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Op het moment dat we dit schrijven, loopt de 
zomer (gelukkig!?) ten einde. Maandenlang 
tropische temperaturen op plaatsen waar we 
die niet gewend zijn, onleefbare temperaturen 
op plekken waar tropische al erg waren, hel-
se bosbranden op tal van plaatsen en in een 
veelheid van landen – en tegelijkertijd ook weer 
incidenteel fikse overstromingen, dat alles is 
uiteindelijk toch wel rampzalig aan het wor-
den voor mens en dier. Zou er misschien iets 
aan de hand zijn met milieu en klimaat? Covid 
dwingt ons nog steeds om op onze qui-vive te 
zijn en daar is het apenpokkenvirus recentelijk 
ook nog bijgekomen. En passant is Lampro-
peltis getula op de Unielijst gezet en mag niet 
meer verhandeld, gekweekt, vervoerd of geïm-
porteerd worden in de Europese Unie…

Ondanks deze slechte secundaire arbeidsvoor-
waarden is het bestuur van de Europese Slan-
genvereniging maandenlang bezig geweest 
met de organisatie van de 42ste Slangendag 
en hebben wijzelf niet tevergeefs weer een be-
roep kunnen doen op onze vertaalmedewer-
kers. Wat het eerste betreft: de bestuurlijke 
inspanningen zullen ongetwijfeld resulteren in 
opnieuw een perfect georganiseerde Slangen-
dag, waarvoor de digitale mogelijkheden volop 
benut zijn en waarvan hopelijk velen weer zul-
len komen genieten. Voor wat betreft Litteratu-
ra Serpentium: het doet ons plezier onze lezers 
weer een substantiële aflevering te presente-
ren met een grote verscheidenheid aan artike-
len. Emmanuel Magne, con servator van Musée 
Crozatier in Puy-en-Velay (Frankrijk) doet ver-
slag van de expositie die hij heeft ingericht naar 
aanleiding van ‘het pak van Courtol’ waarover 
Ron Bronckers jaargangen geleden in Littera-
tura Serpentium heeft bericht. Wij genieten er-
van dat een artikel in Litteratura Serpentium de 
prikkel is geweest van iets waarvan tiendui-
zenden mensen in Frankrijk hebben genoten. 
Het team van Loïc van Doorn doet uitgebreid 
verslag van een enclave van Elaphe taeniura 
in de ‘wildernis’ van België. Met toestemming 

At the time of writing this, summer is (luck-
ily!?) coming to an end. Months of tropical 
temperatures in places we are not used to, un-
livable temperatures in places where tropical 
tem-peratures were already burdensome, hell-
ish forest fires in many places and in a multi-
tude of countries – and at the same time also 
occa sio nal hefty floods, all this is ultimately 
becoming disastrous for humans and animals. 
Could there be something wrong with the en-
vironment and climate? Covid is still forcing 
us to be on our qui-vive and the monkey pox 
virus has recently been added to that. In the 
meantime, Lampropeltis getula has been put 
on the Union List and may no longer be trad-
ed, cultivated, transported or imported into the 
European Union…

Despite these poor fringe benefits, the board 
of the European Snake Society spent months 
organizing the 42nd Snake Day and we could 
once more rely on our translation staff. As 
for the first: the administrative efforts will un-
doubtedly result in another perfectly organized 
Snakeday, for which the digital possibilities 
have been fully utilized and which hopefully 
many will come back to enjoy. As for Litteratura 
Serpentium, we are pleased to present to our 
readers another substantial issue with a wide 
variety of articles. Emmanuel Magne, curator 
of Musée Crozatier in Puy-en-Velay (France) re-
ports on the exhibition he has set up on the oc-
casion of ‘Courtol’s suit’, which Ron Bronckers 
reported years ago in Litteratura Serpentium. 
We are delighted that an article in Litteratura 
Serpentium has sparked something that tens 
of thousands of people in France have en-
joyed. Loïc van Doorn’s team reports exten-
sively on an enclave of Elaphe taeniura in the 
‘wilderness’ of Belgium. With the permission of 
the authors, we are republishing this interest-
ing research that was previously published on 
a digital platform. Finally, former editor-in-chief 
Gijs van Aken does us a great favor by writ-
ing about Lamprophis aurora, a beautiful snake 
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FOREWORD

van de auteurs herpubliceren wij dit interessan-
te onderzoek dat eerder op een digitaal plat-
form is verschenen. Oud-hoofdredacteur Gijs 
van Aken tot slot, doet ons een groot plezier 
door te schrijven over Lamprophis aurora, een 
mooie slang waarover niet eerder in Litteratura 
Serpentium zo uitgebreid is geschreven.

Wij hopen dat u geniet van deze aflevering. 
Wellicht tot op de Slangendag. 

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong

that has not been written about in such detail 
in Litteratura Serpentium before.

We hope you enjoy this issue. Perhaps until the 
Snakeday.

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong
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