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VOORWOORD
Dit is een extra dik themanummer van Litteratura Serpentium over ziekten en gezondheid
bij slangen. Deze aflevering heeft die kwaliteiten niet zo maar, maar omdat het bestuur
van de Europese Slangenvereniging en de redactie van Litteratura Serpentium met u
willen vieren, dat het vijfentwintig jaar geleden is dat de vereniging werd opgericht en het
eerste nummer van ons lijfblad is verschenen. In de loop van een kwart eeuw heeft
Litteratura Serpentium haar plaats binnen de slangenliefhebbende wereld veroverd en
bestendigd. In 1970 gestart onder de naam Nederlandse Doelgroep Slangen, met Pieter
Stoel en Anton van Woerkom als drijvende krachten, bleek het voor de vereniging al
gauw raadzaam te zijn om haar naam een dynamischer en vooral internationaler gericht
imago te geven. Dat werd de naam die zij tot op heden met trots draagt en waaronder zij
op vrijwel alle continenten bekend is.
In een kwart eeuw hebben tal van auteurs over tal van onderwerpen geschreven. In een
kwart eeuw hebben ook tal van vrijwilligers het door hun inzet mogelijk gemaakt dat
vereniging en tijdschrift, soms tegen de verdrukking in, bleven bestaan en verschijnen. In
een kwart eeuw hebben we 25 slangendagen gehad, slangendagen die zó interessant en
vooral goed georganiseerd worden, dat er steeds meer mensen, soms van echt ver weg,
er hun weg naartoe weten te vinden.
Al de vrijwilligers noemen die bestuurlijke functies hebben vervuld in het verleden en
heden, die meegeholpen hebben met het organiseren van de slangendagen, die handen spandiensten verricht hebben voor de publicatie van Litteratura Serpentium is onbegonnen werk. We beperken ons dan ook tot een algemene, welgemeende dank aan allen
die ooit betrokken waren en dat nu nog zijn, bij de vereniging en haar lijfblad.
We willen op dit speciale moment ook vooruit kijken. Na de moeilijke periode van de
afgelopen vier, vijf jaren, gloort er weer hoop. De portefeuille met artikelen is rijkelijk
gevuld en menig artikel wordt daardoor soms later geplaatst dan de auteur zou wensen.
Vermeldenswaard is, dat het aantal buitenlandse auteurs maar blijft toenemen, iets wat
de redactie met genoegen vaststelt. Dat schept vertrouwen in de toekomst. We hopen
dan ook, dat de hoge kwaliteit van Litteratura Serpentium en haar bertrouwbare, regelmatige publicatie voor de vele huidige leden aanleiding zullen zijn hun lidmaatschap van
de Europese Slangenvereniging voort te zetten, en dat anderen ertoe zullen besluiten
zich (weer) als lid aan te melden.
We hopen dat u deze speciale aflevering met even veel genoegen zult lezen, als
waarmee auteurs en redactie haar hebben samengesteld.
Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest
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FOREWORD
This is an "extra large" issue of Litteratura Serpentium, dealing with diseases and health
in snakes. The reason for this special issue is the 25th anniversary of the establishment
of the society and the publication of the first journal. Over these 25 years, Litteratura
Serpentium has acquired its place in the snake loving community. Starting off as the
"Nederlandse Doelgroep Slangen" in 1970, with Pieter Stoel and Anton van Woerkom as
its founding forces, it soon seemed adviseable for the society to change its name according to a more dynamic and international image. This resulted in the current name, which
it carries with pride, as it is known on almost all continents.
During a quarter of a century, a lot of authors have coped with a lot of subjects. Also during this quarter of a century, a lot of volunteers made it possible for the society and the
journal to stay alive and to get published, respectively. A quarter of a century also meant
25 snake days. Snake days which were that interesting and that well-organized that more
and more people, sometimes from far away, are coming over to visit and attend them.
It is an impossible task to mention all the volunteers who were members of the committee, who helped organizing the snake days, or who coöperated in the publication of
Litteratura Serpentium in the past. Therefore we limit ourselves to a more general "thank
you" to everyone who ever was, or still is, involved in the society and its journal.
On this special occasion, we also want to look forward to the future. After the difficult
period of the past four of five years, there is hope again. We have a lot of papers waiting
to get published, which is even resulting in some authors who have to wait for a while
before their manuscript appears in the journal. Also worth mentioning is the fact that the
number of foreign authors keeps on growing, which is something that pleases the editors
very much. This gives confidence for the future. Therefore we duly hope that the high
quality of Litteratura Serpentium and its reliable, timely publication will be the reason for
the current members to continue their membership of the European Snake Society, and
for others to become a member (again).
We sincerely hope that this special issue will give you the same satisfaction as the
authors and editors felt when compiling it.
Marcel van der Voort
Dieter Vancraeynest
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