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ADDERS ONDER HET GRAS

Over slangen in mythen en verhalen

Marcel van der Voort

Uit het voorwoord van prof. dr. Bert Verveen

■ Marcel van der Voort is Neerlandicus, mediëvist - dus gespecialiseerd in de Middelnederlandse letterkunde - en wel
een bijzondere, omdat hij bovendien zowel van slangen houdt als slangen houdt en deze twee aandachtsgebieden inte-
greert. Hij is leraar Nederlands van beroep en daarnaast hoofdredacteur van het Nederlands- en Engelstalige slangen-

blad Litteratura Serpentium. Voorwaar geen algemeen 
voorkomende combinatie van interessegebieden, en ze-
ker niet gezien de verwevenheid van de mediëvistiek en 
de herpetologie die in zijn geschriften tot uiting komt. 

...

De mediëvist Marcel van der Voort beperkte zijn studies 
zeker niet tot de cultuurhistorische dimensie van ‘slangen 
in heden en verleden en in verschillende culturen’, maar 
zij vormen wel de ruggengraat ervan en vereisten het no-
dige detectivewerk (...). Sinds 1989 publiceerde hij veel 
artikelen over de antieke slangenliteratuur in Litteratura 
Serpentium. Niet alleen door zijn geschriften, maar ook 
door zijn opstelling als redacteur werd het blad een cul-
tuurhistorisch verschijnsel op het gebied van slangen, dat 
in zijn aard uniek is. Van de vier doelstellingen van de 
Europese Slangenvereniging zijn er twee in het bijzonder 
op het blad van toepassing: 
• het bevorderen van kennis van en ervaringen met het
houden van en kweken met slangen;
• het bevorderen van kennis van en inzicht in de rijke
cultuurhistorie van slangen.
De cultuurhistorische inbreng is Marcel van der Voort’s
eigen en originele contributie aan het blad en aan de Eu-
ropese Slangenvereniging.

...

Wie wilde weten hoe het de slang vroeger en tegenwoor-
dig in ‘s mensen ogen is vergaan, moest daarvoor de 
jaargangen van Litteratura Serpentium doorbladeren. In 
dit boek is nu een groot deel van het door Marcel opge-
dolven en afgestofte materiaal bijeengebracht, waardoor 
degene die in de literatuur op zoek is naar klassiek mate-

riaal over slangen op weg wordt geholpen. Met dit inhoudelijk stevige, onderhoudend geschreven, goed leesbare boek 
in handen, is het goed toeven in een stoel, en een productieve bezigheid bovendien.

Tweede oplage, april 2014 - 152 pagina’s, rijk geïllustreerd.

■ U kunt in het bezit komen van deze bijzondere bundel door € 17,50 + de juiste portokosten (zie website) over te 
maken op bankrekening 4438855 t.n.v. ´Penningmeester Europese Slangenvereniging´, o.v.v. ‘Adders onder het gras’. 
Vergeet niet om  uw adres duidelijk te vermelden.


