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BESTUURSMEDEDELINGEN 
Op zaterdagochtend 27 februari j.l. is John van 
der Pols op tragische wijze om het leven gekomen. 
Voor de mensen die hem gekend hebben is dit als 
een schok aangekomen. Wij kunnen zijn keuze, om 
niet verder te willen leven, echter slechts res
pecteren. 
John was één 1/an de oprichters ·van ·de Nederlandse 
Doelgroep Slangen, onze eerste penningmeester, 
initiatiefnemer van de Nieuwsbrief, de auteur 
van een groot aantal artikelen en een vraagbaak 
voor iedereen die met problemen· met slangen zat. 
In een toespraak op de begrafenis drukte Pieter 
Stoel dit kernachtig uit: ""John was een voorbeeld 
voor velen, méér dan hij zelf waarschijnlijk be
sefte". Dit is de manier waaroo John in onze oe
dachten zal blijven voortleven~ Het bestuur v~n de 
Doelgroep vindt echter dat we iets meer moeten 
doen om de herinnerin~ aan John levend te houden: 
besloten is dat het laatste nummer van deze jaar
gang een speciaal herinneringsnummer voor John zal 
worden. Na een korte inleiding over wie John was, 
zullen twee nieuwe artikelen van hem worden gepu
bliceerd. Verder wordt iedereen die daar behoefte 
toe voelt, hierbij uitgenodigd een artikel (over 
slangen) te schrijven, speciaal voor dit herinne
ringsnummer. En ik kan alleen maar zeggen: ik hoop 
dat het een heel dik nummer zal worden! Heeft u 
een idee voor een artikel, neemt u dan even con
tact met mij op, zodat ik een overzicht krijg wat 
ik voor dit herinneringsnummer aan artikelen kan 
verwachten. Op werkdagen kunt u mij (uitsluitend 
hiervoor) tussen de middag telefonisch bereiken op 
nummer 030-532343. Misschien is het qoed te weten 
dat de toegezegde artikelen tijdens de grote va
kantie binnen moeten zijn. 

Anton van Weerkom. 
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Erwin Emondt en Henny Kok draaien nu een jaar mee 
als penningmeesters van onze vereniging. Het be
stuur betreurt het dan ook ten zeerste dat beiden 
in verband met hun studie, hun functie als pen
ningmeester nu reeds moeten neerleggen. Henny en 
Erwin, hartelijk dank voor het werk dat jullie het 
afgelopen jaar verzet hebben. 
Het verheugt ons dat we kunnen mededelen dat er 
inmiddels een nieuwe penningmeester gevonden is: 
Ron Kivit uit Amsterdam; iemand die niet onbekend 
is in de wereld van de slangenliefhebbers. Ron zal 
het penningmeesterschap één dezer dagen op zich 
nemen. Overigens moet wel even vermeld worden dat 
Edith den Ouden nog steeds actief is voor onze 
vereniging: zij verzorgt trouw de verzending van 
ons blad. Heel fijn, Edith, hou vol. 
De Slangendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
15 oktober. Waar deze dag gehouden wordt is nog 
niet bekend; iedereen die een geschikte (betaalba
re) conferentieruimte weet, met als absolute eis 
dat we zelf voor de verkoop van koffie, broodjes, 
enz. mogen zorgen, wordt verzocht contact op te 
nemen met Jaap Kooij. Heeft u een onderwerp waar
over u een lezing wilt geven (in het Nederlands), 
neemt u dan ook hiervoor even contact op met Jaap. 
Het ledental van de Doelgroep stijgt snel op het 
ogenblik; waarschijnlijk zullen we dit jaar af
sluiten met meer dan 600 leden! Kent u slangen
liefhebbers die nog geen lid zijn, zorgt u er dan 
voor dat zij zich aanmelden. De contributie blijft 
onveranderd f 25,-- per jaar. 
Zoals u gemerkt heeft omvatte Litteratura Serpen
tium vorig jaar 324 pagina's en samen met supple
ment en index was dat 370 pagina's. Of de redaktie 
dat ook dit jaar weer waar kan maken hangt van u 
af: hoe meer artikelen u schrijft, des te dikker 
wordt het blad. 

Jaap Kooij en Anton van Weerkom. 
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