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~AN DE REDACTIE
Gijs van Aken
Op 25 opril heeft Moreel van der Voort zijn studie Nederlandse Tool en Letterkunde afgerond aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde op zijn proefschrift "Dot seste boec van serpenten", een onderzoek
naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Moerlonts Der nature bloeme. Mede namens het bestuur
van de vereniging feliciteer ik Moreel van harte met dit
heugelijke feit.
Een fascinatie voor herpetologie en mediëvistiek is niet
genoeg om, no vele jaren van studie te promoveren.
Ook aan het doorzettingsvermogen worden hoge eisen
gesteld. Een compliment voor het behaalde resultaat is
op z'n plaats.
We ontvingen leuke reacties naar aanleiding van onze
special over ziekten in het vorige nummer.
Donk daarvoor.
Deze keer hebben we een gevarieerd aanbod: Aart
van Wijk beschrijft zijn ervaringen met het houden van
slangen in een buitenterrorium. Sergei Ryobov vertelt
over de in aantal en samenstelling indrukwekkende
collectie van het Exotorium in Tulo (Rusland) en van
Emonuele Cimotti zijn deze keer zijn ervaringen met
Elaphe quatuorlineata opgenomen.
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In dit nummer tref je ook een tweetal boekbesprekingen aan. Van beide uitgevers kregen we toestemming
om een gedeelte uit het boek te publiceren. Wij donken het Noturol History Museum in Londen voor zijn
toestemming voor de publicatie uit het boek van Peter
Stofford. Voor de publicatie van het gedeelte uit het
boek van Kivit en Wisemon, inclusief de toestemming
voor het afdrukken van een aantal prachtige foto's,
zijn we donk verschuldigd aan Kirschner &Seufer Verlag.
Onze lezerskring kent het laatste jaar veel nieuwe lezers. Met een zekere regelmaat ontvangen we het verzoek om ook artikelen te plaatsen over de verzorging
van slangen die geschikt zijn voor beginners. Dit zijn
echter niet de onderwerpen die de interesse opwekken
van de ervaren slangenhouder. Om toch aan deze behoefte te voldoen willen we van een aantal gemakkelijk
te houden slangen een schematisch verzorgingsprofiel
opstellen. Vervolgens zouden ervaren lezers zo bereidwillig moeten zijn om deze schema's in te vullen voor
een soort waar ze ervaring mee hebben.
Mocht u belangstelling hebben om zo'n schema in te
vullen, neem don contact op met de redactie en we
zenden uhet schema via e-mail toe. Het is weinig werk
en uvoorkomt er onnodige uitval van dieren door beginnersfouten mee. In de colofon treft u onze e-mailadressen aan .

VAN HET BESTUUR: JAARLUKSE LEDENVERGADERING
Hef bestulA' van de Europese Slangen Vereniging noöigt alle leden uil voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt
�aais op 23 mei 2001. De agenda beval de volgende punten:
• openingswoord door de voorzitter
• jaarverslag van de secretaris
• financieel jaarverslag van de penningmeester
• stafufair aftreden van de vice-voorzitter, A. van Woerkom; kandidaten kunnen zich lof vï� dagen voor de ver
gadering btj het bestuur melden. Hun kandidatuur dient vergezeld Ie gaan van vï� handtekeningen van leden
van de vereniging
• benoeming van de kascommissie. Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten. W'ie zifting wil nemen in de
kascommissie, kan zich in verbinding stellen met de secretaris
• rondvraag.
De vergadering wordt gehouden ten huize van de secretaris, W.A. Vuhostraat 62 in Utrecht. Telefoon: 030-2801115.
Wie de vergadering wil bïiwonen, dient zich ten minste een week van tevoren aan te melden. Eventuele schriftelijke
suggesties voor de vereniging, Utterafura Serpentium of de Slangendag steh het bestuur bijzonder op pnjs.
Het bestuur is dringend toe aan uitbreiding. Jan-Cor Jacobs vervult momenteel de functies van secretaris en leden
administrateur. Verder is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de Slangendog en hel bijhouden van de web
sites. Penningmeester Henk van Rooden heeh te kennen gegeven zijn functie In 2002 wegens drukke werlczaam
heden neer Ie leggen. Hef bestuur zou het bijzonder op prïis stelen als leden die zich geroepen voelen een of
meerdere taken op zich te nemen, zich zo spoedig moge�k melden.

LITTERATURA SERPENTIUM 2001 JMRGANG 21 NUMMER 2

