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Slangen staan hun baasje nooit kwispelstaartend 
bij de voordeur op te wachten. Ze nestelen zich 
zelden behaaglijk op je schoot om samen te 
Netflixen. Misschien herkennen ze je als die 
slang-met-handjes die hun regelmatig eten 
geeft en hun poep opruimt. Je kunt ze niet 
africhten, al laten slangenbezweerders dat een 
argeloze toerist wel geloven. Toch blijken ze 
niet helemaal gespeend te zijn van empathie, 
begrijpen we uit het bijzondere relaas dat 
Marjon Jasker schreef naar aanleiding van 
wat ze meemaakte met twee broers, die 
vijfentwintig jaar lang lief leed hadden gedeeld. 
We moeten onze visie op het gevoelsleven van 
slangen door deze ervaring aanpassen. Cesare 
Colli maakt ons deelgenoot van zijn geslaagde 
kweek met Coluber constrictor priapus, een 
slang waarover nog niet veel geschreven is 
in ons blad. We prijzen ons gelukkig dat we 
er in Litteratura Serpentium aandacht aan 
kunnen besteden. Omdat dit de 39ste jaargang 
is, impliceert dat, dat er ook al evenzoveel 
Slangendagen zijn geweest. Richard de Jong 
vroeg zich jaren geleden af wat er op een 
Slangendag nou zoal wordt aangeboden. Hij 
kon uiteraard niet helemaal terug naar 1980, 
maar hij inventariseert al wel vanaf 2012 wat er 
op alle tafels aan slangen te zien en te koop is. 
Zijn bijdrage aan dit nummer laat zien dat dat 
een breed scala aan families, genera en soorten 
is. Over de wijze waarop slangen het verloop 
van een oorlog kunnen beïnvloeden, heeft 
Richard Justice een boek geschreven waarop 
van alles aan te merken valt, maar waarvan 
de inhoud niettemin de moeite waard is. Eén 
van ons heeft het gelezen en vertelt u er meer 
over. Justice is er ook verantwoordelijk voor, 
dat de rubriek ‘Leuk om te weten’ weer eens 
inhoud krijgt. Nog een laatste opmerking over 
de inhoud van dit nummer: we hadden in de 
eerste aflevering van deze jaargang weliswaar 
afscheid genomen van Ron Bronckers, maar 
daarbij niettemin de hoop uitgesproken dat 
het niet lang zou duren voordat hij weer op 
iets interessants zou stuiten. Onze wens is 

Snakes never wait for their owner at the door 
while wagging their tail. They rarely curl up 
in your lap to watch some Netflix together. 
Maybe they recognize you as the snake-with-
hands that feeds them on a regular basis and 
cleans their droppings. You cannot train them, 
although snake charmers make an unsus-
pecting tourist believe something different. 
Nevertheless, snakes do not entirely seem to 
lack empathy, as illustrated by the remarkable 
story written by Marjon Jasker that is based 
on the experiences she had with two brothers 
that lived together for better or worse during 
twenty-five years. We need to adjust our vision 
about the inner lives of snakes based on this 
narrative. Cesare Colli shares his experiences 
on the captive breeding with Coluber constric-
tor priapus, a snake species that did not re-
ceive a lot of attention in our journal yet. We 
are delighted to be able to give some attention 
to this species in Litteratura Serpentium. As 
this is the 39th volume, this implicates that an 
equal number of Snakedays have been organ-
ized. Several years ago, Richard de Jong won-
dered what snake species are being offered at 
Snakeday. Evidently he could not investigate 
this up to the year 1980, but he does provide 
an inventory of what has been presented and 
offered for sale since 2012. His contribution to 
this issue demonstrates that the latter com-
prises a huge number of families, genera and 
species. Richard Justice has written a book on 
how snakes can influence the course of a war. 
Although a lot of remarks can be made about 
this book, the content is worth reading. One of 
us provides a review of the book. Moreover, 
Justice is responsible for the inspiration that 
was found to write the ‘Nice to know’ column. 
A final remark about the content of this issue: 
although we said farewell to Ron Bronckers in 
the first issue of the current volume, we also 
expressed our desire that it would not take 
long for him to stumble on something interest-
ing. Our wish has been fulfilled much faster 
than we hoped for! We greatly appreciate the 
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FOREWORD

sneller verhoord dan we dachten! We zijn erg 
ingenomen met de bijdrage die Ron weer 
aangeleverd heeft, omdat hij opnieuw de hand 
heeft weten te leggen op enkele bijzondere 
prentbriefkaarten van addervangers. Welkom 
terug, Ron!

We stomen langzaam maar zeker op naar 
het laatste nummer van de negenendertigste 
jaargang. In 2020 wacht de veertigste, de 
jubileumjaargang op ons. Wat zouden we 
onze bijzondere verjaardag graag met vier 
volumineuze afleveringen van Litteratura 
Serpentium willen vieren! Weet u nog van de 
eerdere oproepen? Het eerste nummer over 
boa’s en pythons, het tweede over ziekte en 
gezondheid bij slangen, het derde mogelijk 
over adders… Het vierde nummer? Hiervoor 
zijn alle opties nog open. Maar, wat hebben 
onze eerdere oproepen tot nu toe geklonken 
als de stem van de roepende in de woestijn! 
Dus voor de zoveelste keer: schroom niet, 
neem contact met ons op, als u zou willen 
bijdragen aan de feestvreugde van volgend 
jaar. We helpen u graag met schrijven, als dat 
er de reden van is dat u het toetsenbord nog 
niet hebt bespeeld.

Veel leesplezier.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

contribution of Ron as he once again was able 
to acquire some exceptional postcards of viper 
hunters. Welcome back, Ron! 
 
Slowly but surely we proceed to the last issue 
of the 39th volume. In 2020 we expect the for-
tieth volume, the jubilee edition. We are eager 
to celebrate our special anniversary with four 
voluminous issues of Litteratura Serpentium! 
Do you still remember the previous calls for 
submissions? The first issue about boas and 
pythons, the second about health and disease 
in snakes, the third possibly about vipers, … 
And the fourth…? All is still possible for the lat-
ter issue. But we have sounded our previous 
calls as the voice of someone that shouts in the 
desert! So, once again: do not hesitate to con-
tact us if you would like to contribute to the cel-
ebrations of next year. We would be happy to 
assist you in the writing process, if this would 
be the reason why you did not get going on 
your keyboard yet.

We wish you a lot of reading pleasure.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
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ESV-uitgaven - ESS-editions

IN DE SERIE 
HERPETOLOGISCHE BUNDELS 
ZIJN VERSCHENEN:
- Marcel van der Voort, 2014, Adders onder het gras! Over slangen 

in mythen en verhalen. Een bloemlezing van cultuurhistorische 
artikelen zoals in de jaargangen 13 t/m 31 in Litteratura Serpentium 
zijn verschenen. Tweede, aangevulde en gecorrigeerde oplage. 

 € 17,50.
- Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte en gezondheid bij slangen, 

deel 1, 2012. Een bloemlezing van medische artikelen uit de 
jaargangen 1 t/m 10 van Litteratura Serpentium. € 27,50.

- Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte en gezondheid bij slangen, 
deel 2, 2012. Een bloemlezing van medische artikelen uit de 
jaargangen 12 t/m 25 van Litteratura Serpentium. € 29,50.

- Ron Bronckers, 2013, Adderjagers! Portretten van een verdwenen 
beroep. Verzamelde artikelen uit de jaargangen 28 t/m 34 van 
Litteratura Serpentium. € 17,50.

- Waterslangen, 2013. Bloemlezing van artikelen over waterslangen 
uit de jaargangen 1 t/m 30 van Litteratura Serpentium. € 15,-.

Om te bestellen binnen Nederland, neem contact op met de 
penningmeester: treasurer@snakesociety.nl. Vermeld daarbij de 
gewenste titel en vraag naar de prijs inclusief verzendkosten. U krijgt 
dan na betaling uw exemplaar toegestuurd.

PUBLISHED IN THE SERIES
HERPETOLOGICAL VOLUMES: 
- Marcel van der Voort, 2012, There’s a snake in the grass! About 

snakes in myths and stories. € 17,50.
- Ron Bronckers, 2019, Viper hunters! Portraits of a vanished 

profession. € 25,00.
- A.A. Verveen, 2014, The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in 

Captivity. € 29,50.

Please contact the treasurer to order a copy: treasurer@snakesociety.
nl. Name the title you wish to order and ask for the price including 
shipping costs.


