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EEN NIEUWE REDACTIE 
Door: Cécile en René van der Vlugt en Marcel van der Voort. 

* * * 
De redactie heeft na aflevering 6 van de 13e jaargang met spijt in het hart afscheid genomen 
van Piet Schiereck als hoofdredacteur van Litteratura Serpentium. Hoewel we zijn beslissing erg 
betreuren, kunnen we haar echter ook billijken: vijf jaar lang naast het gewone werk niet afla
tend bezig zijn met redigeren, vertalen, coördineren, telefoneren, faxen, plannen, (internationa
le) contacten onderhouden met de vele mensen die direct of indirect betrokken zijn bij dit pe
riodiek of bij de vereniging, bestuurs- en redactievergaderingen bijwonen en tenslotte de eind
verantwoordelijkheid voor het blad dragen: dat alles is bepaald geen sinecure. Wij danken Piet 
oprecht voor het feit, dat hij zich deze inspanning gedurende al die jaren heeft willen getroos
ten. Voor de nieuwe redactie breekt bij zo'n verandering een moment van bezinning aan. Ge
durende vijf jaren zijn dank zij de inspanningen van vooral Piet Schiereck de voor de verschij
ning van ons blad noodzakelijke handelingen bijna tot een automatisme geworden. Behalve dat 
dat voor de redactiemedewerkers een aangenaam iets is, schuilt er echter ook een gevaar in: 
er is nauwelijks aanleiding om eens een pas op de plaats te maken en de gang van zaken te 
evalueren. 

Wij willen deze gelegenheid nu aangrijpen om eens enkele punten op een rijtje te zetten. 
Zo hebben wij ons bijvoorbeeld afgevraagd, of de inhoud van ons blad aanpassingen behoeft. 
Iemand die al enkele jaren slangenhouder is en die zich, al of niet met moeite, enige kennis 
op het gebied van de herpetologie heeft eigen gemaakt, gaat - heel begrijpelijk - voornamelijk 
uit van zijn eigen verworvenheid. Té gemakkelijk kan dan worden voorbijgegaan aan het gege
ven, dat er vooral de laatste jaren erg veel nieuwe leden zijn bijgekomen. Nieuwe leden, die 
kampen met de problemen waarmee de meer ervaren slangenhouder jaren geleden ook te ma
ken had. Wie de laatste paar jaargangen echter eens doorbladert moet dan tot de slotsom ko
men, dat er voor de beginnende slangenhouder weinig in te vinden is: er zijn de afgelopen ja
ren nauwelijks artikelen opgenomen waarin ingegaan wordt op diens specifieke moeilijkheden. 
De nieuwe redactie heeft dan ook als voornemen om het aanbod van Litteratura Serpentium 
zodanig aan te passen, dat zowel de meer ervaren als de beginnende herpetoloog artikelen van 
zijn gading vindt. 

Om te weten te komen welke vragen beginnende herpetologen graag beantwoord zouden 
willen zien, nodigen wij degenen die worstelen met een of ander herpetologisch probleem uit 
de redactie daarvan in kennis te stellen. Zij zal dan proberen een meer ervaren lid een ant
woord te laten verzorgen. Het zou daarom prettig zijn, als leden die al een jarenlange ervaring 
met hun slangen hebben zouden willen meewerken aan het beantwoorden van beginnersvragen. 
Dat hoeft niet altijd in paginalange artikelen, dat kan ook in een korte reactie. Hiervoor wordt 
een speciale rubriek in het leven geroepen - zie verder. Wilt u de redactie laten weten of zij 
u problemen mag doorgeven? 

Met het verschijnsel 'vroege - late abonnee' hangt ook een volgend gegeven samen: in de 
vroegere jaargangen van Litteratura Serpenti.um kwamen verhoudingsgewijs meer artikelen over 
medisch-herpetologische zaken voor dan in de latere. Maar niet iedereen heeft de beschikking 
over deze eerdere jaargangen, hoewel deze nog zijn na te bestellen à f 30,-; zie hiervoor het 
colofon. Bovendien zou het wel eens zo kunnen zijn, dat er sinds het verschijnen van een 
eerder artikel nieuwe gegevens bekend zijn geworden over specifieke ziekten bij slangen, waar
door een aanpassing van of een aanvulling op de reeds bekende behandelingswijzen of medica-
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tie wenselijk is. Ons streven is erop gericht, de abonnees van Litteratura Serpentium ook hier 
up to date te houden. 

Degene die wat langer op Litteratura Serpentium is geabonneerd is het mogelijk opgeval
len, dat er in de loop der tijd een enkele vaste rubriek stilletjes van het toneel is verdwenen 
en dat een andere rubriek een kommervol bestaan is gaan leiden. Met het eerste bedoelen we 
de rubriek 'Literatuur', met het tweede die van de 'Kweekresultaten.' 

Wij menen, dat de rubriek 'Literatuur' een regelmatig terugkerend onderdeel moet zijn 
in Litteratura Serpentium. Veel interessante herpetologische gegevens blijven bij de meeste 
leden anders onbekend. Als deze rubriek een wonderbaarlijke verrijzenis zou kunnen krijgen, 
kan iedereen uit de korte inhoudsbeschrijvingen van tal van internationale herpetologische 
periodieken van allerlei ontwikkelingen op de hoogte blijven. Het zou bovendien prettig zijn, 
als degene die geïnteresseerd is in een integrale copie van een artikel, dat via één van de 
redactiemedewerkers in zijn bezit zou kunnen krijgen. De redactie roept leden op die behalve 
op Litteratura Serpentium ook nog geabonneerd zijn op een ander herpetologisch tijdschrift en 
die bereid zijn periodiek een verslagje te maken van de inhoud van een nieuwe aflevering mee 
te werken aan de terugkeer van de rubriek 'Literatuur.' Tevens zou het prettig zijn, als iemand 
er iets voor zou voelen al deze inzendingen te coördineren, te redigeren en in het Engels te 
vertalen. Dit laatste hoeft niet zo'n probleem te zijn, daar de meeste bijdragen uit Engelstalige 
periodieken zullen komen. Geïnteresseerde medewerkers aan deze rubriek wordt verzocht con
tact op te nemen met Marcel van der Voort. 

Voor de rubriek 'Kweekresultaten' heeft de redactie al versterking gekregen van Marcel 
Schellekens. Bij hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren aanvragen, die daarna door 
hem bewerkt en vertaald zullen worden voor de Engelse editie. De kweekmeldingsformulieren 
zullen zodanig aangepast worden, dat er een meer wetenschappelijker verslaggeving door wordt 
mogelijk gemaakt. Als u voornemens bent van meer dan één kweek verslag te doen, kunt u een 
standaard kweekmeldingsformulier zelf een aantal keren kopiëren. Dat er aan deze rubriek be
hoefte is, blijkt wel uit het gegeven, dat Marcel Schellekens al aardig wat gegevens te verwer
ken heeft gekregen. U zult de rubriek 'Kweekresultaten' dan ook regelmatiger dan voorheen 
gaan aantreffen. 

Ongetwijfeld heeft u ook wel eens een herpetologische ervaring die te weinig stof levert 
voor een echt artikel, maar waarvan u niettemin vindt, dat het jammer zou zijn als ze aan an
deren onthouden bleef. Door de introductie van een nieuwe rubriek, Herpetologia, hoopt de 
redactie te bereiken, dat méér abonnees op Litteratura Serpentium opmerkelijke gebeurtenissen 
met hun slangen kort gaan noteren en inzenden. Voor anderen kan zo'n korte notitie toch rele
vante informatie bevatten. Dit is tevens de rubriek waarin korte antwoorden op vragen van 
leden opgenomen zullen worden. De redactie nodigt u van harte uit uw bijdrage aan deze nieu
we rubriek te leveren. 

Een volgend punt. Twan Leenders uit Nijmegen opperde onlangs het idee, om een herpe
tologisch 'stamboek' te ontwikkelen. Twan heeft een speciaal computerprogramma hiervoor, 
zodat het verwerken van de belangrijke stamboekgegevens, maar zeker ook het raadplegen er
van erg gemakkelijk zal zijn. Op pagina 7 in deze aflevering treft u hierover meer gegevens 
aan. 

U bent van Litteratura Serpentium gewend, dat elke aflevering verlucht is met kleuren
foto's van slangen. Gelukkig is het zo, dat veel auteurs hun artikelen vergezeld laten gaan van 
foto's of dia's waarvan vervolgens een litho gemaakt kan worden. In de loop van 13 jaargangen 
Litteratura Serpentium heeft de redactie inmiddels een aardig archief van slangefoto's kunnen 
aanleggen. Toch gebeurt het wel eens, dat een interessant artikel ongeillustreerd moet verschij
nen: óf omdat de auteur geen foto's kon meesturen, óf omdat de kwaliteit van wél meegezon
den foto's te wensen overliet. De redactie zou graag over meer foto's van slangen willen be
schikken om eventuele lacunes uit eigen archief te kunnen opvullen. Wij roepen de leden dan 
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ook op om geschikte foto's van slangen ter beschikking van Litteratura Serpentium te stellen. 
Uiteraard wordt uw naam bij plaatsing van een foto als referentie opgegeven. 

Het zou prettig zijn, als de Europese Slangenverenigbzg en in het bijzonder ons tijdschrift 
Litteratura Serpentium wat meer bekendheid kregen in binnen- en buitenland. De redactie be
schikt over Nederlands- en Engelstalig promotiemateriaal, dat u bij herpetologisch interessante 
adressen op uw eventuele reizen zou kunnen achterlaten. Zowel bestuursleden als de redactie 
kunnen u op uw verzoek materiaal toesturen. 

Het kan niet uitblijven: tot slot nog het beroep op uw solidariteit. De redactie wil een zo 
groot mogelijk draagvlak creëren, maar zal daar slechts in slagen met uw hulp. En dat die hulp 
best gegeven wil worden bleek reeds eerder: na een noodkreet van Piet Schiereck enkele jaar
gangen geleden om meer medewerkers voor rubriekverantwoordelijkheid en vertaalwerk, is dat 
aantal zeer bevredigend toegenomen. Wij vragen u opnieuw: steun ons in onze poging een aan
trekkelijk blad te blijven te maken door artikelen te schrijven, foto's beschikbaar te stellen, 
kweekresultaten door te geven, stamboekgegevens beschikbaar te stellen, periodiek een litera
tuurverslagje van uw ander (buitenlands) slangenblad in te sturen, raadgever te zijn bij specifie
ke problemen of vertaalwerk te doen. Wij rekenen op u. 


