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onze dertigste verjaardag zit er al een tijdje 
op. We hopen dat u genoten heeft van het vo-
lumineuze themanummer waarmee we deze 
mijlpaal hebben gevierd. met veel plezier zijn 
alweer we aan het volgende decennium be-
gonnen.

Zoals u bij de eerste aflevering van de 31ste 
jaargang – qua omvang óók bijna een special 
– al heeft kunnen zien, heeft Litteratura Ser-
pentium een facelift ondergaan. De uitvoering 
is wat strakker en moderner geworden, terwijl 
we het formaat hebben gehandhaafd, omdat 
we degenen die de afleveringen van een jaar-
gang laten inbinden, niet met verschillende 
groottes binnen de serie willen confronteren.

ook de website is gemoderniseerd. Dank zij 
het uitstekende vakmanschap van het kunste-
naarsduo van Ahooha.com, hebben we niet 
alleen een aantrekkelijk vormgegeven, maar 
ook prettig te onderhouden site, waar voor de 
webmaster hopelijk minder tijd in gaat zitten 
dan in de vorige. Dat schept weer mogelijk-
heden voor pagina’s op de site die voorheen 
ernstig verwaarloosd zijn: die van de beurzen 
en de advertenties. De redactie nodigt u dan 
ook uit om weer volop gebruik te gaan maken 
van deze mogelijkheden tot contact en koop 
en verkoop.

intussen is een steeds nijpender probleem 
niet langer te veronachtzamen. Het aantal le-
den van de europese Slangenvereniging – en 
dus ook het aantal abonnees op Litteratura 
Serpentium – houdt niet over. Sterker nog, 
dat aantal is amper nog de moeite waard om 
een bestuur, redactie, vertalers, correctors en 
andere medewerkers voor in leven te houden. 
De abonnementsgelden zijn al jaren ontoe-
reikend om de publicatie van Litteratura Ser-
pentium te dekken. Slechts het gegeven dat 
redactie- en bestuursleden onbezoldigd veel 

voorwoord foreword

it has been a while since we celebrated our 
30th anniversary. We hope you enjoyed our 
bulky theme issue, commemorating this 
milestone. meanwhile, we started our next 
decade with great pleasure.

as you may have noticed in the first issue 
of the 31st volume – which was, in terms 
of size, almost a special on its own – Lit-
teratura Serpentium has enjoyed a facelift. 
the lay out has been modernised, while the 
size was maintained not to cause problems 
for people who make binders of their vo-
lumes.

our website also has a new look. thanks 
to the expertise of the artist duo of Ahooha.
com, we were able to build a site that looks 
nice and is easy to maintain. this creates 
opportunities for certain pages on the site 
that were a bit overlooked at times: the 
page containing the fairs and the ads. the 
editors hereby invite you to start working 
again with the options for contacts and of-
fer and demand.

in contrast to the good news above, there 
also is a problem that is getting more and 
more significant: the number of members of 
the european Snake Society - which is also 
the number of subscribers to Litteratura 
Serpentium – is getting lower. actually, it is 
even getting so low that it barely makes the 
efforts of board, editors, translators, cor-
rectors and other contributors worthwhile. 
the revenues of the membership fees have 
been too low to cover the cost of publishing 
Litteratura Serpentium for years now. the 
only factor that keeps the journal alive is the 
voluntary work that editors and board put in 
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vrije tijd steken in de instandhou ding van ver-
eniging en blad, zorgt ervoor dat beide kun-
nen blijven bestaan. maar de motivatie om 
dat voor slechts een handjevol abonnees te 
doen, is steeds minder aanwezig. Bestuur en 
re dactie doen dan ook een dringend beroep 
op eenieder om verdere teloorgang van ver-
eniging en tijdschrift tegen te gaan. Blijf niet 
alleen lid van de eSV, maar nodig gelijkge-
richte vrienden en kennissen uit om het óók 
te worden. 

Hoewel kopij voor wat betreft deze jaargang 
niet direct het nijpendste probleem is, is het 
wel gewenst dat de portefeuille binnenkort 
weer aangevuld gaat worden. aarzel dan ook 
niet om de ervaringen met uw slangen te de-
len met andere leden. Stuur uw kopij en foto-
materiaal naar één van de redacteuren.

Hebt u bestuurlijke kwaliteiten? overweeg 
eens om de eSV daar ook een beetje van te 
laten profiteren, door onderdelen van de ta-
ken van voorzitter, penningmeester en secre-
taris voor uw rekening te nemen.

Het bestuur van de europese Slangenvereniging,
De redactie van Litteratura Serpentium.

the society and the journal. But the motiva-
tion to do so for a handful of subscribers is 
decreasing. therefore we would like to call 
upon everyone to prevent the loss of both 
society and journal: please stay a member 
and also invite friends to become members 
as well.

also – although we still have quite some 
papers up our sleeve – do not hesitate to 
share your snake experiences with others. 
You can send your texts and pictures to the 
editors.

Do you have ‘board’ qualities? You are in-
vited to let the eSS benefit from them, by 
taking over parts of the task of president, 
secretary or treasurer.

the board of the european Snake Society,
the editors of Litteratura Serpentium.


