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VOORWOORD

VOORWOORD

FOREWORD

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven,
lazen we op een nieuwssite dat Anna, een drie
meter lange groene anaconda, die gehouden
wordt in het New England Aquarium in Boston,
maagdelijk is bevallen van een aantal jongen,
waarvan er nog twee in leven zijn. Het acht
jaar oude dier is er, ondanks haar celibataire
levenswijze, blijkbaar toch in geslaagd om zich
voort te planten. Het is weliswaar een bekend
verschijnsel bij hagedissen, salamanders en
slangen, zo’n parthenogenese, maar het was
toch leuk om er bij zo’n majestueus dier als een
anaconda over te lezen.

During the writing of this foreword, we read
that Anna, a virgin green anaconda with a
body length of 3 meter that is being kept in the
New England Aquarium in Boston, gave birth
to a number of babies of which two are still
alive. In spite of her virginity, the eight-yearold snaked managed to reproduce. Actually,
parthogenesis is a known phenomenon in
lizards, newts and snakes, but it is nice to
read about the occurrence of this unusual way
of reproduction in such an exceptional animal
as an anaconda.

In deze aflevering van Litteratura Serpentium
kunt u méér interessante zaken over slangen
lezen. Jan-Cor Jacobs heeft niet alleen
praktische tips voor het verwarmen en verlichten
van uw terraria, nu de traditionele gloeilampen
gaan verdwijnen, hij heeft ook een suggestie
om eens te variëren op het voedingspatroon
van uw dieren. Tom Hellebuyck en Jules Simard
beschrijven uitgebreid wat te doen, als één van
uw slangen onverhoopt problemen met haar
oogbril krijgt. Peter Dockrill beschrijft de vondst
van een wel erg vreemde slang in Australië.
Richard de Jong heeft met zijn gebruikelijke
nauwgezetheid een nieuwe slangengids gelezen
en vertelt u over zijn bevindingen. Anton van
Woerkom tot slot, heeft de serieuze problemen
met invasieve reuzenslangen in de U.S.A.
eens op een rijtje gezet. Onder meer de eerder
genoemde Anna zien we bij hem terug!

In the current issue of Litteratura Serpentium,
you can read more interesting topics about
snakes. Besides providing advice about the
use of heat and light sources in your terrarium,
taking into account that the classical light
bulbs will no longer be available soon, JanCor Jacobs also gives some suggestions
about varying the diet of your animals. Tom
Hellebuyck and Jules Simard elaborately
report about what needs to be done when
one of your snakes would develop a disorder
of the spectacle. Peter Dockrill documents the
discovery of an exceptional snake in Australia.
Richard de Jong has read a novel snake guide
with the usual accuracy and provides us with a
review. Finally, Anton van Woerkom has written
an overview about the problems associated
with invasive giant snake in the U.S.A.. Anna,
the snake we mentioned before also appears
in this overview!

Verder treft u natuurlijk bij deze aflevering
het entreebewijs voor de Slangendag van
13 oktober 2019 aan. Wie de voorafgaande
jaren is geweest, weet dat het onverstandig
is om dit hoogtepunt in het herpetologische
jaar te missen! Ben dan ook zuinig op uw
entreebewijs, u krijgt het maar één keer. Verlies
kost u € 8.- entree, waarvan € 0,50 ten goede
komt aan wetenschappelijk herpetologisch
onderzoek, dat weer wel.

As usual, you will find the admission ticket for
the Snake day, that will take place October
13th of 2019, enclosed in the current issue.
Any of you who has visited this event during
the past years knows that is not wise to miss
out on this highlight of the herpetological year!
Take care of your admission ticket as it will only
be provided once. Although, € 0,50 is donated
to herpetological research, you will have to pay
€ 8 if you do lose your ticket.
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FOREWORD

Voor de zoveelste keer attenderen we u op
onze nakende verjaardag in 2020. Dan bestaat
de Europese Slangenvereniging, en Litteratura
Serpentium dus ook, veertig jaar. Dat willen
we groots vieren met vier volumineuze
themanummers, mede mogelijk gemaakt
door een legaat van wijlen prof. dr. Bert
Verveen. Omdat Bert een boa-liefhebber was,
willen we de eerste aflevering van Litteratura
Serpentium dan ook aan reuzenslangen, in het
bijzonder aan boa’s wijden. Uw hulp is daarbij
onontbeerlijk. Wij nodigen u dan ook dringend
uit om uw ervaringen met uw reuzenslang(en)
op schrift te stellen en aan ons op te sturen.
Uiteraard vergezeld van mooie kleurenfoto’s!

Once more, we would like to draw your attention
to our upcoming anniversary, as the European
Snake Society and Litteratura Serpentium will
have their 40th birthday. We want to celebrate
this in a grand way by releasing four elaborate
theme issues. The latter is partly made possible
thanks to the legacy of the late prof. dr. Bert
Verveen. As Bert was passionate about boas,
we want to dedicate the first theme issue to
giant snakes, with an emphasis on boas. Your
help is vital in order to accomplish this. For this
reason, we urgently invite you to write down
your experiences with giant snakes and submit
it as a contribution to our journal. Of course
accompanied by beautiful colour photographs!

Dan is het nu tijd om aan de rest van dit nummer
te beginnen. Veel plezier.

So, now it is time to start reading the rest of this
issue. Enjoy.

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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