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VOORWOORD / FOREWORD

De redactie van Litteratura Serpentium verheugt zich op de 27ste jaargang. Nu immers
is al duidelijk, dat er sprake zal zijn van een
uitermate boeiende jaargang. Te beginnen
met deze eerste aflevering. Hierin sluiten
we de ene artikelenreeks af, namelijk de
praktische terrariumbouwserie van Dick
Visser, maar dient de volgende zich al weer
aan. De redactie is er trots op u in deze
jaargang een excellente studie-in-afleveringen te kunnen presenteren van Charles
Smith over geslachtsdimorfisme en groei
bij Boa constrictor. Deze studie ontleent
haar belang onder meer aan het feit dat de
resultaten ervan gebaseerd zijn op een
onderzoek aan een grotere groep reuzenslangen dan tot dusver het geval is
geweest. Prof. dr. Bert Verveen verzorgde
de uitstekende, op de leek toegesneden
Nederlandse vertaling die in dit nummer
staat en zal ook de volgende afleveringen
vakkundig voor zijn rekening nemen.
Tevens zal hij deze bijzondere reeks afsluiten met een soortgelijke studie waarbij zijn
eigen dieren object van onderzoek zijn
geweest. Bovendien is de begrippenlijst die
het begrijpen van Smith’s wetenschappelijke artikel kan ondersteunen van zijn hand.
Dat daarnaast ruimte zal blijven voor artikelen van ander kaliber spreekt voor zich.
Daarvan treft u ook in deze aflevering
mooie voorbeelden aan.

The editorial board of Litteratura Serpentium is looking forward to the 27th volume,
which will prove to be very interesting. In
this first edition, we are finishing the series
of papers on terrarium construction by Dick
Visser. However, at the same time we are
already starting with a next paper in several episodes, namely the report of the excellent studies by Charles Smith on the sexual dimorphism in Boa constrictor. The
importance of this study lies in the large
sampling group on which the results were
based. Prof. Dr. Bert Verveen took care of
the very nice, lay-oriented Dutch translation of the series. He will also terminate it
with his own report of a similar trial, in
which he examined his own animals.
Moreover, he compiled a terminology list,
which will be a great help to the reader, for
a better understanding of Smith’s scientific
papers.
It is obvious that there still will be ample
space for other appealing papers. This
issue contains some very nice examples
thereof.
Best wishes for 2007!
Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest

Beste wensen voor 2007!
Dieter Vancraeynest
Marcel van der Voort
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