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VOORWOORD

VOORWOORD

FOREWORD

Een vertrouwd auteur gaat u, niet alleen in deze
eerste aflevering van het nieuwe jaar, maar ook
in de volgende missen - een oude vertrouwde
gaat u echter weer ontmoeten. De bijzondere
naspeuringen van Ron Bronckers maakten het
hem meer dan een decennium lang mogelijk,
om in vrijwel elke aflevering van Litteratura Serpentium verslag te doen van de wijze waarop in
sommige Europese landen, maar voornamelijk
in Frankrijk, een oplossing werd gevonden voor
het veronderstelde adderprobleem. Ron heeft
deze materie vrijwel uitputtend onderzocht, en
naar het zich laat aanzien, zal hij weinig nieuwe
addervangers meer kunnen toevoegen aan de
inmiddels imposante reeks. Niettemin koesteren
we de hoop dat hij bij tijd en wijle op iets stuit
waarover hij u en ons zal willen informeren. We
besteden in deze aflevering uitgebreid aandacht
aan zijn verdiensten voor de cultuurhistorie van
de herpetologie in Europa en aan de wijze waarop hij zijn collectie beschikbaar heeft gesteld
aan andere wetenschappers.

While you will miss a familiar author, not only
in the first issue of this year’s volume but also
in the next issues, you will re-encounter an old
faithful one. For more than a decade, his particular investigations allowed Ron Bronckers to
report in almost all issues of Litteratura Serpentium about the solution for the so-called viper
problem in European countries, especially in
France. As Ron has exhaustively explored this
topic, it seems that he will not manage to add
much novel viper hunters to the meanwhile impressive series. Nevertheless, we hope that he
will stumble into an interesting subject every
once and a while and will inform us about it. In
the current issue we pay a lot of attention to his
merits concerning the cultural historical aspects
of herpetology in Europe and the way he made
his collection available to other scientists.
Cees van Riel is a name that appeared very
regularly in the second to the eighth volume of
Litteratura Serpentium. The submission of Ari
Flagle about Simalia boeleni in the last issue
of the previous volume inspired Cees to inform
us about his experiences with this wonderful
snake species. Welcome back Cees.

Cees van Riel is een naam die al vanaf de tweede
jaargang van Litteratura Serpentium tot en met
de achtste, met de regelmaat van de klok aanwezig was in ons lijfblad. Het artikel van Ari Flagle
over Simalia boeleni in de laatste aflevering van
de vorige jaargang, was voor Cees de aanleiding
om ons te informeren over zijn ervaringen met
deze prachtige slang. Welkom terug, Cees.

Worldwide dazzling books about snakes are
kept being published. We want to share our enthusiasm about the book of Sean Graham that
was published last year. Thanks to the willingness of the author as well as the publisher, we
can spoil you with a chapter from this phenomenal book. Richard de Jong draws your attention to a field guide that should not be missing
in your luggage when you would be heading
to Kenya.

Er blijven wereldwijd maar schitterende boeken
over slangen verschijnen. We willen graag ons
enthousiasme met u delen over het boek van
Sean Graham, dat vorig jaar verscheen. Dank zij
de welwillende toestemming van auteur en uitgever, mogen wij u tracteren op een hoofdstuk uit
dit fenomenale werk. Richard de Jong attendeert
u vervolgens op een veldgids die niet in uw bagage mag ontbreken, als u richting Kenia gaat.

Once more we want to remind you about our
fortieth anniversary that we hope to celebrate
next year. We have invited you several times
to contribute to the four tremendous, desirable issues of Litteratura Serpentium we are
aiming to publish thanks to the legacy of late

We komen er toch nog maar eens op terug,
op onze veertigste verjaardag, die we volgend
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prof. dr. Bert Verveen. One theme issue will
certainly focus on boas and pythons and another issue will deal with diseases and health in
snakes. For the two remaining issues the editorial board warmly welcomes any suggestions.
While you are thinking about ideas for a possible contribution for one of the theme issues,
we wish you a lot of reading pleasure.

jaar hopen te vieren. We hebben u al ettelijke
malen uitgenodigd om een bijdrage te leveren
aan de vier prachtige, begerenswaardige afleveringen van Litteratura Serpentium die we willen laten verschijnen, en die mogelijk gemaakt
worden door een legaat van wijlen prof. dr. Bert
Verveen. Eén themanummer zal in ieder geval
over Boa’s en Pythons gaan en een ander over
ziekten en gezondheid bij slangen. Voor de twee
resterende aflevering wil de redactie graag uw
suggesties ontvangen. Terwijl u gaat broeden
op een mogelijke bijdrage voor de themanummers, wensen wij u veel leesplezier toe met
deze aflevering.

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, 2019, Viper hunters! Portraits of a vanished
profession. € 25,00.
- 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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