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voorwcxxd 
Deze vierde aflevering rondt de 24ste jaargang van Litteratura Serpentium af. Het blijkt 
weer een goedgevulde, in kwalitatief opzicht rijke jaargang te zijn. Bestuur en redactie 
zijn er dan ook tevreden over. Wij hopen, dat u dat eveneens bent. Wij willen graag al 
degenen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming ervan oprecht danken. 

Ook de volgende jaargang belooft weer interessant te worden. Een breed scala van 
artikelen wacht op publicatie. Zowel de beginnende als de meer ervaren slangenhouder 
zal er weer veel van zijn gading in vinden. 

Bestuur en redactie danken alle trouwe leden voor hun vertrouwen en standvastigheid. 
Het volgende jaar is een bijzonder jaar. Dan bestaat de Europese Slangenvereniging een 
kwart eeuw. Litteratura Serpentium zal dan eveneens haar 25ste verjaardag vieren. Wij 
hopen dat het aantal leden dan zo groot zal zijn, dat er een speciale editie van 
Litteratura Serpentium mogelijk zal zijn. Onze gedachten gaan uit naar een special over 
ziekten en gezondheid bij slangen. Denkt u een bijdrage aan deze special te kunnen le
veren, neem dan contact op met de redactie. 

Voor het moment wensen we u veel plezier met deze laatste aflevering. 

Het bestuur van de Europese Slangenvereniging, 
De redactie van Litteratura Serpentium. 
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Forv.at1 
This fourth edition finalizes the 24ste volume of Litteratura Serpentium. lt proved to be a 
wellfilled volume rich in a qualitative sense. The board and editors are thus very satisfied. 
We hope that you were also. We sincerely thank those who have contributed to this vol
ume. 

The next volume promises to become an interesting one. There is a broad scale of arti
cles waiting tor their publication. Both the starters and the more experienced snake hold
ers will find it interesting. 

The board and editors thank all the faithful members tor their faith and patience. Next 
year is a special year tor the European Snake Society because we exist tor a quarter 
century. Litteratura Serpentium will also celebrate then its 25ste anniversary. We hope 
that the number of members will so increase that a special edition of Litteratura 
Serpentium will be possible. Our ideas go out to a 'Special' concerning the sicknesses 
and health of snakes. lf you think you can make a contribution to this special edition, 
then get in touch with the editors. For the moment we wish you much pleasure with this 
last edition. 

The board of the European Snake Society, 
the editor of Litteratura Serpentium 
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