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voorwoord/Foreword

Kort even een waarschuwing en een herin-
nering. De waarschuwing betreft het extra 
katern in deze aflevering van Litteratura 
Serpentium. Dat heeft alles te maken met 
de slangendag van de Europese Slangen-
vereniging op zondag 13 oktober 2013 in 
Houten (Utrecht). Bewaar dit katern goed, 
want het originele entreebewijs dat er on-
derdeel van is, geeft gratis toegang tot de 
slangendag. Dit katern wordt slechts één 
keer verstrekt!

De herinnering heeft te maken met de vierde 
aflevering van deze jaargang van Litteratura 
Serpentium, dat opnieuw een themanum-
mer moet worden. Dit keer over waterslan-
gen. De redactie heeft weliswaar al ettelijke 
toezeggingen voor bijdragen gekregen - en 
het themanummer belooft nu al erg interes-
sant te worden - maar er is ruimte voor nóg 
meer! Wilt u een bijdrage leveren, neem dan 
contact op met één van ondergetekenden.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

First an alert and a reminder. Pay attention 
to the extra section included in this issue 
of Litteratura Serpentium. The latter deals 
with the snakeday of the European Snake 
Society that will be organized at Sun-
day the 13th of October 2013 in Houten  
(Utrecht). May we urge you to guard this 
extra section carefully, because it contains 
the original entry permit which allows free 
entry to the snake day. This section will only 
be dispensed once!

The reminder refers to the fourth theme is-
sue of this volume of Litteratura Serpentium. 
This issue will deal with water snakes. Al-
though the editorial board already received 
numerous contributions - making the pros-
pect to this theme issue very promising and 
interesting - other submissions would still 
be warmly welcomed! Please contact the 
editorial board if you would like to make a 
submission.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck



Litteratura Serpentium 2013                   jaargang/Volume 33 nummer/no.2128

esv-uitgaven/ ess-editions

In de serie Herpetologische Bundels is als 
deel 1 verschenen:
1. Marcel van der Voort, Adders onder het 

gras! Over slangen in mythen en verha-
len. Een bloemlezing van cultuurhisto-
rische artikelen zoals in de jaargangen 
13 t/m 31 in Litteratura Serpentium zijn 
verschenen. € 17,50.

2. Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte 
en gezondheid bij slangen, deel 1. Een 
bloemlezing van ‘medische’ artikelen uit 
de jaargangen 1 t/m 10 van Litteratura 
Serpentium. € 27,50

3. Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte 
en gezondheid bij slangen, deel 2. Een 
bloemlezing van ‘medische’ artikelen uit 
de jaargangen 12 t/m 25 van Litteratura 
Serpentium. € 29,50

Binnen Nederland te bestellen door het 
juiste bedrag over te maken op Postbank-
rekening 4438855 van de penningmees-
ter van de Europese Slangenvereniging te 
Brunssum, onder vermelding van de titel 
van het gewenste deel. U krijgt uw exem-
plaar dan franco toegestuurd.

Published as volume 1 in the series 
Herpetological Volumes: Marcel van der 
Voort, There’s a snake in the grass! About 
snakes in myths and stories. It contains 
an anthology of articles by Marcel van der 
Voort, as they were published in Litter atura 
Serpentium, the magazine of the European 
Snake Society, between 1988 and 2011.
Please contact the treasurer to order a 
copy: treasurer@snakesociety.nl.

in voorbereiding - in course
Herpetologische Bundels deel 4
Herpetological Volumes part 4

Ron Bronckers, Adderjagers! 
Portretten van een verdwenen beroep
Ron Bronckers, Viper hunters! 
Portraits of a vanished profession

Bundeling van artikelen over Franse, 
Engelse en Italiaanse slangenvangers aan 
de hand van zeldzaam beeldmateriaal.
Articles about French, English and Italian 
viper hunters based on rare illustrations.

Herpetologische Bundels deel 5
Herpetological Volumes part 5

Waterslangen. Bloemlezing van artikelen 
over waterslangen uit de jaargangen 1 t/m 
30 van Litteratura Serpentium 
Watersnakes. Anthologie of articles as they 
were published in Litteratura Serpentium 
volumes 1-30.


