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BoekBespreking the vipers oF europe 

Book revieW the vipers oF europe

jan-Cor jacobs

Veel (gif)slangenliefhebbers die geen of nau-
welijks Duits kunnen lezen, hebben nu ein-
delijk de kans om het magistrale boek over 
de europese adders van johan De Smedt 
te lezen. tenminste, als ze wel engels ken-
nen. en om het nog mooier te maken: De 
Smedt heeft zijn oorspronkelijk in het Duits 
geschreven boek Die europäischen Vipern 
opnieuw bewerkt en voorzien van veel 
nieuwe, veel betere foto’s. Want eerlijk is 
eerlijk, in de Duitse versie staan sommige 
foto’s die kwalitatief onder de maat zijn.

The vipers of Europe biedt eigenlijk alles wat 
je als slangenliefhebber over europese adders 
wilt weten. Het gaat in op de natuurlijke histo-
rie van de europese adders en geeft van alle 
soorten een beschrijving met verspreidings-
kaart. Verder beschrijft de auteur hoe hij de 
dieren in gevangenschap houdt en kweekt.

De Smedt is een liefhebber en geen profes-
sionele herpetoloog. misschien is dat maar 
goed ook, want hij focust daardoor vooral 
op details en gegevens die voor de gemid-
delde liefhebber en terrariumhouder van 
belang zijn, zonder al te zeer in te gaan op 
wetenschappelijke discussies over nomen-
clatuur e.d. maar het simpele feit dat hij dit 
boek als (weliswaar zeer ervaren) amateur-
herpetoloog schrijft, maakt hem ook kwets-
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lovers of (venomous) snakes who do not 
understand german but who have a knowl-
edge of english, now at last have the possi-
bility to read the magisterial book of johan 
de Smedt describing the european vipers. 
and to make it even better: De Smedt re-
edited his book Die Europäischen Vipern, 
originally written in german, and provided 
it with many new photo’s of a much high-
er quality. For fair is fair, some images in 
the german version are of a quality below 
standard.

The Vipers of Europe in fact offers every-
thing a lover of european vipers would like to 
know. it enters into the natural history of the 
european vipers and presents descriptions 
of all species, including distribution maps. 
additionally the author describes the way he 
keeps and breeds the animals in captivity.

De Smedt is a snake lover, but not a pro-
fessional herpetologist. perhaps that is even 
better, since he especially focuses on details 
and data that are important to the average 
lover and terrarium keeper, without entering 
too much into scientific discussions on no-
menclature etc. But the mere fact that he has 
written this book as an amateur-herpetolo-
gist (though a very experienced one), also 
makes him vulnerable for the well-founded 
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baar voor gefun-
deerde kritiek van 
professionele ophi 
-ologen. Zo gaat hij 
niet mee in de voor-
stellen van lenk et 
al. (2001) en joger & 
Stümpel (2005) om 
het subgenus Monti-
vipera de status van 
genus te verlenen. 
De Smedt beschrijft 
de soort Montivipe-
ra xanthina daarom 
als Vipera xanthi-
na, zonder dat hij 
overtuigend uitlegt 
waarom hij aan de 
oudere zienswijze 
vasthoudt. niette-
min, en dat mag ge-
zien worden als een 
groot compliment, 
weet de auteur dui-
delijk te maken hoe 
diverse wetenschappers momenteel over 
de complexe taxonomie van de europese 
adders denken en valt uit zijn relaas ook al 
enigszins af te leiden wat de slangenliefheb-
ber nog aan naamsveranderingen te wach-
ten staat. mij zou het in elk geval na het lezen 
van The vipers of Europe niet verbazen, als 
Montivipera in de nabije toekomst als zelf-
standig genus wordt gezien.

Vergeleken met de Duitse uitgave telt de 
engelse aanzienlijk meer bladzijden (348 te-
genover 208) en meer foto’s (389 tegenover 
187). De prijs voor het engelstalige boek is  
€ 79,-. De Duitse versie is twintig euro 
goedkoper. 

criticism of profes-
sional ophiologists. 
For instance he 
does not follow the 
proposals of lenk et 
al. (2001) and joger 
& Stümpel (2005) to 
raise the subgenus 
Montivipera to ge-
nus level. instead 
De Smedt describes 
the species Mon-
tivipera xanthina 
as Vipera xanthina, 
without convincingly 
explaining why he 
sticks to the older 
opinion. neverthe-
less, and this may 
be seen as a great 
compliment, the 
author knows how 
to get the message 
across how various 
scientists at this 

moment think about the complex taxonomy 
of the european vipers, and one can more 
or less derive from his text which name 
changes will happen in the near future. in 
any case, i wouldn’t be surprised after read-
ing The Vipers of Europe, that Montivipera 
would be regarded as a singular genus in the 
near future.

Compared to the german edition, the eng-
lish one has many more pages (348 versus 
208) and photo’s (389 versus 187). the 
price of the english edition is € 79,-. the 
german edition is € 20 cheaper.

translation from the Dutch: ruud de lang.




