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2020! Het jaar van veertig jaar Europese Slan-
genvereniging, het jaar van veertig jaargangen 
Litteratura Serpentium, het jaar van evenzoveel 
Slangendagen! Onvoorstelbaar dat we vanaf 
nu richting halve eeuw gaan! Zo’n moment 
mag je niet ongemerkt laten passeren, daar 
móet een stevige piketpaal bij worden gesla-
gen. En dat gaan we, zoals eerder beloofd, ook 
doen. U mag zich nu al verheugen op een ge-
denkwaardige jubileumjaargang van vier extra 
dikke themanummers met veel kleur, waarvan 
u het eerste nu in handen hebt.

Een legaat van wijlen em. prof. dr. Bert Verveen 
maakt het mogelijk om onze verjaardag groots 
te vieren. Het is dan ook in dankbare herinne-
ring aan hem dat we het eerste themanummer 
van onze jubileumjaargang wijden aan boa’s 
en pythons, de lievelingsslangen van Bert, aan 
wiens nagedachtenis we deze a�evering graag 
willen opdragen.

Dit nummer krijgt cachet, doordat enkele au-
teurs een speciale band hebben gehad met 
Bert Verveen. Op de eerste plaats is dat zijn 
vrouw, Nel Verveen-Keulemans, die een bijzon-
dere herinnering aan haar man en diens slangen 
voor dit themanummer heeft geboekstaafd. We 
zijn haar dankbaar dat zij in haar herinnering 
heeft willen teruggaan naar de bijzondere mo-
menten die inmiddels zo ver achter haar liggen. 
Op de tweede plaats zijn we erg ingenomen 
met de bijdrage van em. prof. dr. Tjard de Cock 
Buning, die lange tijd collega van Bert aan de 
Universiteit van Leiden is geweest en die in zijn 
bijdrage verslag doet van zijn indertijdse fysio-
logische onderzoeken aan slangen. Als derde 
auteur willen we ir. Erwin Al noemen, die in zijn 
studententijd colleges bij Bert heeft gevolgd, 
en die zich heeft laten inspireren door de bij-
zondere wijze waarop Bert Verveen zijn boa’s 
gehouden en bestudeerd heeft. Hij geeft een 
indrukwekkend inzicht in de problemen waarop 
je stuit, als je op zoek bent naar dieren waarvan 

2020! The fortieth year of existence of the Euro-
pean Snake Society, the year of forty volumes 
of Litteratura Serpentium and an equal number 
of Snakedays! Incredible to imagine that we are 
heading towards a half century! Such an occa-
sion cannot pass unnoticed, a milestone has to 
be set. And just as promised, that is what we 
are going to do. You can already look forward 
to a memorable jubilee volume comprising four 
extra bulky theme issues with lots of colour of 
which you are now holding the �rst.

A legacy of late em. prof. dr. Bert Verveen al-
lows a grand celebration of our anniversary. So 
it is in grateful memory of him that we dedicate 
the �rst issue of our jubilee volume to boas and 
pythons, the favorite snakes of Bert, to whose 
memory we devote this issue. 

This issue is given distinction by the fact that 
some of the authors had a special bond with 
Bert Verveen. First of all, his wife Nel Verveen-
Keulemans. She has written down a special 
memory to her husband and his snakes in the 
current theme issue. We thank her for her will-
ingness to go back in her memories to recollect 
these special moments from times long gone. 
Secondly, we are delighted about the contribu-
tion of em. prof. dr. Tjard de Cock Buning who 
has been a colleague of Bert at the Universi-
ty of Leiden during many years and narrates 
about the physiological studies about snakes 
that he performed in the past. As a third au-
thor we like to name ir. Erwin Al. As a student, 
he has followed classes with Bert and was in-
spired by the particular way Bert used to keep 
and study his boas. He provides an impressive 
insight about the problems you may encounter 
when you start searching for purebred animals 
with a known origin. The contributions of the 
other authors allowed this �rst theme issue of 
the fortieth volume of Litteratura Serpentium to 
rightfully turn out as an impressive theme issue 
about giant snakes. Accordingly, we would like 

FOREWORDVOORWOORD

VOORWOORD



54 LITTERATURA SERPENTIUM 2020                    JAARGANG/VOLUME 40 NUMMER/NO.1LITTERATURA SERPENTIUM 2020                    JAARGANG/VOLUME 40 NUMMER/NO.1

FOREWORD

de herkomst zuiver en bekend is. De andere 
auteurs zorgen er met hun bijdragen over boa’s 
of pythons voor, dat de eerste a�evering van de 
veertigste jaargang van Litteratura Serpentium 
met recht een indrukwekkend themanummer 
over reuzenslangen mag worden genoemd. 
Dank dan ook aan jullie: Guillaume Bosch, Ron 
Bronckers, Robbert-Jan Compier, Panithi La-
oungbua, Cees van Riel, Sterrin Smalbrugge. 
We mogen zeker redactiemedewerker Ruud de 
Lang niet vergeten. Ruud stelde voor om voor 
elke a�evering van de jubileumjaargang leden 
van het eerste uur te interviewen en met hen 
te mijmeren over veertig jaar slangenhobby. 
Hij kwam niet alleen op het idee, maar voert 
het ook zelf uit. Dank Ruud! Een groot ‘merci’ 
aan alle redactiemedewerkers. Wat hebben jul-
lie weer fantastisch werk verricht! Hartverwar-
mend dat we opnieuw hebben kunnen rekenen 
op zo’n �jne groep loyale vertalers.

Er was overigens zóveel kopij voor dit eer-
ste jubileumnummer binnengekomen, dat we 
genoodzaakt zijn om twee bijdragen door te 
schuiven naar nummer 2. Dat is weliswaar een 
themanummer over ziekte en gezondheid bij 
slangen, maar heeft ook nog een boa-staartje. 
U mag u in ieder geval vast verheugen op bij-
dragen van Laurence Kenchington en Peter 
Carati over respectievelijk Simalia amethistina 
en een reisverslag door Costa Rica met een 
bijzondere ontmoeting!

We wensen u veel lees- en kijkplezier.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck

to acknowledge Guillaume Bosch, Ron Bron-
ckers, Robbert-Jan Compier, Panithi Laoung-
bua, Cees van Riel and Sterrin Smalbrugge. 
We should certainly not forget our editorial 
board member Ruud de Lang. Ruud proposed 
to interview some members that were there 
from the beginning, for each issue of the jubilee 
volume and to ponder with them about fourthy 
years of snake keeping. He did not only take 
the initiative but also individually executed it. 
Thank you Ruud! A big thank you to all edito-
rial cooperators. What a splendid job did you 
perform once again! Heart-warming that we 
could rely once again on a splendid group of 
loyal translators.

Moreover, as we received that much input fort 
his �rst theme issue, we were obliged to move 
up two contributions to the second jubilee is-
sue. Although this is an issue about diseases 
and health in snakes, it will also have a boa tail. 
Anyway, you can look forward to the contribu-
tions of Laurence Kenchington and Peter Car-
ati about Simalia amethistina and a trip report 
about Costa Rica with a remarkable encounter, 
respectively!

We wish you a lot of reading and viewing pleas-
ure.

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.




