
IN MEMORIAM JOHN VAN DER POLS - --------
25-5-1958 TOT 27-2-1988 

Er zullen maar we1n1g mensen z1Jn die duidelijk 
aan een ander kunnen uitleggen hoe hun interesse 
in slangen is ontstaan; waarom nou juist slangen? 
Voor sommigen is het de ongewone leefwijze van de 
dieren, die hen boeit, voor anderen is het de 
sierlijke lichaamsvorm en de kleuren, terwijl het 
voor weer anderen (misschien onbewust) een gevoel 
van superioriteit geeft ten opzichte van hun ken
nissen, omdat die bang zijn voor slangen. 
Wat voor John de ware reden was dat hij slangen 
hield is niet bekend, maar hij had met alle slan
genliefhebbers gemeen dat hij uitermate door de 
dieren gefascineerd was. Zo zeer zelfs, dat het 
zijn hele leven bepaalde. 

Zijn grootste liefde is altijd uitgegaan naar de 
boa 1 s en pythons. Als geen ander wist hij te ver
tellen over nieuwe soorten of ondersoorten en kon 
hij precies zeggen wat de meest recente kweekre
sultaten waren in binnen- en buitenland. 
Ook op het gebied van ziekten en geneeswijzen was 
hij goed thuis en heeft hij menigeen te woord moe
ten staan die hem hierover om raad kwam vragen. 
Zijn grote kennis op bovengenoemde gebieden resul- · 
teerde in een grote kennissenkring in binnen- en 
buitenland. De hoeveelheid correspondentie die hij 
voerde was overweldigend. Maar desondanks was hij 
iemand die nooit op de voorgrond trad en liever op 
de achtergrond aan iets meewerkte. Voor het geven 
van een voordracht of diapresentatie op een bij
eenkomst of Slangendag heeft men hem nooit kunnen 
strikken. Men mocht al blij zijn als hij überhaupt 
even aanwezig was; meestal was dat dan om even ie
mand te kunnen ontmoeten met wie hij een afspraak 
had. Hoe dan ook, door zijn vele kweekresultaten 
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Foto 1. John van der Pols (1958 - 1988). Foto: 
25-5-1987. 
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en publicaties heeft hij de slangenhouderij een 
grote stap vooruit geholpen. 
Ook aan het ontstaan van de Nederlandse Doelgroep 
Slangen heeft hij zijn bijdrage geleverd; op 12 
april 1980 was hij één van de oprichters en gedu
rende de eerste jaargang van Litteratura Serpen
tium was hij penningmeester. In mei 1985 startte 
hij de Nieuwsbrief, die ongeveer anderhalf jaar 
heeft bestaan, waarin vooral verenigingsnieuws en 
vraag- en aanbodadvertenties werden opgenomen. 
Vlak voor zijn dood stelde hij voor om het bekende 
supplement met gehouden en gekweekte slangen elk 
jaar uit te geven; één van de vele ideeën die hij 
nog had. 

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat iemand met zo 
veel vrienden en kennissen toch niemand bleek te 
hebben die hij zo vertrouwde, dat hij daar zijn 
problemen mee kon bespreken. 
De vraag waarom John dan ook verkozen heeft zijn 
leven voortijdig te beëindigen, zal immer onbe
antwoord blijven. Ik hoop echter, dat hijzelf de 
yrede heeft gevpnden die hij zocht. 

Anton van Woerkom 

APPENDIX I: KWEEKRESULTATEN VAN JOHN VAN DER POLS. 

1980 
CoraZZus enydris enydris 

1981 
CoraZZus enydris enydris 

1982 
CoraZZus enydris enydris 
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13 jongen 

19 jongen 

15 jongen 



1983 
CoraZZus enydris enydris 20 jongen 

1984 
Lichanura trivirgata roseofusca 4 jongen 

1985 

Boa constrictor ortonii 10 jongen 
Corallus enydris enydris 12 jongen 
Eryx colubrinus Zoveridgei 12 jongen 
Lichanura trivirgata roseofusca 5 jongen 

1986 

Corallus enydris enydris 18 jongen 
Epicrates cenchria cenchria 2 jongen 
Liasis mackloti mackloti 18 jongen 
Lichanura trivirgata roseofusca 7 + 5 jongen 

1987 
Charina bottae 7 jongen 
Corallus enydris enydris 16 jongen 
Epicrates cenchria cenchria ± 20 jongen 
E'ryx colubrinus Zoveridgei 10 + 11 jongen 
Eryx conicus 9 jongen 
Liasis mackloti mackloti 23 jongen 

APPENDIX II: PUBLICATIES VAN JOHN VAN DER POLS. 

1. Mondvuil (Stomatitis ulcerosa) bij slangen. 
L itteratura Serpentium ( 1980), Vol. 1 ( 1): 
9-13. 

2. Kweekresultaten: Corallus enydris enydris. 
Litteratura Serpentium (1980), Vol. 1 (1): 
28. 
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3. Eetgedrag van Calabaria reinhardtii. Lit
teratura Serpentium (1981), Vol. 1 (5): 
183-185. 

4. Verzorging en kweek van Corallus enydris eny
dris. Litteratura Serpentium (1981), Vol. 1 
(6): 238-246. 

5. Kweekresultaten: Corallus enydris enydris. 
Litteratura Serpentium (1982), Vol. 2 (6): 
306. 

6. Eieren van de Afrikaanse grondpython Calabaria 
reinhardtii. Litteratura Serpentium (1983), 
Vol. 3 (5): 170-173. 

7. Kweekresultaten: Lichanura trivirgata roseo
fusca. Litteratura Serpentium (1986), Vol. 6 
( 1): 44. 

8. Verzorging en kweek van de rosy-boa, Lichanura 
trivirgata roseofusca (Cope, 1861). Litteratu
ra Serpentium (1986), Vol. 6 (3): 99-107. 

9. Candoia carinata carinata (Schneider) in ge
vangenschap. Litteratura Serpentium l 1986), 
Vol. 6 (5): 170-174. 

10. De verzorging en kweek van Eryx colubrinus lo
veridgei (Stull, 1932). Litteratura Serpentium 
( 1986), Vol. 6 (6): 214-220. 

11. Boekbespreking: Pythons and Boas. Litteratura 
Serpentium (1987), Vol. 7 (2): 100-101. 

12. Onverwachte nakweek van Epicrates cenchria 
cenchria. Litteratura Serpentium (1987), Vol. 
7 (4): 181-187. 

13. Verzorging, kweek en andere wetenswaardigheden 
over de rubberboa, Charina bottae bottae 
(Blainville). Litteratura Serpentium (1988), 
Vol. 8 (6): 261-271. 

14. Agressief gedrag bij slangen van de familie 
Boidae. Litteratura Serpentium (1988), Vol. 8 
(6): 272-275. 




