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BESTUURSMEDEDELINGEN
VELDGIDS VOOR DE SLANGEN VAN SURINAME
EN DE ANDERE GUYANA'S
***
Tussen 1981 en 1989 verschenen in Litteratura Serpentium 21 artikelen van de serie "De slangen
van Suriname". In de loop van volgend jaar verschijnt aan de hand van Bert Abuys de "Veldgids
voor de slangen van Suriname en de andere Guyana's"
Door het schrijven van zijn artikelen in Litteratura Serpentium kreeg Bert een grote
naamsbekendheid in binnen- en buitenland en stond hij in kontakt met veel wetenschapsmensen
op het Amerikaanse continent. De stroom van informatie die bij hem binnenkwam groeide hierdoor
aan. Het boek dat volgend jaar gaat verschijnen is dan ook absoluut geen kopie van zijn artikelen.
Deze zijn een degelijke basis geweest, maar na afloop van de serie heeft de auteur drie jaar
nodig gehad om met alle nieuwe gegevens het boek samen te stellen. Bovendien beslaat de Veldgids
ook Brits- en Frans-Guyana, bevat ca. 240 kleurenfoto's van slangen, ca. 50 kleurenfoto's van
biotopen e.a., en zal hij meer dan 400 pagina's omvatten.
In verband met het bepalen van de oplage van het boek wil de uitgever de belangstelling
peilen. Hij verzoekt daarom de leden van ons blad Bert Abuys een briefje te schrijven of zij
eventueel (dus zonder enige verplichting) geïnteresseerd zijn in een exemplaar van de Veldgids.
Het adres van Bert is: Bert Abuys, Jukwerderweg 31, 9901 GL Appingedam, tel. 05960-25744.
Anton van Woerkom

MIDDELEEUWSE HERPETOLOGIE
***
De afgelopen jaren heeft in Litteratura Serpentium regelmatig een artikel gestaan uit de serie
"Middeleeuwse Herpetologie", van Marcel van der Voort. Deze door mij zeer gewaardeerde
serie verhaalt op boeiende wijze wat men vroeger over 'serpenten' wist te vertellen. Omdat gedrukte
tekst altijd als waarheid werd aangenomen, hebben sommige theorieën zelfs tot begin deze eeuw
standgehouden.
Daar er ook buiten de 'slangenwereld' interesse is in deze publicaties (te denken valt
aan historici, neerlandici, etc.), heeft Marcel een uitgever gezocht, die interesse heeft in de publicatie
van een boek over dit onderwerp.
Als basis voor Marcels artikelen heeft het boek "Der Naturen Bloeme" van Jacob van
Maerlant ( ± 1220 - ± 1300) gediend. Gaandeweg het schrijven van zijn artikelen heeft hij echter
uit steeds meer bronnen kunnen putten. Vandaar dat het boek veel omvangrijker is geworden
dan de serie artikelen in ons blad. Onder de leden van de Europese Slangen Vereniging zijn
er ongetwijfeld mensen die het boek zouden willen bestellen. U kunt zich daarvoor vrijblijvend
opgeven bij ondergetekende, met vermelding van het aantal exemplaren dat u zou willen ontvangen.
Anton van Woerkom, Atalantaberm 23, 3994 WB Houten, tel. 03403-79758.

