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FOREWORD

Hebt u de Slangendag van zondag 13 oktober
jongstleden gemist? Wat jammer! Was u er wel?
Hopelijk kijkt u dan, net als het bestuur van de
Europese Slangenvereniging en de redactie
van Litteratura Serpentium met tevredenheid
terug op weer een geslaagde dag. Het was
aangenaam druk in de drie zalen, zonder dat de
bezoekers hun ellebogen hoefden te gebruiken
om de met slangen bedekte tafels te kunnen
bekijken en bewonderen. We zagen kopers en
verkopers tevreden hun transacties afsluiten en
op veel momenten bleek onze Slangendag het
moment te zijn waarop gereserveerde slangen
eindelijk van eigenaar konden verwisselen.
Voor velen blijkt ons jaarlijks evenement tevens
de status van een reünie te hebben. We waren
er met plezier getuige van.

Did you miss Snakeday that took place Sunday
October 13? What a pity! Were you there? If this
was the case, we hope you are looking back
with pleasure at this successful day, just as the
board of the European Snake Society and the
editorial board of Litteratura Serpentium do.
It was enjoyably crowded in the three halls,
without the need of the visitors having to use
their elbows in order to view and admire the
tables that were covered with snakes. We
witnessed buyers and sellers pleasantly making
their transactions and frequently our Snakeday
proved to be the moment for reserved snakes
to swap owners. For many of us, our annual
event also proves to serve as a reunion. We
witnessed this with a lot of pleasure.
But enough about Snakeday as you have
received the latest issue of Litteratura
Serpentium of volume thirty-nine. We are
very pleased with the contributions of two
young scientists, Mátyás Bittenbinder and
Loïc van Doorn. We hope they will submit
more contributions in the future. Their solid
studies that focus on different research topics
and that were written in an enthusiastic and
comprehensible way are a pleasure to read.
Cesare Colli and Marco Mazza inform us
about their experiences with breeding two
exceptional snake species. In ‘Nice to know’
you can read and see what could happen
when you are enjoying a romantic dinner on a
terrace in Thailand. When we leaf back through
the four issues of this volume, we are very
satisfied. Many different topics and a couple
of exceptional snakes guaranteed that the
issues always covered something interesting
for everyone.

Goed, dat was de Slangendag. Maar u hebt nu
Litteratura Serpentium in handen, de laatste
aflevering van de negenendertigste jaargang.
We zijn erg ingenomen met de bijdragen
van twee jonge wetenschappers, Mátyás
Bittenbinder en Loïc van Doorn, van wie we
in de toekomst hopelijk meer mogen lezen.
Hun gedegen onderzoeken op uiteenlopende
gebieden, op een enthousiaste en begrijpelijke
manier verwoord, zijn een genot om te lezen.
Cesare Colli en Marco Mazza informeren ons
over hun kweekervaringen met twee bijzondere
slangensoorten. In ‘Leuk om te lezen’ leest u
over en kijkt u naar wat er zomaar kan gebeuren,
als je op een terras in Thailand romantisch zit
te dineren. Terugbladerend in de vier nummers
zijn we weer dik tevreden. Veel verschillende
onderwerpen, enkele bijzondere slangen, dus
zat er altijd wel iets van ieders gading bij.
Terwijl u dit leest, is de redactie al volop
bezig met de jubileumjaargang, u weet wel,
de jaargang die symbool staat voor onze
veertigste verjaardag en die we gaan vieren
met vier dikke, kleurrijke themanummers.
De eerste aflevering over boa’s en pythons
begint al aardig vorm te krijgen. Ook het
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While you are reading this issue, the editorial
board is eagerly preparing the jubilee edition.
As you know, this volume will symbolize our
fortieth anniversary and will comprise four
bulky, colourful theme issues. The first issue
about boas and pythons is already getting
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tweede nummer over ziekten en gezondheid
bij slangen zal interessante bijdragen bevatten,
terwijl het derde themanummer over adders al
in de steigers staat. We hebben gelukkig nog
even tijd om over de inhoud van het vierde
nummer na te denken.

shape and the second issue about disease and
health in snakes will contain highly interesting
contributions, while the third theme issue
about vipers is already being established.
Fortunately, we still have some time to reflect
on the content of the fourth issue.

Wij willen u ook maar weer eens attenderen
op het feit dat de verschijning van vier
aantrekkelijke afleveringen van Litteratura
Serpentium ieder jaar opnieuw geen
vanzelfsprekendheid is, hoewel u er natuurlijk
wél voor betaalt. Het is toch telkens weer die
hele batterij van redactiemedewerkers die dat
mogelijk maakt door belangeloos vertaalwerk
te verrichten. Wat zouden we zonder hen
moeten! Wij stellen hun inspanningen enorm
op prijs, en we willen hen dan ook oprecht
danken voor weer een jaar loyale arbeid. Wij
hopen volgend jaar opnieuw een beroep op
hen te mogen doen.

Once more, we want to emphasize that the
yearly production of four attractive issues of
Litteratura Serpentium is not evident, although
you of course do pay a contribution to receive
them. Time after time, this is realized by a vast
team of editorial board members contributing
voluntary translations. What would we
accomplish without them! We sincerely
appreciate their efforts and we wish to thank
them for the loyal efforts made during the past
year. We hope to be able to count on them
during the next year.
For now we hope that you can look back at
a good 2019 and we wish you all the best for
2020.

Voor nu hopen we dat u kunt terugkijken op
een goed 2019 en voor 2020 wensen we u het
allerbeste.

We wish you a lot of reading pleasure.
Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

Veel leesplezier.
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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