
Artikelen 

LITTERATURA SERPENTIUM 

Nederlandse editie 

Jaargang 13, Nummer 6, december 1993 

INHOUDSOPGAVE 

* * * 

Een nieuwe hoofdredacteur; 
Piet Schiereck 178 

Middeleeuwse herpetologie, deel 16: Hare bete es sonder ghenesen; 
Marcel van der Voort 179 

Crotalus cerastes (Hallowell, 1854 ), de horenratelslang; 
Pete Strimple 185 

Verzorging, voortplanting en groei van de amethistpython, Morelia amethistina; 
Brian Barnett 190 

Het houden van en kweken met Corallus enydris enydris; 
L.C. Hulsker 203 

Voortplanting in gevangenschap van de anaconda, Eunectus murinus; 
Pete Strimple 206 

Kweekresultaten 212 

Vraag & Aanbod 214 

Index Jaargang 13 



178 / Litteratura Serpentium, 1993, Vol. 13, Nr. 6 

EEN NIEUWE HOOFDREDACTEUR 

* * * 

Al weer vijf jaar heb ik mij bezig gehouden met de uiteindelijke inhoud en vormgeving van 
Litteratura Serpentium. Het wordt dan ook tijd een ander deze taak toe te vertrouwen. Vanaf 
het nieuwe nummer 14 zal René van der Vlugt de nieuwe hoofdredacteur zijn. René is al 
geruime tijd een trouwe vertaler van uw teksten. Hij wordt hierin ook in de toekomst door zijn 
vrouw Cécile bijgestaan. Marcel van der Voort blijft de lay-out van het blad verzorgen. 

In de afgelopen jaren zijn er heel wat verhalen door mijn handen gegaan. En vanwege de 
tweetalige uitgave moest er dus aan ieder verhaal wat gebeuren, of in het Nederlands of in het 
Engels vertalen, en ook weer nakijken. Toch was en is het fijn, als je als hoofdredacteur geen 
zorgen hebt over de inhoud van de komende nummers. En daarom kan iedere redactie best 
wel een paar goede verhalen van de leden gebruiken. En dat u een verhaal kunt schrijven is 
toch wel in de loop der jaren gebleken. Mijn dank daarvoor, overigens. Even voorrekenen: 13 
jaargangen met gemiddeld 150 pagina's artikelen leveren bijna 2000 pagina's slangenverhalen 
op. Maar staat uw verhaal er nog niet eens bij? Dan moet u daar wat aan doen! Stuur 't op 
naar één van de redactieleden. Een paar goede dia's erbij, en u heeft uw specifieke kennis 
opgedaan over het houden en kweken van uw slangen wereldkundig gemaakt. Ik kan u 
verzekeren dat het met grote belangstelling wordt gelezen. Dat doet u tenslotte ook met ieder 
nieuw nummer. Dan gaat mijn wens voor succes aan de nieuwe hoofdredacteur in vervulling. 

Tot slot wil ik alle redactieleden heel hartelijk bedanken voor hun inzet, want zij zorgden 
ervoor dat het blad toch weer op tijd bij u in de bus viel. 

Piet Schiereck. 


