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voaNKXJRD 
Zoals u aan de vorige aflevering van Litteratura Serpentium heeft kunnen zien, heeft het 
uiterlijk van ons periodiek weliswaar enige veranderingen ondergaan, maar trof u in 
kwalitatief opzicht de hoogwaardige inhoud aan zoals u die van ons gewend bent. Met 
deze uiterlijke aanpassing hebben de redactie van LS en het bestuur van de Europese 
Slangenvereniging een begin gemaakt met de noodzakelijke, financiële ingrepen om de 
continuïteit van vereniging en blad te waarborgen. We zijn langzaam uit het dal naar 
boven aan het klimmen: de productiekosten van het blad zijn aanzienlijk verlaagd en het 
ledenaantal is op een acceptabel niveau en neemt nog steeds toe. Het lijkt mogelijk om 
Litteratura Serpentium als kwartaalblad uit te blijven geven. De redactie streeft ernaar, 
om met ingang van de volgende jaargang de afleveringen weer op tijd bij u in de bus te 
krijgen. 

We willen een oprecht woord van dank uitspreken aan al diegenen die redactie en 
bestuur een hart onder de riem hebben gestoken en constructief hebben meegewerkt 
om de achter ons lig-gende, moeilijke periode door te komen. We zullen meer dan ons 
best doen om de toekomstige afleveringen van een aantrekkelijke inhoud te voorzien. 

Dat begint al meteen met deze aflevering. Bert Verveen heeft een zeer opmerkelijke ont
dekking aan een Thamnophis sirtalis gedaan, die rechtvaardigt dat deze aflevering een 
themanummer genoemd zou kunnen worden. Hij heeft daar unieke videobeelden van 
gemaakt, die te zijner tijd te zien zullen zijn op onze website - die overigens vernieuwd 
gaat worden: neemt u eens een kijkje op www.snakesociety.nl. Het opmerkelijke 
cirkelgedrag van deze kousenbandslang heeft het uiterst nauwkeurige en uitvoerige ver
slag van Bert Verveen opgeleverd en is daarnaast de inspiratiebron geweest voor ook 
een cultuurhistorische benadering van dit fenomeen. We hopen dat beide categorieën 
artikelen u zullen bevallen. We zijn intussen erg benieuwd of andere houders van 
Thamnophissoorten - of andere soorten uiteraard - het beschreven gedrag herkennen en 
mogelijk ook vastgelegd hebben. Wij roepen deze leden op om de redactie te informeren 
over hun ervaringen. 

Tot slot spreekt zowel het bestuur als de redactie de wens uit, dat u ook volgend jaar lid 
wilt blijven van de Europese Slangenvereniging, dat u meehelpt om het ledenaantal te 
vergroten en blijft meewerken aan de totstandkoming van interessante afleveringen van 
Litteratura Serpentium. 

Het bestuur van de Europese Slangenvereniging , 
de redactie van Litteratura Serpentium 
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As you may have noticed from the previous issue of Litteratura Serpentium the look of 
our magazine has undergone some changes but you still found the same high quality 
contents that you were used to. With this cosmetic change the editors of LS and the 
board of the European Snake Society have initiated the necessary financial changes to 
ensure the continuity of our magazine and society. We are slowly going uphill again; we 
lowered the production casts of LS considerably and our number of members is at an 
acceptable level and rising slowly. lt seems feasible to publish Litteratura Serpentium 
quarterly. The editors strive to get the upcoming issues on your doormat on time. 

We would like to express a sincere word of appreciation to all of you who supported the 
editors and the board and collaborated in a very constructive way to get through the 
difficult period that lies behind. We wilt do more then our utmost to put together an 
attractive magazine. 

That already starts with this issue. Bert Verveen has made some remarkable 
observations on a Thamnophis sirtalis, that justify calling this issue a theme issue. He 
has shot some unique video footage that will be shown in the near future on our web site 
that is going to be updated completely shortly (www.snakesociety.nl). The remarkable 
circling behaviour of this ribbon snake has resulted in the very accurate and elaborate 
report by Bert Verveen and has also been an inspiration for a more cultural historica! 
approach of this phenomenon. We hope that you will appreciate both categories of 
articles. 

In the meantime we are very curious if other keepers of Thamnophis species - or other 
snake species for that matter - recognise similar behaviour and maybe even have 
recorded it. We call upon these members to inform the editors of their experiences. 

Finally both the board and the editors want to express their wish that also next year you 
will continue your membership of the European Snake Society and that you want to co
operate in increasing the number of members and the interesting contents of the 
upcoming issues of Litteratura Serpentium. 

The board of the European Snake Society 
The editors of Litteratura Serpentium 
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