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~OORWOORD 
Gijs van Aken 
Marcel van der Voort 

In de 20ste jaargang van Litteratura Serpentium is een 
orgineel artikel opgenomen van Raymond Hoser dat 
de beschriiving van een nieuwe slangensoort tot on
derwerp heeh. In deze aflevering treh u een reactie op 
Hoser's taxonomische bijdragen aan van een vijhal 
schrijvers dat we gemakshalve aanduiden als 'Wüster 
et al.', omdat de heer Wolfgang Wüster het initiatief 
tot deze repliek heeh genomen. Wüster et al. hebben 
grote bezwaren tegen de wijze waarop Raymond 
Hoser tot zijn beschrijvingen van bedoelde nieuwe 
slangensoorten is gekomen. En passant hebben zij kri
tiek op de redactie van Utteratura Serpentium, omdat 
zij Hoser's artikelen geplaatst heeh zonder eerst ad
vies van (een) professionele taxono(o)m(en) inge
roepen te hebben. 

Omdat wij het principe van hoor en wederhoor aan
hangen, hebben we Raymond Hoser geïnformeerd 
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over de bijdrage van Wüster et al. en hem in de gele
genheid gesteld te reageren. Uit de reacties van beide 
partijen is ons inmiddels duidelijk geworden, dat er op 
het Austraalaziatische continent al een jarenlange con
troverse blijkt te bestaan tussen Hoser enerzijds en 
Wüster et al. anderzijds, en dat Utteratura Serpentium 
ongewild in een stammenstrijd terecht is gekomen. 

Het artikel van Hoser is inmiddels - en op zijn aan
dringen is dat erg snel gebeurd -gepubliceerd en uiter
aard mag daarop gereageerd worden. Dat doen 
Wüster et al. in deze aflevering dan ook. De reactie 
van Hoser op de kritieken van Wüster et al. zult u in 
de volgende aflevering aantreffen. De redactie ont
houdt zich uitdrukkelijk van het innemen van een 
standpunt in deze kwestie, al neemt zij wel de kritiek 
van Wüster et al. ter harte om in de toekomst taxo
nomische artikelen door taxonomen te laten beoorde
len. Verder laten wij de artikelen voor zichzelf 
spreken. Voor de inhoud ervan zijn de auteurs zelf 
uiteraard verantwoordelijk . 
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