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FOREWORD

De aanloop naar de Slangendag 2021 was er
bepaald niet een zonder problemen. De onzekerheid over de intensitieit van de corona
pandemie en de daarmee samenhangende
beperkende maatregelen voor activiteiten zoals de Slangendag, hebben het doorgaan ervan tot op het laatste moment spannend
gehouden. Toen te elfder ure dan toch duidelijk werd dat we elkaar weer konden treffen in Houten, hebben de bestuursleden van
de Europese Slangenvereniging en vele vrijwilligers er dagenlang bijna een dagtaak aan
gehad om naast de gebruikelijke werkzaamheden van reserveringen en zaal- en tafelindelingen een online kaartverkoop te realiseren. Dat
laatste was een nieuwigheid waarin veel werk
en tijd is gaan zitten, en waarbij aanvankelijk
tijdsloten golden. Uiteindelijk bleken die laatste
overbodig te zijn, zodat er zich al heel vroeg
veel bezoekers bij de entree van Expo Houten meldden. Velen kwamen van heinde en ver,
getuige de vele buitenlandse nummerborden
van de auto’s, die al vroeg de parkeerruimtes
in beslag hadden genomen. Binnen maakte de
ruime opzet van de tafels in de zalen het mogelijk om in alle rust het aanbod van dieren te
bekijken en je slag te slaan. Achteraf blijkt de
Slangendag 2021 de drukst bezochte dag ooit
te zijn geweest.

The preparation period for the 2021 Snakeday
did not pass without problems to say the least.
Until the last moment, we had to wait in suspense to see if it could take place because of
the uncertainty about the intensity of the corona pandemic and what restrictions would be
enforced for activities such as the Snakeday.
At the very last moment, it eventually became
clear that we could meet in Houten. Consequently, the board members of the European
Snake Society and many volunteers had an
almost full-time job for several days to organize an online ticket sale in addition to the usual
tasks such as the reservations and arranging
the layout of the rooms and tables. Organizing
ticket sale was something new that consumed
a lot of time and work and originally this also included time-locks. Eventually, the latter proved
to be redundant and resulted in a large number of visitors that arrived early at the entrance
of Expo Houten. Many had travelled long distances, as could be noticed by the numerous
international license plates that occupied the
parking spaces early in the morning. Inside, the
spacious layout of tables in the different rooms
allowed inspecting the animals that were offered in a relaxed way and making a bargain.
Afterwards, the 2021 Snakeday proved to be
the busiest one ever.

En dan nu Litteratura Serpentium. Alle interessante artikelen over slangen in deze laatste aflevering van de eenenveertigste jaargang
moeten helaas worden voorafgegaan door een
In Memoriam, en wel van één van de oprichters van de Europese Slangenvereniging, Pieter Stoel. Jan-Cor Jacobs heeft een mooie
herinnering aan hem geschreven. Wat betreft de andere bijdragen: bij Ron Bronckers
blijft het bloed maar kruipen waar het niet kan
gaan. Ron heeft zijn hele collectie prentbriefkaarten van Franse slangenvangers - en nog
vele zaken meer - jaren geleden weliswaar geschonken aan het Musée National d’Histoire
Naturelle in Parijs (zie Litteratura Serpentium

Now, Litteratura Serpentium. Unfortunately, all
the interesting articles about snakes included
in this last issue of the forty-first volume need
to be preceded by an In Memoriam, and it is
of one of the founding members of the Euro
pean Snake Society, Pieter Stoel. Jan-Cor
Jacobs provides a nice recollection about him.
Concerning the other contributions: as far as it
comes to Ron Bronckers, blood is thicker than
water. Many years ago, Ron has donated his
collection of picture postcards of French snake
hunters – and many other things – to the Mu
sée National d’Histoire Naturelle in Paris (see
Litteratura Serpentium 39(1): 6-14), but he
continues to make new discoveries and pur-
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chases. Cesare Colli documents his breeding
results with Coluber constrictor priapus, a sequel to a previous article published in volume
39(3): 111-115, and Eric Wouwenberg elaborately reports about breeding with several An
taresia species. In the present issue, a narrative
from Bert Verveen is published about the rainbow boa, with an epilogue of Marcel van der
Voort and medical explanatory notes by Tom
Hellebuyck. Finally, the overview of the issues
of this years’ volume and the index close the
forty-first volume of Litteratura Serpentium. We
hope you enjoyed it. We wish you a pleasant
turn of the year and all the best for 2022.

39(1): 6-14), maar hij blijft maar nieuwe ontdekkingen en aankopen doen. Gelukkig brengt
hij er ons verslag van uit. Cesare Colli rapporteert over zijn kweek met Coluber constrictor
priapus, een vervolg op een artikel dat hij eerder schreef in jaargang 39(3): 111-115, en Eric
Wouwenberg doet uitgebreid verslag van zijn
kweek met meerdere Antaresia-soorten. Van
Bert Verveen komt deze keer zijn relaas over de
regenboogboa aan bod, met een nawoord van
Marcel van der Voort en medische toelichting
van Tom Hellebuyck. Het jaargangoverzicht en
de index zetten tot slot definitief een punt achter de eenenveertigste jaargang van Litteratura
Serpentium. We hopen dat u ervan heeft genoten. We wensen u een prettige jaarwisseling en
alle goeds voor 2022 toe.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong
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