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BESTUURSMEDEDELINGEN
Geachte Leden,
U ziet in het colophon, dat er een wijziging
heeft plaatsgevonden in de redactie. U treft
niet langer meer de naam van Anton van Woerkom
aan. Na acht jaar hard voor LITTERATURA SERPENTIUM gewerkt te hebben, stopt Anton met
zijn redactiewerkzaamheden. Hieronder treft u
in zijn open brief zijn motivering daarvoor
aan.
Precies tien jaar geleden vond onze vereniging
haar oorsprong in Utrecht. In begin 1977 werd
er een begin gemaakt met het realiseren van
een gespecialiseerde groep binnen de vereniging LACERTA, de zogenaamde "Kerngroep Slangen". In november 1980 werd de "Doelgroep
Slangen" officieel door het bestuur van LACERTA erkend. Anton, die indertijd administrateur bij LACERTA was, meldde zich toen spontaan als redacteur voor de Doelgroep aan, en
realiseerde in korte tijd het tweemaandelijks
blad dat uiteindelijk LITTERATURA SERPENTIUM
gedoopt werd.
Aanvankelijk werd het blad gefotocopieerd en
persoonlijk door Anton met de hand ingenaaid.
Later hebben we onze eigen drukpers aangeschaft
en heeft Anton een belangrijk aandeel gehad in
het drukken, vergaren, vouwen en nieten van het
blad. Met het groeien van de vereniging en het
zelfstandig worden ervan in 1982, bleef het
niet bij redactiewerkzaamheden alleen. Hij
voerde menig verhitte discussie bij vergaderingen en was mede-organisator van de Slangendagen.
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Anton heeft zich altijd sterk ingezet voor contacten in het buitenland en stelde een internationale (Engelstalige) redactie samen. Hierdoor konden in 1983 een afzonderlijke Engelstalige en Nederlandstalige editie gerealiseerd
worden.
Naast zijn functie als hoofdredacteur, is Anton
ook nog gezinshoofd en voorzitter van een operettevereniging. Bovendien studeert hij bij dit
alles. Omdat deze bezigheden de nodige tijd en
aandacht opeisen en om de dynamiek in de redactie te continueren, heeft Anton besloten zich
met ingang van dit jaar terug te trekken als
hoofdredacteur van LITTERATURA SERPENTIUM.
Gelukkig voor onze vereniging en ons tijdschrift, w~l Anton zich toch nog betrokken
blijven voelen bij de huidige ontwikkelingen,
zoals bijv. de samenwerking met andere herpetologische verenigingen.
Wij hopen dan ook nog vaak een beroep op zijn
stimulerendè inbreng te mogen doen, bijv. op
zijn artikelwervende activiteiten.
Anton, namens de vereniging, hartelijk dank
voor je inzet, je constructieve bijdragen, die
mede de vereniging hebben gemaakt tot wat ze nu
is.
Anton's functie zal worden overgenomen door
Piet Schiereck, die al jaren met Anton in de
redactie heeft samengewerkt. Wij wensen de
nieuwe hoofdredacteur en zijn medewerkers veel
succes toe met het realiseren van het blad dat
toch de ruggegraat is van onze vereniging.
Namens het bestuur,
P.B. Stoel.
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Geachte leden,
Het eerste nummer van de negende jaargang ligt
nu voor u en daarmee is er binnen de redactie
en het blad LITTERATURA SERPENTIUM een aantal
veranderingen doorgevoerd. Zoals u ziet, heeft
ook bij ons blad de computer zijn intrede gedaan.
Een tweede verandering is, dat ikzelf met het
gereedkomen van nummer 6 van de afgelopen
jaargang mijn functie van hoofdredacteur heb
neergelegd. Voor de meesten van u zal deze mededeling als een verrassing komen. Ik zal mijn
besluit dan ook nader toelichten. Ik doe het
werk voor de Nederlandse Doelgroep Slangen nu
al weer acht jaar en dat is best een lange
tijd. Maand in maand uit ermee bezig zijn en
er verantwoordelijk voor zijn dat de zaak
blijft draaien is soms een zware taak. Bovendien ben ik verder van mening, dat iemand die
binnen een vereniging een sleutelpositie bekleedt, niet ál te lang op die plaats moet
blijven zitten. Al gauw dreigt het gevaar, dat
de functionaris zich met zijn taak vereenzelvigt en daardoor een te groot persoonlijk
stempel op de zaak gaat drukken. Dat dat bij
mij zo duidelijk gebeurd is komt natuurlijk,
omdat ik vanaf de oprichting in 1980 hoofdredacteur ben geweest en alles heb moeten opbouwen. Hoe het ook zij, ik denk dat het een
blad ten goede komt, als er af en toe eens een
frisse wind door bijv. een redactie waait, en
als een paar andere paarden de kar eens gaan
trekken. Gezien de veranderingen die inmiddels zijn doorgevoerd en nog op stapel staan
in verband met het in gebruik nemen van computers om ons tijdschrift samen te stellen,
lijkt dit me het meest geschikte moment om de
scepter aan een opvolger over te dragen.
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Gelukkig beschikt de Doelgroep over iemand die
uitstekend voor deze taak berekend is. Het
verheugt me zeer om Piet Schiereck als de
nieuwe hoofdredacteur aan u voor te stellen.
Piet draait al sinds begin 1984 mee als tweede
man binnen de redactie en heeft dus de nodige
ervaring voor het succesvol voortzetten van
het blad.
Verder wil ik graag Marcel van der Voort noemen, die nu een jaar meedraait als redacteur
van de Nederlandse editie, en die een steeds
belangrijker steentje bijdraagt aan de totstandkoming van het blad.
Ik wil iedereen die de afgelopen acht jaar bij
de redactie of het doelgroepbestuur betrokken
is geweest hartelijk danken voor de fijne samenwerking. We hebben allen één doel voor
ogen: het publiceren van een goed verenigingsblad, waardoor we het houden van onze lievelingsdieren op een hoger niveau kunnen brengen. Ik denk, dat we daar met zijn allen in
geslaagd zijn.
Anton van Weerkom.
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