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Op het moment dat we dit schrijven, zijn we 
nog wel een tijdje verwijderd van het gebruike-
lijke moment om te mijmeren over het jaar dat 
achter ons ligt, maar toch schieten we onwille-
keurig in de evaluatiemodus, nu we de laatste 
hand hebben gelegd aan nummer vier van de 
lopende jaargang. Dit nummer heeft u veel later 
dan u gewend bent van ons ontvangen, al is 
dat niet direct een gevolg van de precaire toe-
stand waarin de wereld momenteel verkeert, 
maar eerder vanwege drukke bezigheden van 
veel medewerkers. We zijn nu eenmaal allen 
vrijwilligers. Niettemin is het ons voornemen 
deze late verschijning een incident te laten zijn.

Wie gedacht had dat we de coronadans goed 
waren ontsprongen en dat we daardoor weer 
een enigszins normaal leven konden gaan lei-
den – al zouden we toch écht werk moeten gaan 
maken van een niéuw normaal leven – is bedro-
gen uitgekomen. Nu is het de wilde rondedans 
die Rusland met Oekraïne is aangegaan, die de 
wereld in een wurggreep houdt. Het heeft ons 
verbaasd in welke ernstige mate allerlei facetten 
van het dagelijkse leven: van eten en drinken 
tot reizen, van verwarming tot industriële werk-
zaamheden en nog vele zaken meer, beïnvloed 
worden door deze mensonterende oorlog. Wij 
vermoeden dat ieder van ons dagelijks de con-
sequenties hiervan alleen al voor zijn lievelings-
dieren aan den lijve ervaart; op het niveau van 
hun voeding en gezondheid niet minder dan op 
het gebied van energieverbruik voor hun ver-
warming en verlichting. We kunnen alleen maar 
hopen dat degenen die de macht daartoe heb-
ben, verstandig genoeg zullen zijn om minstens 
escalatie van het conflict te voorkomen, maar 
liever nog om het snel te beëindigen.

Het is een wat abrupte overgang van wereld-
problemen naar slangenzaken, maar natuurlijk 
moeten we die stap zetten. Wat was het een 
verademing om tijdens de Slangendag van ok-
tober jongstleden weer zoveel liefhebbers te 
kunnen ontvangen, weer eens zoveel bijzon-

At the time of writing this foreword, we are still 
a couple of weeks ahead of the usual period to 
muse about the past year, yet we cannot help 
but slip into review mode now that we have 
put the finishing touches to the fourth issue of 
the current volume. You received this number 
much later than you are used to, although this 
is not directly a result of the precarious state 
the world is currently in but rather because 
many collaborators are very busy. We are all 
volunteers after all. Nevertheless, we intend to 
make this late delivery an incident.

Anyone who assumed that we had escaped 
the corona dance and that we could there-
fore start living a somewhat normal life again 
- al though we should really start working on a 
new normal life - has been fooled. At present, 
it is the wild round dance that Russia has en-
tered into with Ukraine that has the world in a 
strangle hold. We have been amazed to what 
extent many facets of our daily life, from eat-
ing and drinking to travelling, from heating to 
industrial work and many more aspects, are af-
fected by this humiliating war. We consider that 
each of us experiences the consequences for 
our favorite animals on a daily basis daily; in 
terms of their feeding but no less towards the 
energy consumption to provide them with heat 
and light. We can only hope that those in power 
will be wise enough to at least prevent the con-
flict from escalating, but better yet, bring it to 
an end quickly.

It’s a bit of an abrupt transition from world 
problems to snake issues, but of course we 
have to take that step. What a relief it was to 
be able to receive so many enthusiasts again 
during the Snakeday of October, to be able to 
admire so many fascinating snakes once more 
and to experience that special feeling of unity, 
of like-mindedness again. It appears to have 
been one of the most popular Snakedays ever. 
The administrative efforts to put everything that 
has to do with the organization of the Snake 
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dere slangen te kunnen bewonderen en dat 
speciale gevoel van saamhorigheid, van gelijk-
gestemdheid weer te kunnen ervaren. Het blijkt 
één van de drukst bezochte Slangendagen ooit 
te zijn geweest. De bestuurlijke inspanningen 
om alles wat er bij de organisatie van de Slan-
gendag komt kijken in een digitaal jasje te ste-
ken, bleken uiterst effectief te zijn geweest. Dat 
kan volgend jaar alleen maar nóg beter gaan.

Wat hebben we in deze laatste aflevering van 
jaargang 42 voor u in petto? We vragen uw bij-
zondere aandacht voor de bijdrage van Roel De 
Plecker en Marcello Carvajal. Zij doen onderzoek 
naar de zwartkopbosmeester in zuidelijk Costa 
Rica en informeren u over hun werkzaamheden 
in het Golfo Dulce Forest Reserve. Ari Flagle sluit 
naadloos bij hun artikel aan, want ook hij doet 
onderzoek naar een bijzondere slang, waarvoor 
hij ons meeneemt naar West-Papoea, naar de 
habitat van de boelens python. Hij laat ons zien 
wat veldwerk in die regio impliceert. Van Bert 
Verveen publiceren we de voorlaatste bijdrage 
over zijn ervaringen met reuzenslangen. Hij gaat 
het over temmen van deze dieren hebben… An-
dré Weima heeft een medische ingreep bij een 
ringslang verricht waarvoor een dierenarts te-
rugschrok en doet daar verslag van. Zijn afbeel-
dingen liegen er niet om! Richard de Jong atten-
deert ons op een nieuw verschenen boek van 
Sterrin Smalbrugge, een boek dat er zijn mag. 
Marcel van der Voort ten slotte, geeft een aan-
vulling op een artikel van Ruud de Lang uit 2010 
waarin het ging over ongelukkige ontmoetingen 
tussen mensen en reuzenslangen. In de Index 
kunt u nog eens terugkijken wat er allemaal in 
2022 is verschenen. Da’s heel wat, blijkt!

We hopen dat u dit nummer met veel plezier 
zult lezen. Wij zijn alweer met de eerste afleve-
ring van de volgende jaargang bezig. Redactie-
werk is een never ending story. Gelukkig genie-
ten we ervan!

Het ga u goed!

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong

Day in a digital jacket turned out to be extreme-
ly effective. This can only go even better next 
year.

What do we have in store for you in this last 
issue of volume 42? We would like to draw 
your special attention to the contribution of 
Roel De Plecker and Marcello Carvajal. They 
study the black-headed bushmaster in south-
ern Costa Rica and inform you about their ac-
tivities in the Golfo Dulce Forest Reserve. Ari 
Flagle fits in seamlessly with their article, as he 
is also studying a special snake, for which he 
takes us to West Papua, to the habitat of the 
Boelen’s python. He describes what fieldwork 
in that region implies. We also publish the pe-
nultimate contribution by Bert Verveen about 
his experiences with giant snakes. He writes 
about taming these animals… André Weima 
has performed a medical procedure on a grass 
snake that made a veterinarian recoil and re-
ports on it. His pictures do not lie! Richard de 
Jong draws our attention to a newly published 
book by Sterrin Smalbrugge, a book that is 
quite something. Finally, Marcel van der Voort 
supplements an article by Ruud de Lang from 
2010 about unfortunate encounters between 
humans and giant snakes. In the Index you can 
look back at what has been published in 2022. 
This proves to be a lot, it turns out!

We hope you will enjoy reading this issue. We 
are already working on the first issue of the 
next year. Editorial work is a never-ending sto-
ry. Luckily we enjoy it! 

We wish you all the best!

Marcel van der Voort
Tom Hellebuyck
Richard de Jong

FOREWORD
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