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FOREWORD

VOORWOORD

FOREWORD

Zo, met deze vierde aflevering zit de 38ste jaargang
van Litteratura Serpentium er weer op! We hopen
dat u van de eerdere nummers genoten heeft en
dat u dat van dit nummer nog gaat doen. Er is
tenminste weer voor iedereen wat: er is een verslag van veldwerk in Papoea-Nieuw-Guinea van
Ari Flagle, een kweekverslag van een bijzondere
slangensoort door Nicole Tam, Raymond Kuijf
doet verslag van een bijzondere expositie van
Naturalis in Leiden en Ron Bronckers is tijdens
zijn jacht op zeldzame prentbriefkaarten weer iets
heel bijzonders op het spoor gekomen. Tijdens
de afgelopen Slangendag, 14 oktober 2018, kon
het moeilijk onopgemerkt blijven dat Mark O’Shea
acte de présence gaf en in de gifslangenruimte
zijn jongste boek signeerde. Eén van ons heeft het
gelezen en doet er verslag van. Dat musea soms
verrassende stukken in hun collectie kunnen hebben, kunt u lezen in de rubriek ‘Leuk om te weten’.

And so this fourth issue concludes the 38th volume of Litteratura Serpentium! We hope you have
enjoyed the previous issues and you will also enjoy the current one. This issue has something to
offer for everyone: a report about field work that
has been performed in Papua New Guinea by Ari
Flagle, a breeding report about an extraordinary
snake species by Nicole Tam, Raymond Kuijf informs us about a remarkable exposition of Naturalis in Leiden and Ron Bronckers has again stumbled on something particularly interesting during
his hunt for rare picture postcards. During the past
snake day that was organized the 14th of October 2018, it could not be left unnoticed that Mark
O’Shea was present to sign his newest book in
the venomous snake room. One of us has read the
book and provides a review. In the section ‘Nice to
know’ the possible presence of amazing items in
museum collections is documented.

Graag willen we onze grote dank uitspreken
aan onze trouwe redactiemedewerkers. Dank
zij hun loyale inzet, heeft het weer vanzelfsprekend geleken dat Litteratura Serpentium met
de regelmaat van de klok bij u op de mat is gevallen. Wij weten dat dat niet vanzelfsprekend
is, en dat er veel tijd en energie in hun werkzaamheden gaan zitten. Wij vinden het dan ook
hartverwarmend dat we dit jaar weer een beroep op hen hebben kunnen doen. Dank allen.

We would like to take this opportunity to show
great gratitude to our loyal editorial board members. Thanks to their faithful efforts it might seem
self-evident that you received Litteratura Serpentium with clockwork regularity. We do realize,
however, that this is not something that can be
taken for granted but requires a lot of time and
energy. Accordingly, we find it heartwarming that
we could count on them once more during the
past year. A big thanks to all of you.

We memoreren nog maar eens ons jubileumjaar,
2020, waarin de veertigste jaargang van Litteratura Serpentium gaat verschijnen. We hebben
vier dikke, full colour-nummers in gedachten
over interessante thema’s. Aarzel niet om contact op te nemen, als u een bijdrage kunt leveren
over boa’s, ziekte en gezondheid bij slangen, of
als u een suggestie heeft voor andere thema’s.

We would like to draw you attention to 2020 once
again, as we will celebrate the publication of the
fortieth volume of Litteratura Serpentium. We are
considering four voluminous, full colour issues
about interesting topics. Do not hesitate to contact us if you would be able to make a contribution
about boas, diseases and health in snakes, or if you
would have suggestions for the other theme issues.

Maar nu: op naar de 39ste jaargang.
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en alle
goeds voor 2019.

But for now: let’s move on to the 39th volume.
We wish you a joyful turn of the year and all the
best for 2019.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
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ESV-uitgaven - ESS-editions

IN DE SERIE
HERPETOLOGISCHE BUNDELS
ZIJN VERSCHENEN:
- Marcel van der Voort, 2014, Adders onder het gras! Over slangen
in mythen en verhalen. Een bloemlezing van cultuurhistorische
artikelen zoals in de jaargangen 13 t/m 31 in Litteratura Serpentium
zijn verschenen. Tweede, aangevulde en gecorrigeerde oplage.
€ 17,50.
- Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte en gezondheid bij slangen,
deel 1, 2012. Een bloemlezing van medische artikelen uit de
jaargangen 1 t/m 10 van Litteratura Serpentium. € 27,50.
- Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte en gezondheid bij slangen,
deel 2, 2012. Een bloemlezing van medische artikelen uit de
jaargangen 12 t/m 25 van Litteratura Serpentium. € 29,50.
- Ron Bronckers, 2013, Adderjagers! Portretten van een verdwenen
beroep. Verzamelde artikelen uit de jaargangen 28 t/m 34 van
Litteratura Serpentium. € 17,50.
- Waterslangen, 2013. Bloemlezing van artikelen over waterslangen
uit de jaargangen 1 t/m 30 van Litteratura Serpentium. € 15,-.
Om te bestellen binnen Nederland, neem contact op met de
penningmeester: treasurer@snakesociety.nl. Vermeld daarbij de
gewenste titel en vraag naar de prijs inclusief verzendkosten. U krijgt
dan na betaling uw exemplaar toegestuurd.

PUBLISHED IN THE SERIES
HERPETOLOGICAL VOLUMES:
- Marcel van der Voort, 2012, There’s a snake in the grass! About
snakes in myths and stories. € 17,50.
- Ron Bronckers, 2013, Viper hunters! Portraits of a vanished
profession. € 17,50.
- A.A. Verveen, 2014, The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in
Captivity. € 29,50.
Please contact the treasurer to order a copy: treasurer@snakesociety.
nl. Name the title you wish to order and ask for the price including
shipping costs.
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