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Een belangrijke aflevering, nummer twee van 
Litteratura Serpentium! Niet alleen vanwege 
de gebruikelijke, boeiende inhoud, maar ook 
vanwege de bijgesloten uitnodiging voor de 
jaarlijkse Slangendag. Die vindt dit jaar plaats 
op zondag 9 oktober 2016, op de traditionele 
plaats in Houten, Utrecht. Wees zuinig op het 
gratis entreebewijs dat bij de uitnodiging zit, 
want het wordt slechts eenmalig verstrekt.

‘Boeiende inhoud’, schreven we zojuist. Dat 
zult u ongetwijfeld met ons eens zijn: u treft 
immers deel 2 over Psammophis sibilans van 
Ton Steehouder aan, die hiermee zijn interes-
sante bevindingen met betrekking tot deze 
slang completeert. Niet minder wetenswaard 
is het verslag dat Paul Storm kon schrijven na 
een vruchtbare trip in Perugia, Italië, waar hij 
op opmerkelijk gedrag van de Dobbelsteen-
slang stuitte. Johan en Chantal Mavromichalis 
verblijden de ook in cultuurhistorie geïnteres-
seerde slangenhouder met een bijdrage over 
de relatie tussen slang en kris. En last but not 
least maken Richard de Jong en Jan-Cor Ja-
cobs dit nummer enigszins tot een themanum-
mer door hun bijdragen over respectievelijk de 
taxonomische veranderingen bij Lampropeltis 
en over het houden van Lampropeltis polyzona.

Ga nu maar snel aan het lezen. Wij hebben al 
een begin gemaakt met de derde aflevering 
van Litteratura Serpentium. Veel leesplezier.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

FOREWORDVOORWOORD

An important issue, number two of Litteratura 
Serpentium! Not only because of the usual, 
fascinating content, but also because of the in-
vitation of the annual snake day that is includ-
ed. Snake day will take place Sunday October 
9th 2016 at the traditional location in Houten, 
Utrecht. Take care of the admission ticket that 
accompanies the invitation as it is only pro-
vided once.

‘Fascinating content’, as we just mentioned. 
Undoubtedly you will agree as Part 2 on Psam-
mophis sibilans is included, completing the 
report on the interesting observations of Ton 
Steehouder concerning this latter snake spe-
cies. The report describing the notable behav-
ior of the dice snake that was encountered by 
Paul Storm during a fruitful trip in Perugia, Italy, 
is equally compelling. Johan and Chantal Ma-
vromichalis enchant the snake enthusiast that 
is into cultural historical facts. And last but not 
least, the contributions of Richard de Jong and 
Jan-Cor Jacobs about the taxonomical altera-
tions of the genus Lampropeltis and the hus-
bandry of Lampropeltis polyzona nearly turn 
this issue into a ‘special’.

Start reading promptly. We already set in mo-
tion the third issue of Litteratura Serpentium. 
We wish you lots of reading pleasure.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

VOORWOORD
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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 Lekkum, 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.
- A.A. Verveen, The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in 

Captivity. € 29,50.

Please contact the treasurer to order a copy: treasurer@snakesociety.
nl. Outside The Netherlands + € 6,50 postage!


