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VOORWOORD
Er is recentelijk veel te doen geweest over de positieflijsten (zie de bijdrage van Marc Ernst
in Litteratura Serpentium 33, pag. 68-76 voor een uitstekend overzicht). De plannen zoals die
gerealiseerd dreigden te worden en die vermoedelijk het einde van niet alleen ónze hobby
zouden hebben betekend, zijn van tafel. Samen met de sector gaat er nu nagedacht worden
over een methode om het dierenwelzijn veilig te stellen waarbij wél gebruik zal worden gemaakt van de expertise waarover o.a. slangenhouders beschikken. Alsof een dergelijke aanpak van meet af aan niet vanzelfsprekend en verstandig zou zijn geweest. Maar afijn, beter
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De Europese Slangenvereniging heeft met Marc
Ernst en Anton van Woerkom in ieder geval twee ter zake zeer deskundigen in de nieuwe
opzet van het overlegorgaan. Als iets duidelijk wordt in het hele gedoe rond de positieflijsten,
dan is het wel dat sterke belangenorganisaties, zoals de Europese Slangenvereniging er een
wil zijn voor slangenhouders en –liefhebbers, een voorwaarde zijn om als een volwaardige en
serieus te nemen gesprekspartner in het overleg geaccepteerd te worden. Daaruit volgt vanzelfsprekend, dat het lidmaatschap van de Europese Slangenvereniging belangrijker is dan
ooit. Alleen samen kunnen we een vuist maken! Wie meer over deze materie wil lezen, kan
terecht op de website van het ‘(www.) Platform Verantwoord Huisdierenbezit → over pvh → wat
doen wij → wet- en regelgeving → de wet dieren → positieflijsten → een nieuwe systematiek voor
het vaststellen van positieflijsten’. In ieder geval houden wij u op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen over deze materie. Intussen ligt er weer een aflevering van Litteratura Serpentium voor u, alsof er nooit sprake is geweest of zal zijn van positieflijsten. Ze is opnieuw de
moeite meer dan waard.
We memoreren verder het themanummer over adders dat deze 34ste jaargang gaat afsluiten.
Dat mag, net als andere jaren, weer een volumineuze aflevering worden, die avonden van
geïnteresseerd lezen mogelijk maakt. De toezeggingen die de redactie al binnen heeft, zijn
in ieder geval veelbelovend. Mocht u zelf een bijdrage kunnen en willen leveren, neem dan
contact op met één van de redactieleden. Kent u iemand die een bijdrage over dit onderwerp
zou kunnen leveren en niet weet dat er een prachtig themanummer over gaat verschijnen,
laat het ons dan ook weten, dan nemen wij contact met deze potentiële auteur op.
Tot slot wensen we u met deze aflevering weer veel leesplezier toe.
Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
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FOREWORD
Recently there has been a lot of commotion about the positive lists (see contribution Marc
Ernst in Litteratura Serpentium 33, pp. 68-76 for an excellent review). The establishment of
the proposed lists would have threatened the continued existence of not only our hobby.
Fortunately, this has been averted, at least for the time being. A mutual effort with the sector
is planned and should result in a methodology to safeguard animal welfare. Moreover, this
new attempt to develop a suitable methodology will take into account the expertise of snake
keepers which was not the case for the proposed but rejected positive list. Surprisingly, such
an approach was not considered obvious and sensible. Nevertheless, the current perspectives are hope giving. The European snake Society certainly has two highly capable persons
dealing with the matter and participating in the establishment of a consultative body. The
importance of prominent interest groups, as the European Snake Society aims to be towards
snake keepers and snake fanciers, has been emphasized by all the commotion concerning
the positive lists. This has proved to be important to be accepted as a serious and suitable participant in the negotiations. Accordingly, being a member of the European Snake
Society is more important than ever. Our joint efforts are the only way to stand strong! Who
is interested to learn more on this highly important topic is encouraged to visit the website
of the ‘(www.) Platform Verantwoord Huisdierenbezit → over pvh → wat doen wij → wet- en
regelgeving → de wet dieren → positieflijsten → een nieuwe systematiek voor het vaststellen
van positieflijsten’. We will certainly keep you updated on any evolutions on this matter. In
the meantime you can witness yet another issue of Litteratura Serpentium, as if positive lists
have never been a concern. Again, the current issue is more than worth one’s while.
We would like to draw your attention on the theme issue on vipers that will complete the 34th
volume. We desire that this special issue, as for the previous years, will be an elaborate work
that may result in many nights of reading pleasure. The contributions that were submitted
to the editorial office are promising. If you are willing to submit a contribution, then please
contact the members of the editorial staff. If you know a person who may contribute but is
not aware that a beautiful theme issue is planned, please inform us, than we will contact this
potential author.
Finally, we hope that you will enjoy reading the current issue.
Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
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HERPETOLOGICAL VOLUME, PART 6
The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in Captivity
Professor Bert Verveen’s Boas are his pets and much more! They are his very cooperative
assistants when he subjects them to his scientific research. He weighs them before feeding
them; he weighs their prey, he counts the number of prey they eat, he examines their excrements, he measures their growth and observes their shedding. And we are lucky because
professor Verveen is not only a very skilled observer; he is also an inspired writer. In many issues of Litteratura Serpentium and Lacerta, he has published an impressing series of contributions about the behaviour cycle of his Boas.
We are very proud to announce the publication of the 6th volume in the series Herpetological
Volumes, edited by the European Snake Society, in which professor Verveen’s contributions
are collected. His The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in Captivity counts 404 pages,
is richly illustrated in full colour with unique photographs and counts many figures and tables.
They all illustrate Bert Verveen’s scientific skills and show a rich treasure of data, important
for all snake lovers, Boa lovers in particular.
You can order your copy by paying € 36,- (€ 29,50 for the book and € 6,50 for postage) on the
bank account number (IBAN): NL96 INGB 0004 4388 55 BIC: INGBNL2A of the Treasurer of
the European Snake Society, Brunssum, The Netherlands, mentioning ‘The Behaviour Cycle
of the Boa constrictor’. You can also buy your copy at the Snake Day in Houten, October 12.
The editorial board of Litteratura Serpentium.
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ESV-uitgaven - ESS-editions

IN DE SERIE
HERPETOLOGISCHE BUNDELS
ZIJN VERSCHENEN:
• 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. Tweede, aangevulde en gecorrigeerde oplage. € 17,50.
• 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.
• 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.
• Ron Bronckers, Adderjagers! Portretten van een verdwenen
beroep. Verzamelde artikelen uit de jaargangen 28 t/m 34 van
Litteratura Serpentium. € 17,50.
• Waterslangen. Bloemlezing van artikelen over waterslangen
uit de jaargangen 1 t/m 30 van Litteratura Serpentium. € 15,-.
Binnen Nederland te bestellen door het juiste bedrag + € 2,50
portokosten over te maken op Postbankrekening (IBAN): NL96
INGB 0004 4388 55 BIC: INGBNL2A van de penningmeester van
de Europese Slangenvereniging te Brunssum, onder vermelding
van de titel van het gewenste deel. U krijgt uw exemplaar dan
toegestuurd.

PUBLISHED IN THE SERIES
HERPETOLOGICAL VOLUMES:
• Marcel van der Voort, There’s a snake in the grass! About
snakes in myths and stories. € 17,50.
• Ron Bronckers, Viper hunters! Portraits of a vanished
profession. € 17,50.
Please contact the treasurer to order a copy: treasurer@snakesociety.nl. Outside The Netherlands + € 6,50 postage!
Kunt u wachten tot de Slangendag? Bestel nu en haal uw
exemplaar af op 12 oktober 2014 af bij de verenigingstafel. U
bespaart portokosten!
Can you wait till the Snake Day? Order now and collect your
copie at the Snake Day. You’ll save postage.

LITTERATURA SERPENTIUM 2014

220

JAARGANG/VOLUME 34 NUMMER/NO.2

