aan de uiterste noordrand van de 
Pyreneeen ligt verwachtte ik als vuursalamander 
Std(///1(1//dra s. 1errestris La c{: p e d e maar de 
honderden dieren die ik na een regenbui op een 
door bossen lopend paadje aantrof bleken S"/a
ma11dra s. f as/ IIOStl S c h rei b e r te zijn. Van een 
meegenomen serie van 60 exemplaren hadden d e 
meeste de door Schreiber beschreven ( 19 12: 131) 
teken ing, ook afgebeeld bij Eiselt ( 1958 ) als nrs. 
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Lacerta 11/0iltico!rt bonalli Lmtlz ~ va11 LrJc Bleu, Bag11ere d e Bigorns, 1980 meter hoog, Ft·mJkrijk. 
( Dep. Hautes Pyrblles) foto: F. Beeftillk 

22 en 23. Slechts 7 hadden een meer naar terres
tris zwemende tekening als bij Eiselts fig. 24 en 
25. 
Zeer interessant is de verklaring die Eiselt ( 1958) 
geeft voor de verspreiding der ondersoorten van 
Salamaudra salamaudra. Tijdens de Mindel- tot en 
met de Riss-ijstijd werden alle in Europa levende 
vuursalamanders naar het zuiden gedreven en 
uiteindelijk vernietigd behalve een gestreepte vorm 
in het uiterste westen van Spanje terwijl een ge
,·lekte vorm zich in Noord-Afrika kon handhaven. 
In het uiterste oosten van het verspreidingsgebied 
in K lein-Azie handhaafde zich eveneens een ge
vlekte vorm. T oen het landijs weer terugtrok 
kwam de gevlekte vorm uit Noord-Afrika via een 
landbrug in Spanje en zo in aanraking met de 
gestreepte met als gevolg een explosieve rassen
spreiding die resulteerde in de nu nog in midden 
en zuid Spanje levende beiarae, gftllaica en (Jimau
zoris. D eze ondersoorten vertonen sterke afwij
kingen in het fenotype: sterke reductie van de 
gele kleur, roodkleuring van het gee!, kortere 
staart, spitsere kop etc. De met het landijs naar 
het noorden meetrekkende vuursalamanders leid· 
den in noord Spanje nog tot een gestreepte vorm 
fastnosa, waaruit tenslotte ten noorden van de 
Pyreneeen de in geheel West-Europa levende ter
restris ontstond. lnmiddels had de gevlekte vorm 
zich na een dergelijk avontuur losgemaakt van 
zijn gedwongen toevluchtsoorden in Klein-Azie en 
trok eveneens het landijs achterna. Daar deze 
geen andere vuursalamanders tegen kon komen 
kon vee! rustiger en regelmatiger cen aantal ras
sen worden gevormd, die dan ook alle gevlekt 
zijn: semenovi in Kurdistan, iufrnimtJwmlata in 
Libanon en salmnandra in Oost-Europa. De in 
ltalii! levende ondersoort gigliolii houdt zijn her
komst nog geheim. D e Corsicaanse corsica tenslot
te is waarschijnlijk in het diluvium vanuit het 
noorden (van saltmumdra?) op dit eiland terecht
gekomen. De verbinding met Sardinie was toen 
reeds verbroken zodat hier geen salamandr(l voor
komt. Rest ons nog volledigheidshalve de relict
vorm algim uit Noord-Afrika te noemen die zich 
door de hem omringende zeer ongunstige bio
topen niet kao uitbreiden. Deze gevlekte vorm is 
geisoleerd geworden door het verbreken van de 
landbrug bij Gibraltar in het begin van het Plio
ceen. 
Merkwaardig is ook bij f(JSIIIOStl het afzetten van 
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kieuwloze jongen, gemeld van Oviedo en Bagne
res." Ook van gallaica is dit bekend. 
De ook in Zuid-Limburg voorkomende vroed 
meesterpad /1/ytes obstetricam obstetricans La u -
r e n t i is algemeen bij Bagneres en ·s avonds ge
makkelijk te vangen in wegbermen. In Olot klonk 
de hele nacht het klingelende geluid van de 
Spaanse /1/)'t es o. boscai La t as t e, die dan ble
ken te zitten in kleine holletjes in de kleiige 
rivierranden en droogstaande rivierbeddingen ; 
boscai is wat kleiner dan de nominaatvorm en 
heeft op de rug rode wratjes en stipjes. Verschil
lende (; (; hadden nog eisnoeren aan de achterpo· 
ten waarbij de eieren al geheel zwart waren; deaf
zetting was dus nabij. Terwijl bij Bagneres Bnfo 
bnfo bnfo L i n n a e us de gewone en talrijke 
pad was, werd diens plaats in de oostelijke Pyre
neeen ingenomen door Bnfo bnfo spinoms D au -
d i n. Hier kwam ook R.ana ridibnnda perezi 
S eo an e naast Rana lemporaria temporr~ria Li n
n a e u s a lgemeen voor; temporaria is trouwens 
door de gehele Pyreneeen verspreid. 
In de vallee de Lesponnes, 12 km ten zuidoosten 
van Bagneres, was de hazelworm, Angnis fragilis 
fragilis Linn a e us, algemeen te vinden onder 
stronken en stenen en in de fundamenten van 
enkele koeienstallen die op de met hoog gras be
groeide hellingen stonden. De gehele vallei was 
zeer insectenrij k. Opvallend is dat waar hazel
wormen worden gevonden dit naar mijn ervaring 
vaak samenvalt met het vinden van mierennesten; 
bet zou interessant zijn te vernemen of er een 
vorm van synoecie of misschien van paroecie bij 
deze dieren bestaat. In Oost-Afrika schijnt een 
mutualisme te bestaan tussen T yphlops en Safari
mieren (Dory Ius) waarbij Typhlops als baan
breker voor een kolonne mieren uitgaat en in de 
nesten van Dorylus geduld wordt hoewel hij 
zich voedt met hun larven. Lacerta ftgilis agilis 
L i n n a e us, de duinhagedis, was talrijk op de 
bloeiende hellingen bij de Col de Puymorens 
(1900 m). De snort heeft bier zijn zuidwestelijk
ste en tevens zijn grootste vertikale verspreiding. 
Ook hier blijkt weer dat thermofiele dieren in 
streken met lange en warme zomers niet gebonden 
zijn aan streken met optimale temperatuur (zoals 
b.v. bij ons in de duinen of op de hei) maar zich 
in voedselrijkere biotopen ophouden zoals bier in 
vochtige grasve lden en aan rivieroevers. 
De Spaanse muurhagedis Lacerta hispauica hisptt-



Enige opmerkingen betreffende een Cyelura-soort 

Dr. ,J. Stolk, Amderdam 

Naar aanleiding van mijn artikelen in Lacerta 
( 23e jrg. nr. 12 en 24e jrg. nr. 1) heeft de heer 
L. C. M. Wijffels en ige opmerkingen gemaakt 
over de door mij behandelde Cyclura-soorten. De 
heer W ijffels deelt daarbij mede, dat de Redactie 
naar aanleiding van de foto van de door mij als 
Cycl11ra maclell)'i aangeduide Crclura-soort een 
interessante reactie ontving van de heer H . Peder
zani, die op grond van de enigszins zichtbare 
achterhoofdknobbels volgens hem geen C)•clllm 
maclell)'i kan zijn. Met het oog daarop denkt de 
heer Pederzani met een C)'CIIIra conutta te doen te 
hebben, welke bewering wordt gestaafd door de 
foto's , die de heer G. Budich heeft gemaakt. Naar 
mijn mening waren de achterhoofdknobbels bij het 
door mij gefotografeerde dier echter niet sterk ge
noeg ontwikkeld om een determinatie C)'CIIIra 
com11ta te rechtvaardigen, maar ik geef mijn me
ning gaarne voor een andere. 

Wat de mogelijke verdrijving van Cyclura door de 
grote groene leguaan lgllllllfl ig11ana betreft, welke 
door de heer W ijffels op bepaalde gronden wordt 
betwijfeld, zou ik willen opmerken, dat de ge
noemde opvatting door mij veronderstellenderwijs 
werd gegeven naar aanleiding van de opmerking 
van Schmidt en Inger (Reptilien, 1957): 'ganz 
offensichtlich ist der Griine Leguan (/gllaJuJ 
igll(uUJ) erst in letzten Zeit vom nord lichen Siid
amerikn aus auf die siid licher Kleinern Antillen 

f o lo .,an d e 8el1ri/r1er 

( Arcbief clicbe) 

und die Jungern-Inseln eingewandert und hat die 
urspriinglich dort beheimateten Arten des Wirtel
schwanzleguaan (gattung Crclura) auf dieser ln
seln in der Hintergrund gedriingt: 
Voor de volled igheid kan worden opgemerk, dat 
mijn Crclura-foto's werden gemaakt op Groot 
Bahama Eiland. 

We lke Cyel urn? 
In zijn bovenstaand artikel, waarvan ik inzage 
kreeg, reageert Dr. A. Stolk op mijn aan
tekeningen over Cyc/11ra in het Westindische ge
bied. De b~langrijkste mededeling daarin is wei, 
dat de afgedrukte foto werd gemaakt op Groot 
Bahama Eiland. Nu lost dit gegeven het raadsel 
van de identiteit van de gefotografeerde soort nog 
niet op, want in de literatuur over het herpeto
logisch welonderzochte Groot Bahama Ei land is 
nimmer Cycl11ra vermeld. 
Daar levende d ieren zouden moeten zij n inge
voerd, wie weet waar vandaan. Naar Dr. E. E. 
Williams van het Museum of Comparative Zoolo
gy, waar men terdege ge·informeerd is inzake 
Wcstindische herpetologie, mij mededeelde, heeft 
men daar 'no records of C)'CIIIra for G rand Baha
ma Island. Cyclura does occur on some islands of 
the Great Bahama Bank: en vraagt vervolgens: 
·rs there a possibi lity of confusion of island 
names?' 

L. W ijffels 
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

AQUA TERRA 3/1987 
Waamemlngen Brookesla superclllarls 
door Dr. H. Schlfter Wenen 
Een summiere beschrljvlng van het gedrag van deze 
zaer klelne kameleon uit Madagascar, die echter 
slechts kart in Ieven is gebleven. 
AQUARIEN TERRARIEN 1/1987 
Aneldes aeneus 
door G. Kugenbuch 
Een grondige verhandeling over een geslaagde na
kweek met de groene boomsalamander uit Noord
Amerika, verlucht met enige goede toto's o.a. van 
de jonge dieren. 
AQUARIEN TERRARIEN 2/1987 
Amphlbolurus murlcatus 
door H. A. Pederzanl, Berlljn 
Enige ervaringen met deze uit Australia (Tasmania) 
afkomstige 'rotshagedis', die in ~evangenschap een 
niet te moeilijk houdbaar dier bhjkt te zijn. Het ar
tikel is met een tweetal duidelijke toto's geillustreerd. 
DATZ 2/1987 
Testudo chllensl 
door Dr. H. Wermuth 
Een uitvoerige en, zoals wij van deze bekende auteur 
kunnen verwachten, deskundige beschrijving van het 
gedrag van deze weinig geimporteerde landschildpad
den uit Argentinie. In tegenstelllng tot hetgeen de 
naam doet verwachten wordt dit dier namelijk niet in 
Chili gevonden. Volgens de schrijver zijn het geen 
probleemdieren en kunnen zii als Europese land
schildpadden worden behandeld. 
Dermochelys corlacea 
door G. GIUslng · 
Een interessante beschrljvlng van een geslaagde po
ging om jonge lederschildpadden (zeeschildpadden) 
in Ieven te houden. Daze zeldzame en met uitroeiing 
bedreigde soort staat als 'moeilijk' bekend en Ievert 
bovendien, zoals met de meeste zeedieren in ge
vangenschap, talrijke problemen op voor wat betreft 
de behuizing. Het zijn geweldige zwemmers die 
zaer groot kunnen worden. 
DATZ 3/1987 
Een kweek van Baslllscus baslllscus 
door K. Hirschfeld 
Een goede beschrijving van het gedrag, waaronder 
speciaal de voortplanting, van de helmbasilisk in 
gevangenschap. 
ZOO,ANTWERPEN 
Dracaena gulaneusls 
door A. P. v. d. Sande 
Een beschrijvin~ met fraaie foto van de kaalman
hagedis uit Zurd-Amerika, waarmede de dierentuin 
van Antwerpen onlangs Is verrijkt. Enige andere ver
tegenwoordigers van de familia der Tejidae worden 
in het artikel tevens besproken en afgebeeld. 

NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 2/1967 
Pelobates fuscus 
door H. C. J. Oomen en J. J. v. Gelder 
Na een publicatie in genoemd maandblad van fe
bruari 1966 zljn In februari van dit jaar nauwkeurige 
waarnemingen ~epubliceerd over de knoflookpad op 
een tweetal vrndplaatsen in Limburg. Vastgesteld 
werd dat het larvale stadium ongeveer drie maanden 
duurt nadat de eiafzettlng waarschljnlljk medio april 
heeft pleats gevonden. De gemiddelde romplengte 
van de larven bedroeg 28,5 mml (de voor daze pad 
karakteristieke zeer grote larven). Voorts werd gecon
stateerd dat de larven onveranderlijk 's nachts het 
water verlaten en vervolgens in losse grond kruipen -
bater gezegd zich ingraven - om te metamortoseren. 
Bij voorkeur kiezen zij daarvoor los zand en wordt de 
forse staart over de rug gelegd. Daze ingraafperlode 
duurt kennelijk totdat de staart is verdwenen (gere
sorbeerd), hetgeen volgens waarnemingen bij op 
7 em diepte ingegraven dieren ca. vijf dagen duurde. 
Daarna begint hun verborgen landbestaan waarbij 
is gebleken, dat nlet aileen de volwassen, doch ook 
de jonge dieren zich snel kunnen verplaatsen. (de 
Herpeto-geografische dienst houdt zich voor waar
nemingen van daze en andere inlandse amfibieen en 
reptielen, steeds gaarne aanbevolen). 

L.C. 
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KOPIJ GEVRAAGD 

De lnhoud van onze koplj-portefeuille begint thans 
snel te sllnken aangezlen wij de laatste tljd, helaas, 
welnig nleuwe artlkelen hebben ontvangen. Wei 
lopen er nog allerlel toezegglngen, maar daarmedo 
kunnen wij ons blad nlet vullen. Wanneer U dus 
plannen hebt om een artlkel(tje) te schrijven, dan 
graag voor de a.s. zomervacantles, opdat wlj In de 
komende perlode weer voorult kunnen. Aileen wan
near vele lezers blljven meehelpen, zljn wlj In staat 
Lacerta ook In de toekomst regelmatlg te Iaten ver
schljnen. 

Red. 

Vraag en Aanbod 

T. Euskirchen, Grote Beerstraat 29, Antwerpen vraagt 
een vrouwelijk exemplaar van Anolis equestris. Ook 
belangstelling voor A. roquet extremis en A. cine
reus. Gaarne prijsopgaven. 
Aangeboden: 1 Cordylus niger f 10,-; paartje C. jonesi 
f 15,- (per stuk f 8,-); 1 Lacerta pityuensis f 5,-; 
J. H. Been, Wilgenhof 17, Krimpen a/d IJssel. 
Aangeboden: lfyla regilla a f 3,-, benevens Lacerta 
sicula (rurne hagedis) a f 2,50, door J. L. van 
Heusden (lmportdienst), Van Ostadestraat 125hs, Am
sterdam. 
Gevraagd: een begin voor een kweek van huiskrekels 
(Gryllus domestlcus) door P. D. Gorseman, Hof
laan 85, Rotterdam. 

Correctle 
In het vorige nummer (25e jrg. no. 7) Is in de titel 
zowel als in een foto-onderschrift een letterverwisse
ling opgetreden. Er is daar op pag. 57 en 58 vermeld 
Natrix spideon, hetgeen moat zljn NATRIX SIPEDON. 

Red. 

Nleuwe Leden: 

1434 
1435 
1436 

1437 

1438 

1439 

1440 
1441 

1442 
1443 
1444 
1445 

1446 

1447 

M. R. Labordus, Westzaanstraat 25", Amsterdam 
J. D. C. Blommers, Meppelweg 81, Den Haag 
Dr. C. Naaktgeboren, Chrysantheusstraat 4, 
Purmerend 
Deutsche Gesellschaft fUr Herpetologie und 
Terrarienkunde e.v. Gruppe Nordrhein - Sitz 
Dusseldorf, c/o Peter Bahners, 
Uhlandstrasse 15a, 404 Neusz I Rhein 
F. G. Bernsen, van Mussenbroekstraat 17, 
Utrecht 
Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs, 
schooladres: Jacoba van Beierenlaan 120, Delft 
W. G. M. Mulders, Surinamestraat 2, Den Haag 
Jean Pigou, van Arteveldlaan Nr. 9, Kortrijk 
(Belgie) 
M. Beck, Henegouwerlaan 54a, Rotterdam 
A. van Harten, Lljsterstraat 6, Rheden, (Gid) 
R. P. Luljkenaar, Ypersestraat 9, Scheveningen 
P. Achterstraat, Uilenstede 66 kamer 432, Am
stelveen 
A. H. P. Dalhuisen, Joh. Wagenaarstraat 58, 
Schiedam 
Tilburgse Aquariumver. 'SCALARE', p/a Presi
dent Steynstraat 23, Tilburg 

Weer opvoeren als lid: 

1321 Boekhandel 'ARTEVELDE', Rue Savaen 54, Gent, 
Belgie 

Adreswljzlglngen: 

J. J. J. Demaret Jr naar p/a M. v. Gorkom, Stadion-
weg 254". Amsterdam 

C. Gobets naar Lassinglaan 11'", Utrecht. 
G. J. Lorist, Amsterdam naar Rustenburgerstraat 266" 
J. J. Nedermeijer naar Jephtastraat 30, Amsterdam-W. 
B. Schrieken Den Helder naar Marsdiepstraat 150 
R. Meeldijk, Rotterdam, naar Stadhouderslaan 121, 
Slikkerveer 

Terrarium-tentoonstelllng 
Lelden 27 jull tot 11 augustus 1987. 
Nadere berlchten volgen. 

Overladen: 
Dr. K. Kramer, Mulheim-Ruhr 


