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VAN DE REDACTIE
Hoewel dit nog niet het laatste nummer van
deze jaargang is, kunnen we, voorzichtig evaluerend, al wel constateren dat het tot nu toe een
turbulent jaar is geweest. Zelden zijn er zulke
redactionele problemen geweest en is er zo'n
grote achterstand in de publicatie van Litteratura Serpentium geweest. Het doet de redactie
daarom deugd te constateren dat het ooi< veel
anderen zou spijten als LS niet meer zou verschijnen: er zijn aardig wat ondersteunende reacties binnengekomen, er zijn al artikelen gestuurd, er zijn toezeggingen over vertalende, bestuurlijke en organiserende medewerking gedaan en we zijn al bezig met de werkzaamheden
voor de negentiende jaargang. Het blad wordt
vanaf de derde aflevering van deze jaargang grafisch verzorgd en gedrukt door een nieuw
DTP-bureau, de verzending is in handen gegeven van een professional, er hebben taakverschuivingen binnen de redactie zelf plaatsgevonden, allemaal ontwikkelingen voor hopelijk niet
alleen de korte termijn.
Voorzichtig optimistisch zijn we zelfs aan het
denken aan een soort van jubileumuitgave in
het jaar 2000, als de twintigste jaargang een feit
is. Onze gedachten gaan uit naar een bloemlezing van artikelen op het gebied van ziekte en
gezondheid uit negentien jaargangen Utteratura
Serpentium. Er zijn er in de loop van de jaren
heel wat artikelen op dat gebied verschenen,
met name in de wat oudere jaargangen. Niet iedereen zal daar echter over beschikken, terwijl
een verantwoorde verzorging van slangen wel
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gebaat is bij een goede medische kennis van de
slangenhouder. De redactie heeft de 'medische'
artikelen in alle afleveringen geïnventariseerd en
geselecteerd en gaat aan de auteurs van de artikelen die opgenomen gaan worden vragen of
zij van deze gelegenheid gebruik willen maken
hun bijdrage eventueel up to date te brengen.
Maar er hoeven niet alleen reeds gepubliceerde artikelen in te komen. Iedereen die een bijdrage over ziekte en gezondheid wil leveren
voor deze jubileumuitgave, wordt van harte
uitgenodigd de redactie daarvan op de hoogte
te stellen.
Een bijkomend probleem is wel, dat de oudere
jaargangen geen paralleleditie kennen in het Engels, en dat sommige artikelen dus nog in het
Engels vertaald moeten worden. Het zou prettig zijn als er leden waren, die één of twee bijdragen voor hun rekening zouden willen
nemen. Zij hebben er een jaar de tijd voor om
een vertaling te maken. Dat moet toch lukken!
De werkzaamheden voor deze uitgave worden
gecoördineerd door Marcel van der Voort. Wilt
u alle eventuele nieuwe bijdragen aan hem richten en hem ook doorgeven of u een vertaling
wilt maken? Post stuurt u naar Heerbaan 14,
5721 LS Asten (tel. 0493-691993), e-mail naar
ess-editor@wxs.nl
In volgende afleveringen zult u voortgangsberichten aantreffen.

