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VOORWOORD

FOREWORD

Dit eerste nummer van Litteratura Serpentium in 2010 geeft het startsein voor
de dertigste jaargang. De redactie vindt
dit een zodanig memorabel getal, dat ze
deze jaargang een bijzonder aspect wil
meegeven. Het is vandaag de dag immers niet vanzelfsprekend, dat een zo
specialistisch periodiek als het lijfblad
van de Europese Slangenvereniging
nu eenmaal is, zich in tijden van allerlei
crises en de nauwelijks te overschatten
concurrentie van Internet staande weet
te houden. Maar eerst willen we, voordat we een tipje van de sluier oplichten
van onze speciale bedoelingen met deze
jaargang, onze welgemeende dank uitspreken jegens al degenen die er in de
loop van drie decennia voor hebben gezorgd dat Litteratura Serpentium is kunnen blijven verschijnen. Dat kan moeilijk
door individuen te noemen, dat zijn er in
de loop van al die jaren te veel geweest.
Vandaar dat we u, auteurs, vertalers, correctoren, bestuursleden, in het algemeen
hartelijk dank zeggen voor uw bereidwilligheid en loyaliteit. Wat zou het fijn zijn,
als we ook in de toekomst een beroep op
u mogen blijven doen.

This first 2010 issue of Litteratura Serpentium gives the starting signal of the thirtiest volume. The editors find this number
so memorable, that they wanted to give
this volume a special aspect. Indeed, it
was not a given to let this very specialized journal survive during a number of
crises and in an era where internet is a
stiff competitor. However, before unveiling our special plans with this 30st volume, we want to express our deep gratitude towards everyone who made these
three decennia of Litteratura Serpentium
possible. We will not list names, as there
were too many throughout the years. In
stead, we’d like to thank you, authors,
translators, correctors, board members
for your voluntary work and loyalty. It
would be great to be able to count on
you in future as well.

Dan datgene waarmee we deze jaargang
enig cachet willen meegeven. Eerder al
heeft de redactie op speciale momenten themanummers uitgebracht. Denk
bijvoorbeeld aan het themanummer
over ziekten en gezondheid bij slangen
om onze 25ste verjaardag te vieren, en
de cultuurhistorische aflevering die de
20ste verjaardag van de Europese Slangenvereniging en Litteratura Serpentium

Over to the subject we’d like to address
to give this volume an extra flavor. Earlier,
the editors already issued theme copies to celebrate special occasions. We
had a special about snake diseases and
health to celebrate our 25th birthday, and
the historical issue that noted the 20th
birthday of the European Snake Society
and Litteratura Serpentium. Now we also
thought about a theme issue, about giant
snakes to be more precise. We already
received commitments of several authors
and the last issue of the 2010 volume
already promises to be a special one.
However, we also invite you to make a
contribution, for instance by writing a paper or a book review about giant snakes.
Please let us know if you want to coop-
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luister heeft bijgezet. Ook nu gaan onze
gedachten uit naar een themanummer,
dit keer over reuzenslangen. We hebben
al van diverse auteurs toezeggingen gekregen en de laatste aflevering van deze
jaargang belooft nu al een erg interessant
nummer te worden. Niettemin nodigen
wij u uit om een bijdrage te leveren, als
u bijvoorbeeld een boekbespreking over
reuzenslangen kunt schrijven, of anderszins over wetenswaardige ervaringen met
deze bijzondere dieren kunt verhalen. Het
zou prettig zijn, als u de redactie ervan op
de hoogte zou stellen, als u een bijdrage
kunt leveren. In verband met eventuele
vertalingen, is het wenselijk dat de kopij
voor dit themanummer vóór september
2010 bij de redactie is.

erate. To facilitate possible translations,
we’d like to receive any papers for this
special before September 2010.
Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest

Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest
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