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VOORWOORD / FOREWORD

niet alleen omdat deze aflevering het katern van
de slangendag - met daarin het gratis entreeticket
- herbergt, maar ook om andere redenen is de
derde aflevering van Litteratura Serpentium van
dit jaar een belangrijke. om te beginnen omdat de
indrukwekkende artikelenreeks van Charles Smith
over geslachtsdimorfisme en groei bij de boa constrictor afgerond wordt. niet eerder is er onderzoek gedaan aan een zo groot aantal slangen als
hij nu heeft uitgevoerd. De ‘goudklompjes’, zoals
Bert Verveen, de vertaler en bewerker voor het
nederlands van deze artikelenserie de na zorgvuldige afwegingen getrokken conclusies van Smith
noemde, laten zich met de regelmaat van de klok
oprapen. Wij zijn Charles Smith erkentelijk voor
het feit dat hij Litteratura Serpentium heeft willen
gebruiken om zijn bevindingen wereldkundig te
maken. De redactie spreekt ook haar dank uit
jegens prof. dr. Bert Verveen, zonder wiens vertaal- en bewerkingswerkzaamheden deze gedegen studie niet gepubliceerd had kunnen worden.
Waar we de ene reeks afsluiten, kunnen we de
volgende aankondigen. Dick Visser maakt in deze
aflevering een start met een uitgebreide artikelenserie over Viridovipera vogeli. gedetailleerd laat hij
ons profiteren van zijn uitgebreide kennis van en
ervaring met de vroegere Trimeresurus vogeli.

this third issue of Litteratura Serpentium is
important for several reasons. it does not only
contain the invitation to the Snake Day - with
your free ticket -, it also features the final paper
in the series by Charles Smith on the sexual
dimorphism and growth in Boa Constrictors
never before has there been performed such
extensive research on so many snakes. Bert
Verveen, the translator and the editor of the
Dutch version of this series, already called the
well thought-over conclusions of Smith “nuggets
of gold”, which can be found throughout the
text. We are truly grateful to Charles Smith for
using Litteratura Serpentium to publish his work.
the editors also express their gratitude towards
prof. dr. Bert Verveen, for his great translation
and editing work.
and we already can announce our next series. in
this issue, Dick Visser starts with an extended
number of papers about Viridovipera vogeli. He
will share his broad knowledge and experience
with the former Trimeresurus vogeli in great
detail.
Bert Verveen and jeroen rouwkema report
about the iridiscent epidermis of Boa constrictor
(Boas are truly in the center of attention, these
days!). apart from an informative text, it also
contains unique pictures.

Bert Verveen en jeroen rouwkema doen vervolgens verslag over de iriserende opperhuid van
Boa constrictor (de boa staat wel in de spotlight,
dezer dagen!). We krijgen, naast een degelijk
onderbouwd verhaal, ook uniek fotomateriaal te
zien.

We also have Cesare Colli, who tells us about an
annoying experience with Hierophis gemonensis, which will hopefully act as a warning to other
keepers.

Cesare Colli tenslotte, informeert ons over een
vervelende ervaring met een Hierophis gemonensis waarvan, hopen wij, een waarschuwende uitwerking zal uitgaan.

We are convinced that this will prove to be an
enjoyable issue and we wish you a fruitful and
inspiring Snake Day in Houten on the 14th of
october.

al met al vertrouwen wij erop, dat u weer zult
genieten van deze aflevering. Wij wensen u verder
een vruchtbare en inspirerende slangendag toe
op zondag 14 oktober in Houten.

marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest

marcel van der Voort
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