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VOORWOORD

FORWORD

Wie niet alleen de artikelen in Litteratura
Serpentium leest, maar ook een blik werpt
in het colofon, kan opmerken dat er een
vertrouwde naam verdwenen is: Richard de
Jong staat niet meer als secretaris van de
Europese Slangenvereniging vermeld. Richard heeft deze functie drie jaar met veel
toewijding en nauwgezetheid bekleed. Persoonlijke omstandigheden lieten niet meer
toe dat hij het secretariaat bleef bemannen.
Tijdens de laatste vergadering in november
2011, heeft het bestuur op gepaste wijze
afscheid van Richard genomen. Ook op
deze plaats willen het bestuur van de ESV
en de redactie van Litteratura Serpentium
Richard hartelijk danken voor zijn inzet.

Those who do not only read the papers in
Litteratura Serpentium but who have look
at the colophon as well, will notice that one
of the trusted names has disappeared: Richard de Jong is no longer the secretary of
the European Snake Society. Richard fulfilled this task during three years with a lot
of punctuality and dedication, but personal
reasons prevented him from continuing.
The board wished him goodbye during the
most recent meeting in November 2011.
However, we also want to use this forum to
thank him for his efforts.
The board is also very happy to announce
that two familiar names have proposed to
help out again. Former secretary Jan-Cor
Jacobs will exclusively deal with the organization of the snake day, and co-founder of
the European Snake Society Anton van
Woerkom has taken up the task of secretary. At the same time, he will help the
treasurer by taking care of the orders for
Litteratura Serpentium. The board is very
pleased to have the team completed and
started the new year with a lot of energy
and dynamism.

Het verheugt het bestuur verder dat twee
oude bekenden hebben aangeboden weer
hand- en spandiensten voor de vereniging
te verrichten. Oud-secretaris van de vereniging Jan-Cor Jacobs gaat zich exclusief
bezig houden met de organisatie van de
slangendag, en medeoprichter van de ESV
Anton van Woerkom heeft de functie van
secretaris op zich genomen; ook gaat hij de
taak van de penningmeester verlichten door
de nabestellingen van LS te verwerken. Het
bestuur is erg blij dat het team weer compleet is en is het nieuwe jaar energiek en
met nieuw elan begonnen.

In the first years, Litteratura Serpentium
contained several sections that have disappeared over the course of time: diseases
and health, literature and offer and demand.
The papers for these sections were often
provided by people who also had subscriptions for other herpetological journals and
who regularly wrote short summaries for
Litteratura Serpentium. Medical questions
were forwarded by the editors to appropriate specialists to ask for an advice.

In de beginjaren kende Litteratura Serpentium verschillende rubrieken die in de loop
der jaren verdwenen zijn: Ziekten & gezondheid, Literatuur, Vraag & aanbod. De kopij
voor deze rubrieken werd aangeleverd door
medewerkers die ook op andere herpetologische tijdschriften waren geabonneerd en
die voor wat betreft de rubriek Literatuur regelmatig een korte samenvatting schreven
voor Litteratura Serpentium. Medische vragen speelde de redactie door naar specialisten, die vervolgens een reactie schreven.
Vraag & aanbod werd gevuld door leden
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Offer and demand was filled by members
who wanted to buy or sell. Of course, the
internet made such a section redundant,
but the other sections could return. Therefore, the editors would like to invite people
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die wilden kopen of verkopen. Het Internet heeft de aan- en verkooprubriek in een
kwartaalblad mogelijk overbodig gemaakt,
maar de andere rubrieken zouden tot voordeel van de abonnees mogen terugkeren in
Litteratura Serpentium. De redactie nodigt
leden die over de benodigde veterinaire
expertise m.b.t. slangen beschikken, of die
geabonneerd zijn op andere tijdschriften
dan ook uit, om respectievelijk mee te werken aan de terugkeer van de rubriek Ziekten
& gezondheid en Literatuur. Verder wijst zij
de leden erop, dat de website een pagina
‘Advertenties’ heeft, evenals een pagina
‘Beurzen’. Een mailtje aan de webmaster
volstaat om een advertentie te plaatsen, of
om een activiteit aan te kondigen.

with veterinary snake expertise and people
who have subscriptions to other journals,
to cooperate to enable this return. Also,
we would like to point out to the members,
that the website has a section for offer and
demand and a section for fairs. A mail to
the webmaster is sufficient to get your ad
placed.
Those who possess all volumes of Litteratura Serpentium, surely have something
on their bookshelf to treasure. But most
probably this journal fares like others: after a while there is a need to make room,
or some individual issues might get lost.
Therefore, the board plays with the idea
to publish books dealing with a specific
theme or written by a certain author, with
lots of illustrations and whose price is
democratic.

Wie alle jaargangen van Litteratura Serpentium in zijn bezit heeft, heeft iets in zijn
boekenkast staan om trots op te zijn. Maar
wellicht dat het met dit tijdschrift gaat zoals
met veel andere: na verloop van tijd moet
er opgeruimd worden, of raken afzonderlijke nummers zoek, zodat jaargangen incompleet worden. De redactie speelt dan
ook met de gedachte om in een herkenbare
huisstijl boeken uit te gaan geven die sympathiek van prijs zijn, rijk geïllustreerd en
die een bepaald thema behandelen, of die
geschreven zijn door een bepaalde auteur.
Je zou kunnen denken aan een boek met
verzamelde artikelen over reuzenslangen
zoals die in de loop van ruim dertig jaar
in Litteratura Serpentium verschenen zijn.
Of een dergelijke titel over ziekten. De redactie kan zich voorstellen dat er leden zijn
die de geweldig interessante bijdragen van
Ron Bronckers over Franse addervangers een werkelijk bijzondere invalshoek aan de
hand van prentbriefkaarten - niet verspreid
over ettelijke jaargangen willen hebben,
maar verzameld in een keurig opgemaakt
boek. Hetzelfde geldt voor de bijzondere
bijdragen van Bert Verveen over zijn boa’s.
De redactie begint echter alleen maar aan
deze arbeidsintensieve klus, als er bij de leden belangstelling voor bestaat. Ze stelt het
dan ook erg op prijs, als ze zou vernemen
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To give some examples: a book bundling
all papers about giant snakes that were
published in Litteratura Serpentium over
the course of more than thirty years or a
book about diseases. The board can also
imagine that some members would like to
see the contributions by Ron Bronckers dealing with French viper catchers, illustrated by a fascinating collection of post
cards - bundled in one book instead of being spread out over several volumes. The
same could apply to the contributions of
Bert Verveen about his boas. But of course,
this demanding job would only be started
in case there would be sufficient interest.
In case you would be interested in such a
project, please let us know by sending an
e-mail to Marcel van der Voort (mjm.vandervoort@orange.nl), indicating which series
you would like to see published in the form
of a book.
In conclusion, we would like to thank Richard Mastenbroek. Thanks to his efforts
- and contrary to expectations - this first
issue was already turned into a special
about poisonous snakes. Such a thing was
only planned at the end of the year, with a
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hoe de leden tegenover dit initiatief staan.
Stuur een mailtje naar Marcel van der Voort
(mjm.vandervoort@orange.nl) of u dit een
goed initiatief vindt of niet, en welke artikelenserie of auteur u graag in boekvorm zag
uitgegeven.

special about rattle snakes. Not only did Richard write a substantial part dealing with
King Cobras, but his extensive network
contributed significantly as well.
Marcel van der Voort,
Dieter Vancraeynest.

Verder wil de redactie nog een kort woord
van dank richten tot Richard Mastenbroek.
Dank zij Richards inspanningen, is deze eerste aflevering, tegen de verwachting in, ook
al een themanummer over gifslangen geworden, terwijl een dergelijk nummer over
ratelslangen pas voor de laatste aflevering
op de rol stond. Niet alleen heeft Richard
zelf een substantiële bijdrage over Koningscobra’s geschreven, dank zij zijn uitgebreide
netwerk zijn daar in korte tijd interessante
aanvullingen op binnengekomen.
Marcel van der Voort,
Dieter Vancraeynest.
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