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Toen ik als 15-jarige voor het eerst met slangen als huisdier kennismaakte, was ik ook direct 
geïnteresseerd in de latijnse namen en de systematiek van slangen. Ik maakte voor elke 
slangenaam die ik tegenkwam een kaartje en schreef daar de latijnse naam op, de auteur en 
het tijdschrift of boek waarin de slang nieuw beschreven was. Ook hield ik op het kaartje de 
synoniemen bij die ik tegenkwam. 
Toen ik het boek "Osteology of the reptiles" van A.S. Romer (1956) in handen kreeg was ik 
enthousiast omdat daarin een complete lijst stond van de recente en uitgestorven slangegenera. 
In 1978 publiceerden H.G. Dowling & W.E. Duellman hun losbladige "Systematic Herpetology: 
a synopsis of families and higher categories". Hierin stonden alle genera netjes per familie en 
subfamilie gerangschikt en tevens was het aantal soorten vermeld dat elk genus omvatte. Het 
grootste manco aan dit werk was echter, vond ik, dat het geen synoniemen bevatte, maar het 
gaf wel een goede indruk van de systematische verwantschap van de genera doordat ze 
gegroepeerd waren in families, subfamilies en zelfs tribel. 
Het boek van Williams & Wallach, dat hier nu voor me ligt, is min of meer het tegenoverge
stelde van het werk van Dowling & Duellman: het geeft nauwelijks informatie over de 
systematische verwantschap, maar de lijst van alle bekende namen en synoniemen van genera 
en subgenera van zowel levende als uitgestorven slangen is waarschijnlijk compleet. De genera 
staan alfabetisch gerangschikt en de lijst beslaat 162 pagina's. De geldige namen staan in 
hoofdletters, de ongeldige namen en synoniemen in schrijfletters. Voorbeelden van ongeldige 
namen zijn "Goniosoma" en "Ancistrodon"; de juiste spelling is namelijk "Gonyosoma" en 
"Agkistrodon". 
Achter elke naam staat de auteur of (in geval van een fout gespelde naam) de eerste persoon 
die de naam gebruikte en het jaartal van de publicatie. De naam wordt in geval van een 
ongeldige genusnaam gevolgd door de correcte naam of de naam waar het een synoniem van 
is en in geval van een geldige naam de familie waar hij in thuis hoort. Bij alle namen, behalve 
bij de fout gespelde, wordt tevens de type species gegeven. Bij genera waarvan de geldigheid 
ter discussie staat is een aantal literatuurverwijzingen gegeven die representatief zijn voor de 
verschillende meningen. In zulke gevallen volgt het boek zelf de opinie van de laatste bewerker. 
Het boek wordt afgesloten met een 72 pagina's tellende literatuurlijst, waarin alle voor de 
systematiek van de slangegenera belangrijke publicaties vermeld staan. 
Gedurende de afgelopen maanden had ik de kans het boek te testen, doordat ik bezig was met 
het samenstellen van de cumulatieve index van jaargang 1 t/m 10 van Litteratura Serpentium. 
Daarbij is dit boek van grote waarde geweest, want er wordt nogal eens gevarieerd met de 
spelling van de latijnse namen. Ik ben daarbij in het boek geen fouten tegengekomen en ook 
stonden alle namen die ik opzocht er in vermeld. 
Ik kan alleen maar zeggen dat het het een belangrijk boek is en een "must" voor iedereen die 
professioneel of als hobbyist in de systematiek van slangen geïnteresseerd is. Ik kijk in elk geval 
reikhalzend uit naar deel II van de serie: "Synopsis of living and extinct species", waarvan de 
uitgave nu in het voorjaar van 1992 gepland is. 


