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~ OORWOORD/FROM THE EDITOR
Het zag er even heel somber uit voor vereniging en
tijdschrift, maar gelukkig is gebleken dat er genoeg interesse is om beide voort te zetten. Zoals u uit eerdere
informatie heeft kunnen begrijpen, geschiedt de uitgave van Utteratura Serpentium in ieder geval deze jaargang in aangepaste vorm. Uontvangt minstens twee
afleveringen. Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen in de loop van het jaar, volgt er eventueel een
derde nummer. Per aflevering zijn er meer pagina's
don voorheen, moor wel wordt Litteratura Serpentium
een tweetalig blad in één bond. Dot betekent niet alleen een aanzienlijke kostenbesparing, op deze wijze
hoeven we ook geen concessies te doen aan de kwaliteit van de foto's en de aantrekkelijke lay-out van ons
blad. De tweetaligheid is gewenst, omdat een aanzienlijk deel van de kopij uit het buitenland komt en we de
naam van de vereniging geen geweld willen aandoen.
Momenteel telt Utteratura Serpentium ongeveer 270
Nederlandse en een handjevol buitenlandse leden. Het
is niet alleen wenselijk, moor ook noodzakelijk dot dit
ledenaantal wordt uitgebreid. Iedere nieuwe honderd
leden maken immers een volgende aflevering per
jaargang méér mogelijk. Wij herhalen daarom het
aanbod, zoals eerder gedaan in de brief van februari
jl.: wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt, zo lang de
voorraad strekt, een exemplaar van het boekwerk
voor beginnende slangenhouders dot Jon-Cor Jacobs
geschreven heeft. Dit boek verschijnt medio mei 2002.
Verder spijt het mij erg ute moeten meedelen, dot Gijs
van Aken zich heeft teruggetrokken uit de redactie. De
kwaliteit van Utteratura Serpentium is onder zijn inspirerende leiding sterk verbeterd. Gijs had een vakkundig oog voor inhoudelijke zaken en was uiterst kritisch ten aanzien van de opmaak van het blad. Het is
met name aan hem te donken, dot er de laatste jaren
zoveel buitenlandse auteurs hebben kunnen publiceren, waardoor het internationale karakter van ons

Recently the future of the Europeon Snoke Society and
its magazine Litterotura Serpentium was for from positive. Fortunotely it soon become cleor thot there was
enough interest to continue bath. As you moy have
gothered Litterotura Serpentium will, at least for this
year, oppear in a somewhat different format. Regrettob~ you will not receive six issues per onnum os in
previous yeors, currently our finonciol situotion will not
ollow for the publicotion of more thon two, hopefully
three issues for 2002. Litteroturo Serpentium will becarne ocombined Dutch/English publicotion with more
pages per issue. This allows us to reduce expenses considerobly while at the same time mointoining the high
quolity of LS including its color photos and loyout. We
have decided on o bilingual edltion becouse o significant number of our articles carne from outside Holland
and we still believe we are o European Society os our
name suggests.
At this moment the Europeon Snake Society hos obout
270 Dutch and only o limited number of foreign members. lf we reolly want to survive it is cruciol thot we
grow. Only when we grow con we increose the number of issues we publish each year. Therefore we call
upon you, the members, to look around you and try to
convince other snoke keepers you know to join the European Snake Society.
Furthermore I om sorry to inform you thot Gijs van
Aken hos retired os editor. Under his inspiring commond the quolity of Litteroturo Serpentium greotly improved. Gijs had o keen eye for content and was very
criticol when it carne to the loyout of the magazine.
Thonks to him the number of foreign outhors increosed, improving the international status of our
magazine. 1sincerely thank Gijs for his efforts and
pleosont cooperotion. Fortunotely, René van der Vlugt,
previous editor of LS, is willing to take up the position
left by Gijs.
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blad steeds duidelijk is geworden. Ik donk Gijs oprecht
voor zijn inspanningen en prettige samenwerking. Gelukkig is oud-hoofdredacteur René van der Vlugt bereid om de opengevallen plaats in de redactie op te
vullen.
Toch ook nog goed nieuws: Morjon Josker heeft zich
bereid verklaard het penningmeesterschap van René
van der Vlugt over te nemen. Wilt u zich voor odresmutoties en financiële zaken voortaan tot hoor wenden? Uvindt hoor gegevens in het colofon. Ook leden
die niet direct een bestuursfunctie ambiëren, moor die
willen meedenken over de koers die de vereniging en
blad moeten goon voren, zijn van harte welkom.
Verder kon ook de redactie nog steeds een aanvulling
op het potentieel van vertalers gebruiken (vooral Nederlands-Engels) en leden die zich willen inzetten voor
de werving van artikelen. Voor meer informatie over
een bestuurslidmootschop wende men zich tot één van
de bestuursleden. Voor uw medewerking oon de redactie horen René van der Vlugt en ondergetekende
graag van u.
Tot slot spreek ik de hoop uit, dot u niet alleen in dit
probleemjaar uw steun oon vereniging en tijdschrift
zult blijven geven, moor dot u ook doorno zult willen
blijven meewerken oon een nieuwe periode van voorspoed en bloei.
Moreel van der Voort

There is some good news. Morjon Josker is prepored
to take over the position of treosurer from René van
der Vlugt. Pleose contact her for finonciol matters and
changes of oddress. You will find her oddress on the inside of the magazine cover. We are still looking for
members to lend us o hond. Even ~ you don't relish o
position on the boord, pleose share with us your ideos
on the future of the society and its magazine. We still
need people (preferobly native English speakers) who
con assist the editors in the correction of tronsloted orticles. For more information pleose contact René or
myself.
Finolly I would like to express the hope thot you will
continue to support us, not just during this difficult
year hut olso in the future. We will do our utmost to
turn the Europeon Snoke Society bock info the Society
it used to be and we hope you will help us in ochieving
this gooi.
Moreel van der Voort

