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BESTUURSMEDEDELINGEN 

VAN DE VOORZITTER. -------
Beste terrarianen, 
Dat van alle bestuursfunkties binnen onze Doel
groep die van redakteur wel het arbeidsintensiefst 
is zullen de meesten van U wel begrijpen. Het is 
daarom zo verheugend dat ons lid Kees de Haan be
reid is gevonden om onze redakteur te helpen met 
dit werk. Kees zal helpen met het nazien van de 
artikelen en alvorens het blad gedrukt wordt, de 
tekst op eventuele storende fouten nazien. Het be
stuur is hem daar zeer erkentelijk voor. 
Graag zouden wij weten of er onder U mensen zijn, 
die thuis of op hun werk kunnen beschikken over 
een elektrische I.B.M.-schrijfmachine (bolkop). 
Dan zou U de redaktie enorm van dienst kunnen zijn 
door af en toe een artikel in het net uit te ty
pen. Het blad begint namelijk al zo'n grote omvang 
aan te nemen, dat het voor één persoon wel erg 
veel werk wordt. 
Onze secretaris, Maxim Bogerd, moet in verband met 
zijn studie zijn funktie helaas neerleggen. Maxim, 
bedankt voor het werk dat je voor de Doelgroep ge
daan hebt! 
Rest mij nog U veel leerzaam leesgenot met dit 
nummer toe te wensen. 

Namens het bestuur, 
Pieter Stoel. 

HET VIGNET VAN ONZE DOELGROEP. 
Nadat we een basisidee hadden voor een vignet voor 
onze Doelgroep, bood ons lid Casper den Ouden aan 
om het geheel vorm te geven, waarin hij volgens 
ons uitstekend geslaagd is. Het origineel is op 
een transparant in oostindische inkt getekend. 
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In de tekening zijn met enige fantasie een aantal 
symbolen te herkennen. 
- de cirkel, die de eenheid van de Doelgroep weer

geeft. 
- de aardbol, die het internationale karakter 

weergeeft; iedereen kan lid worden. Bovendien 
geeft het weer dat het om alle slangen gaat, die 
op de wereld voorkomen. 

- de slang, het dier waar het in onze hobby om 
gaat. De letter S benadrukt dit nog eens. 

Casper, nog hartelijk bedankt voor je spontane in
zet. Misschien mogen we in de toekomst nog eens 
een mooie tekening van jou in ons blad tegemoet 
zien! 

DE NAAM VAN HET BLAD (CORRECTIE VAN PAG. I) 
Als bestuursleden van de Doelgroep hebben we lang 
gediskussiëerd over de naam van het blad. Wij wa
ren het er over eens dat de naam iets zou moeten 
betekenen als "Geschriften over slangen". De la
tijnse vertaling hiervan, 11 De Serpentibus 
L i tterae 11

, 1 eek ons echter een te moeilijke naam. 
Daarom, gelet .op de rijke traditie van het semi
wetenschappelijk taalgebruik in de wereld van de 
biologie, kozen wij voor het iets vertrouwder 
klinkende: 11 Litteratura Serpentium11

• Litteratura 
is niettemin afgeleid van Litterae, hetgeen vol-
gens het woordenboek vele, voor ons blad goed van 
pas komende betekenissen heeft: het opgeschrevene/ 
schriftelijke mededeling/brief/literatuur/wetenschap. 

GIFSLANGEN-TENTOONSTELLING. 
Het programma voor de komende maanden ziet er als 
volgt uit: 
14 maart t/m 12 april: Arnhem, Zaal Tivoli (Berg 

en Dal). 
18 april t/m 17 mei: Groningen, Martinihal 

( Ba 1 kon B). 
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23 mei t/m 28 juni: Amsterdam (in een kerk bij 
het Waterlooplein). 

De toegangsprijs bedraagt f 5,-- voor volwassenen 
en f 2,50 voor kinderen (4-12 jaar) en 65-plus
sers. Lacerta-leden betalen slechts f 2,50. In 
het maart-nummer zal bekend gemaakt worden hoe 
men U aan de kassa als Lacerta-lid kan herkennen. 

LACERTA LANDDAG 1981. 
Op 25 april a.s. wordt weer de jaarlijkse Lacerta 
Landdag georganiseerd. Onze Doelgroep verzorgt 
hiervoor het middaggedeelte van de afdeling slan
gen. Op het programma (van het middaggedeelte) 
staan voordrachten over het houden en kweken van 
elaphe's, het houden van gifslangen en een demon
stratie van een elektronische thermostaat en een 
dubbelwandig terrarium. Naar een vierde voor
dracht wordt nog gezocht. 

BEGROTING 1980/81. 
Ontvangsten: 
Contributies f 1000 
Advertenties - 450 
Subsidie Lacerta - 150 

f 1600 

Uitgaven: 
Secretariaats

kosten 
Drukkosten blad 

f 75 

(125 ex.) - 520 
Portokosten blad - 870 
Eigen najaars

landdag 
Onvoorzien 

100 
35 

f 1600 
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