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l!JAN DE REDAOIE/FROM THE EDITORS 
In het voorwoord van de laatste aflevering van de vorige 
jaargang heeft u gematigd optimistische geluiden kunnen 
lezen over de toekomst van zowel de Europese Slangen
vereniging als die van Litteratura Serpentium. Nu, aan 
het begin van de 23ste jaargang, moelen bestuur en re
dactie constateren dot prijsstijgingen een volledig herstel 
van de oude situatie vooralsnog verhinderen. Een een
voudige rekensom maakt dot duidelijk. Eén aflevering 
van Litteratura Serpentium kost bijna € 3.600,-. De op
lage is momenteel 450 exemplaren. Dol betekent dot 
één nummer € 8,- kost. Het lidmaatschap levert echter 
moor € 25,- per lid op, dus u ziel dot een frequentere 
verschijning van ons periodiek er voorlopig niet inzit. 
Slechts bij een forse toename van het aantal leden -in het 
verleden telde de vereniging er ruim 800! - kon er ge
docht worden aan meer nummers per jaargang. Er is na
tuurlijk een weinig geld Ie verdienen als er ingeleverd 
wordt op de uitvoering van het blad, moor de redactie 
heeft het gevoel dot dot wel erg fen koste van de kwali
teit zou gaan. 

Vooralsnog kunnen de abonnees voor deze jaargang re
kenen op drie nummers van Utteratura Serpentium. Hef 
zal opnieuw de slongendog van 2003 zijn die medebepa
lend goof worden voor de vraag of er in de toekomst 
sproke kon zijn van een grotere frequentie. Die ene zwa
luw heeft nog niet daadwerkelijk lente gebracht. Bestuur 
en redactie hebben er niettemin vertrouwen in dot confi
nu·1leif gewaarborgd is, mits het ledenaantal toeneemt. 

Intussen kon het niet anders, of in uw terraria spelen zich 
zaken of die voor u de moeite van het noteren woord 
zijn. Voor derden zijn die ongetwijfeld interessant om Ie 
lezen. Aarzelt u niet om uw bijdrage naar de redactie Ie 
sturen. 

LITTERATURA SERPENTIUM 2003 JAARGANG/VOLUME 23 NUMMER/NO. 1 

In the prefoce of the lost edition of the previous volume 
we were coutiously oplimisfic on the future of both the 
Europeon Snoke Society and Utteratura Serpentium .. 
Now, of the stort of the 23rd volume we have to conclude 
!hot increosing prices, of least for the time being, prevenf 
o return to the old sifuofion with six yeorly editions. A 
simple colculotion will exploin this. One- edition of Litter
atura Serpentium cosfs neorly Euro 3600. At the currenf 
total of 450 issues this brings the price per issue to neor
ly Euro 8. Subscriplion only brings Euro 25 so more !hen 
3 editions for this year does nol seem reolisfic. Only o 
substonfiol increose in members - in the post the society 
had over 800 members · we con !hink of more editions o 
year. We could save o bit of money on the oppeoronce of 
Litteratura Serpentium bul the effect would be minimal 
and il would have on unocceptoble impact on quolity. 

For this year you con counf of least three editions of Ut
teratura Serpentium . Agoin the Snoke day of 2003 will 
determine whether or nol more editions will oppeor in the 
future. However we are confident if the number of mem
bers will continue to grow. 

Meonwhile, mony noteworthy things must hoppen with 
your snokes. For the other members of the Europeon 
Snoke Society these are no doubt inferesfing to reod 
obout. Pleose don'! hesifofe to share your experiences 
with !hem and send your confributions to the editors. 




