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voorwoord/Forword

Het is altijd een spannende onderneming, 
het uitgeven van een themanummer. Het 
is immers maar de vraag of er veel leden 
zitten te wachten op een aflevering van Lit-
teratura Serpentium waarin mogelijk met 
geen woord gerept wordt over hun voor-
keursslangen. en of degenen voor wie de 
dieren van het themanummer toevallig wél 
hun lievelingsdieren zijn, niet teleurgesteld 
zullen zijn over de bijdragen. niettemin is 
de redactie er in dit geval van overtuigd, dat 
deze special voor velen tot tevredenheid 
zal leiden. ratelslangen zijn onzes inziens 
slangen die bij iedereen respect afdwingen 
en waarover je niet genoeg te weten kunt 
komen. De artikelen die volgen, leggen bo-
vendien ieder voor zich getuigenis af van de 
bijzondere betrokkenheid en passie die de 
auteurs met ratelslangen in het algemeen 
hebben en met speciale (onder)soorten in 
het bijzonder.

Wat in een themanummer over potentieel 
dodelijk dieren vervolgens niet mag ontbre-
ken, is een bijdrage die de lezer informeert 
over de gevaren die het houden van gifslan-
gen met zich meebrengt. Vandaar dat wij u 
dringend uitnodigen om ook goed nota te 
nemen van het artikel van Carels et al. Wij 
zijn deze auteurs erkentelijk voor de toe-
stemming die zij gegeven hebben, om deze 
reeds elders gepubliceerde bijdrage in dit 
themanummer op te nemen.

in het bijzonder wil de redactie de auteurs 
en de vertalers die aan deze special hebben 
meegewerkt heel hartelijk danken. De leng-
te en de moeilijkheidsgraad van de diverse 
bijdragen – en voor sommige medewerkers 
de hoeveelheid bijdragen! - maakten het 
onmogelijk om een artikel of vertaling er 
zo maar even tussendoor te doen. Het was 
hartverwarmend om de totstandkoming 
van dit themanummer op zo’n sympathieke 
en coöperatieve wijze te zien verlopen.

marcel van der Voort
tom Hellebuyck

taking into account that some of our read-
ers are not necessarily awaiting an issue 
of Litteratura Serpentium that focuses on a 
specific topic and thus may exclude their fa-
vourite snake species, putting forward such 
a theme issue is always an exciting endeav-
our. While other readers’ prefered species on 
the other hand may be the subject of such an 
issue, they may not necessarily be satisfied 
with the included topics that are discussed. 
nevertheless, the editorial board has little 
doubt that the current special issue will meet 
the consent of the larger part of our readers. 
in our opinion, rattlesnake species undoubt-
fully compel the necessary respect and nev-
er cease to be exceptionally fascinating. the 
articles included in this issue demonstrate 
the empathy and passion of the different 
authors towards rattlesnakes in general and 
certain rattlesnake species in particular. 

although rattlesnakes are one of the most 
astonishing snake species, they are poten-
tially lethal and the latter aspect, inevitably 
characterizing these and other poisonous 
snakes, is certainly something that needed 
to be highlighted in the current issue. ac-
cordingly, one of the manuscripts included 
deals with the risks accompagnying the cap-
tive husbandry of these snake species. For 
this reason we kindly ask our readers to pay 
the necessary attention to the publication 
by Carels et al. We are highly grateful to the 
authors giving their approval to include the 
manuscripts that have previously been pub-
lished in other journals.

the editorial board would like to pay gratitude 
to the authors and translators which have con-
tributed to this special issue. the lenght and 
challenging level of the various contributions 
– and the number of contributions for some 
co-workers! – made the preparation or trans-
lation of the several articles a true challenge. 
the cooperative spirit that made this special 
issue possible was truely hartwarming. 

marcel van der Voort
tom Hellebuyck
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in de serie Herpetologische Bundels is als 
deel 1 verschenen:
1. marcel van der Voort, Adders onder het 

gras! Over slangen in mythen en verhalen. 
een bloemlezing van cultuurhistorische 
artikelen zoals in de jaargangen 13 t/m 31 
in Litteratura Serpentium zijn verschenen. 
€ 17,50.

2. Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte 
en gezondheid bij slangen, deel 1. een 
bloemlezing van ‘medische’ artikelen uit 
de jaargangen 1 t/m 10 van Litteratura 
Serpentium. € 27,50

3. Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte 
en gezondheid bij slangen, deel 2. een 
bloemlezing van ‘medische’ artikelen uit 
de jaargangen 12 t/m 25 van Litteratura 
Serpentium. € 29,50

Binnen nederland te bestellen door het juis-
te bedrag over te maken op postbankreke-
ning 4438855 van de penningmeester van 
de europese Slangenvereniging te Bruns-
sum, onder vermelding van de titel van het 
gewenste deel. u krijgt uw exemplaar dan 
franco toegestuurd.

in voorbereiding
Herpetologische Bundels deel 4:
ron Bronckers, Addervangers! (werktitel)
Bundeling van artikelen over Franse, 
engelse en amerikaanse slangenvangers 
aan de hand van zeldzaam beeldmateriaal.

published as volume 1 in the series
Herpetological Volumes: 

marcel van der Voort, There’s a snake in the 
grass! About snakes in myths and stories. it 
contains an anthology of articles by marcel 
van der Voort, as they were published in 
Litter atura Serpentium, the magazine of the 
european Snake Society, between 1988 
and 2011.

please contact the treasurer 
to order a copy:
treasurer@snakesociety.nl.

ess-editions
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Scott’s mexicaanse Kousenband Slang (Thamnophis eques scotti Conant, 2003) 
in het wild en in gevangenschap
Steven Bol & Herbert Bruchmann

De premiejacht op adders in Frankrijk. 
een beroep in (prentbrief)kaart gebracht. Deel 6: jean martin, bijgenaamd père martin
ron Bronckers

ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier 13. Vervellen (7): 
ongelijkmatig optreden en verloop van de vervelfase
a.a. Verveen

Scott’s mexican garter Snake (thamnophis eques scotti; Conant, 2003) 
in the wild and in captivity
Steven Bol & Herbert Bruchmann

Bounty hunting for vipers in France. the picture postcard mapping of a profession. part 6
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ecdysis cycle of a giant snake. (Boa constrictor), 7. 
irregular spatiotemporal origin and spread of the renewal stage
a.a. Verveen

in the next issue (provisionaL)
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