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~AN DE REDACTIE 
Niet zonder trots presenteren wij u de eerste afle
vering van de negentiende jaargang van Littera
tura Serpentium. Het blad steekt weer in een 
nieuw jasje, waarvan de terugkeer van het oude 
logo, een variant op de Ouroburos - de mythische 
slang die in haar eigen staart bijt en op die manier 
de eeuwigheid symboliseert - bij velen hopelijk in 
de smaak zal vallen. Het logo is indertijd ontwor
pen door Casper den Ouden (zie LS 1, 69). Behal
ve de mythische gedachte die aan dit vignet ten 
grondslag ligt, voegde Casper nog als symboliek 
het volgende eraan toe: 

• de cirkel, die de eenheid van onze vereniging 
weergeeft; 

• de aardbol die het internationale karakter 
vertegenwoordigt en bovendien aangeeft dat 
het om álle slangen gaat die in de wereld 
voorkomen; 

• de slang zelf, het dier waar het in onze hobby 
uiteindelijk om gaat, nog eens geaccentueerd 
door de S-vorm. 

Dit alles betreft het uiterlijk van ons tijdschrift. 
Maar waar het uiteindelijk om gaat staat tussen de 
nieuwe kaften. En het verheugt de redactie zeer 
dat de vooruitzichten gunstig zijn: er is aardig wat 
kopij in portefeuille, er is een enthousiaste en 
energieke club vertalers regelmatig in de weer en 
dank zij technische verworvenheden als de onvol
prezen computer, fax, en e-mail vlot de communi
catie tussen de leden en medewerkers van de 
redactie sneller dan voorheen. Voeg daaraan toe 
dat we tegenwoordig een uiterst efficiënt en coö
peratief DTP-bureau hebben dat de opmaak van 
het blad verzorgt en voor het drukken en verzen
den zorgt, en u zult begrijpen dat we dit jaar met 
vertrouwen tegemoet zien. 

Veel van de huidige verworvenheden is te danken 
aan de tomeloze inspanning van de hoofdredacteu
ren René en Cécile van der Vlugt. Vanaf de veertien
de jaargang hebben zij de eindverantwoordelijkheid 
voor het blad op hun beider schouders gehad en dat 
is vaak geen lichte last geweest. In een periode dat 
er weinig vrijwilligers beschikbaar waren voor ver
taalwerk, hebben René en Cécile kilometers tekst 
van het Nederlands in het Engels en omgekeerd ver
taald; hebben zij talloze contacten onderhouden met 
de overige mensen die aanvullende hand- en span
diensten voor de redactie verrichten, van wie er 
velen in het buitenland wonen. Ook hebben zij zich 
als bestuursleden van de Europese Slangenvereni
ging, buiten hun redactionele werkzaamheden om, 
ingespannen om de continu"ileit van de vereniging te 
waarborgen. Het is dan ook met spijt dat de overige 
redactieleden kennis hebben moeten nemen van het 
besluit van René en Cécile om terug te treden als 
hoofdredacteurs: een op handen zijnde tweede 
gezinsuitbreiding en reorganisaties op het werk 
maken het onmogelijk om nog langer de werkzaam
heden voor LS te verrichten in het onbehoorlijke 
tempo en op het hoge niveau zoals zij dat de afgelo
pen jaren hebben laten zien. Gelukkig blijven beiden 
wel beschikbaar om vertaalwerk te verrichten. René 
en Cécile, hartelijk dank voor jullie inzet, voor jullie 
accuratesse en jullie sympathieke coöperatie. 

Hoewel de hoofdredacteuren niet met ingang van 
direct hun werkzaamheden neerleggen, zijn het 
bestuur van de Europese Slangenvereniging en de 
redactie van LS naarstig op zoek naar een opvolger 
voor René en Cécile. Mocht u ambitie hebben om 
een redactionele taak op uw schouders te nemen, 
neemt u dan contact op met iemand van het bestuur 
of met ondergetekende. 

Namens de redactie, 
Moreel van der Voort 
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1.2 Liasis savuensis; 2.2 Liasis fuscus; 1.1 Liasis mack
/oti( kupang); 3.4 Liais boelen;, 2.2 Liasis a/bertisi;, 3.5 
Liasis amethistinus (halmahera); 0.0.4 Ophiophagus 
hannah; 4.4 More/ia spi/ota variegata (NG jungle); 3.5 
Coral/us caninus; 2.2 Boa constridor (Suriname); 1.1 
Eunedus murinus; 1.1 Epicrates cenchria cenchria; ver
wacht nakweek van: Acrantophis dumerilli, Boa cons
tridor imperator (hog island), More/ia spilotus spilotus, 
More/ia spilotus cross, More/ia spilotus cheynie, More/ia 
viridis (Aru, Merauke, Jaapen), Python curtus bron

gersmai, Python regius, 
Liasis boa. 
Freek Nuyt, Venkel 19, 
5061 WT Oisterwijk. 
013-5213115/523116; 
fax: 013-5213118. 

1.1 Agkistrodon contortrix pictigaster, 1998, 
f l 00,- (giftig!); 3.3 Agkistrodon contortrix lacti
cinctus, 1998, f 80,- per koppel, f 200,- voor de 
hele groep (giftig!). 
Herman Bransgeest, langestraat 89, 2312 SL Leiden. 
011-5661630/020-5843122. 

GEVRAAGD 
-------

Kweekkoppels (jong, minder dan 3 jaar oud) van vol
gende dieren: Bitis gabonica gabonica of Bitis gaboni
ca rhinoceros, Trimeresurus albo/abris, Vipera ammo
dytes sp of Vipera xanthina sp of Vipera lebetinna sp . 

Van Mullem Philippe, 
- Klein Eikhautstraat 18, 

3800 Sint-Truiden, België. 
E-mail: Frietla.Strau
ven@village.uunet.be; 
tel: 011/69.29.11. 
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1.0 Dasypeltis medici lamuensis; 1.0 Dasypeltis fas
ciata;, 1.0 Vipera ammodytes transcauscasiana, 
coloured ammodytes, Vipera wagneri kaznakovi, 
Sistrurus ravus, Mexican High/and Crotalus. 
Markus Wulf, Oberstr. 4, 35287 Rasstlarf, 
Tel/Fax: 0049-6424. 

Python anchietae, Elaphe mandarina, baby's of vol
wassen.Emanue/e Cimatti Via Va/terra 7, 
1-40135 Balagna. Italië. Tel: +39-051-6447492; 
fax: +31-051-436795; tac9602@iperbale.ba/ogna.it 

Vertalers (Nederlands-Engels) die voor de speciale 
uitgave van het jaar 2000 een (medisch) artikel 
voor hun rekening willen nemen; (nog) geen tijds
druk! Graag contact opnemen met 
Marcel van tier Voort, 0493-691993 af 
E-mail: ess-etlitar@wxs.nl 

1.0 Thamnophis sirtalis similis (volwassen); 1.0 
Dasypeltis medici medici (volwassen). 
Jan-Cor Jacobs, W.A. Vultastraat 62, 
3523 TX Utrecht. Tel.: 030-2801115. 
E-mail: ess-secretary@wxs.nl 

Artikelen over medisch-herpetologische kwesties 
voor LS-jubileumnummer. Gelieve contact op te 
nemen met Marcel van tier Vaart, 0493-691993 
af E-mail: ess-etlitar@wxs.nl 

Levende voedseldieren, liefst grote ratten of cavia's; 
omgeving Utrecht of maximaal 25 km daarbuiten. 
Dick van tien Berg, Van Riemstlijkgaartle 37, 
3981 XG Bunnik. 030-6564046; 
e-mail: tlick@bergbunnik.tleman.nl 

0.1 Python curtus brongersmai, volwassen; 0.1 
Eunedus notaeus, volwassen. 
Thierry Baulaire, Carbeville, 71120 Giremautiers, 
France. Tel: 33-1-64-20-86-88 • 

VRAAG EN AANBOD 

Enthousiast lid dat in de loop van het jaar de 
inhoudsopgave en index van deze jaargang wil bij
houden, zodat deze direct met het laatste nummer 
meegestuurd kan worden. 
Neem contact op met Marcel van tier Vaart, 
0493-691993 af E-mail: ess-etlitar@wxs.nl 

0.4 Lampropeltis getulus goini, 'striped phase' & 
'patternless phase'; 1.3 Lamprope/tis getulus califor
niae, 'banana phase' ('high yellow'). 
Herman Bransgeest, langestraat 89, 2312 SL Leiden. 
071-5661630 /020-5843122. 

1.1 (rota/us atrox. Van Mullem Philippe, Klein Eilchaut
straat 18, 3800 Sint-Truiden, België. 011/692911. 
Mail: Frietla.Strauven@village.uunet.be 

1.1 More/ia virides. Andre van Leijen, Cameliastraat 62, 
1214 GB Hilversum. 035-6289801/06-22227339. 

[Ü]EDEDELINGEN 

SLANGEND_A_G_ l 999~--------

De Europeseslangen Vereniging (ESV) organiseert 
ook in 1999 weer de jaarlijkse Slangendag, en wel 
op zaterdag 2 oktober 1999 in het Euretco Expo 
Center, Meidoornkade 24 (Industrieterrein Doorn
kade), te Houten. 

NIEUWE LEDENADMINISTRAT~IE __ 

In de loop van dit jaar zal Guido Gomes zijn taken 
als penningmeester en ledenadministrateur van de 
Europese Slangenvereniging neerleggen. 

1.1 Crotalus atrox. Van Mulem Philppe, 
Klein Eikhautstraat 18, 3800 Sint-Truiden, België. 
011/692911. MaH: Frietla.Strauven@vi//age.uunet.be 
1.1 More/ia virides. Andre van l.eljen, Cameliastraat 62, 
1214 GB Hilversum. 035-6289801/06-22227339. 

1.1 (rota/us atrox. Van MuUem Philippe, Klein Eilchaut
straat 18, 3800 Sint-Truiden, België. 011/692911. 
Mail: Frietla.Strauven@village.uunet.be 

Diverse eieren van niet giftige slangen. fryx colubrinus 
loveridgei volwassen. fryx jhonii volwassen vrouw. 
J. van het Meer, 
Chap;,atl 34, 
1323 RZ Almere, 
Tel.:036-5361243 

Datum laatste advertentie: 15 februari 1999. 

Vanaf l februari 1999 is daarom de ledenadmini
stratie overgenomen door: 

Jos Mout, 
Florqn 56, 
8253 DN Dronten. 
Tel.: 0321 - 315639 

Iedereen wordt vriendeliik verzocht olie adreswijzi
gingen en/ of inlichtingen omtrent abonnementen 
vanaf l februari te richten aan bovenstaand adres. 
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