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VOORWOORD

Hij had eerst zijn laatste slangendag nog voortreffelijk geregeld en toen pas afscheid geno
men van het bestuur van de Europese Slangenvereniging: Jan-Cor Jacobs, inmiddels oudsecretaris. Hij is het langstzittende bestuurslid ooit geweest en heeft in die hoedanigheid
niet alleen veel andere functionarissen zien komen en weer zien gaan, maar is jarenlang de
stabiele kurk geweest waarop onze vereniging met een gerust hart is blijven drijven.
Jan-Cor is begonnen aan zijn vrijwilligerswerk bij de Europese Slangenvereniging, toen er
schijnbaar meer vrije tijd was dan nu het geval lijkt te zijn. En die vrije tijd was broodnodig
om de vereniging op de rails te zetten, nadat een groepje ontevreden Lacerta-abonnees had
besloten om de navelstreng met de moedervereniging door te knippen en zelfstandig te gaan
ademen op herpetologisch gebied. Het archief geeft niet de exacte datum waarop Jan-Cor
zijn bijdrage aan dit stoutmoedig plan is gaan leveren, maar dat moet zeker 27 jaar geleden
zijn geweest. En zoals dat zo vaak gaat met vrijwilligerswerk: de arbeiders van het eerste uur
zetten enthousiast de zaak op de rails en houden dat geruime tijd vol. Uiteindelijk is de vereniging hun troetelkind, waarvan het maar moeilijk afscheid nemen is. De bestuurders van de
tweede generatie delen enthousiasme en betrokkenheid van hun voorgangers in grote mate,
maar de problemen beginnen als het bestaan van de vereniging vanzelfsprekend is geworden en niemand nog in de gaten heeft dat het nog steeds vrijwilligers zijn die de vereniging
draaiende houden en Litteratura Serpentium uitgeven. Vrijwilligers die niet immuun zijn voor
de hectiek van de moderne tijd. Jan-Cor heeft meer dan een kwart eeuw een astronomisch
aantal uren vrije tijd aan de Europese Slangenvereniging gedoneerd; vooral hij heeft er met
zijn bedachtzaamheid, integriteit en betrokkenheid voor gezorgd, dat we in 2009 de 29ste
verjaardag van de ESV kunnen vieren en de 29ste jaargang van LS tegemoet kunnen zien.
Niemand die beter weet dan hij, dat het geen kleinigheid is geweest gedurende al die jaren
om vereniging en tijdschrift in leven te houden.
Jan–Cor Jacobs verlaat ons op het moment dat we in rustig vaarwater zijn terechtgekomen
en het voortbestaan van de vereniging geen punt van discussie meer is. Het aantal leden
van de ESV is stabiel – al mogen het er best veel meer worden – en de artikelenportefeuille
van LS garandeert in ieder geval voor 2009 opnieuw een boeiende jaargang. Achterblijvende
bestuursleden en de beide redacteuren van LS danken Jan-Cor uit de grond van hun hart
voor zijn voortreffelijk werk gedurende al die jaren. De redactie hoopt zelfs stiekempjes, dat
Jan-Cor nu zóveel tijd over zal hebben, dat we, nu zijn naam niet meer in het colofon van LS
tegenkomen, hem steeds vaker als auteur in de inhoudsopgave zullen ontmoeten.
Het bestuur gaat binnenkort op gepaste wijze afscheid nemen van Jan-Cor. In een volgende
nummer van LS hopen we u te kunnen mededelen wie het heeft aangedurfd om Jan-Cors
plaats in het bestuur in te nemen.
Namens het bestuur van de Europese Slangenvereniging,
de redactie van Litteratura Serpentium,
Marcel van der Voort
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FOREWORD

He organised his last Snake Day perfectly before saying goodbye to the board of the European Snake Society: Jan-Cor Jacobs, our – meanwhile ex - secretary. He had the longest
career ever as a board member and – in that role – saw a lot of other members come and go.
For years he also was the stable ‘cork’ on which our society could peacefully float.
Jan-Cor began his volunteer work with the European Snake Society when there seemingly
was more spare time than now. And that spare time was more than necessary to get the society going, after a group of unsatisfied Lacerta subscribers had decided to cut the umbilical
cord with the mother society and to start an independent herpetological life. Our archives do
not state the exact date on which Jan-Cor started his input, but it must have been 27 years
ago. As is often the case with volunteering in a society: the early participants often keep things
going for a very long time with great enthusiasm as the society is their baby and as saying
goodbye is hard. The board members of the second generation share this enthusiasm, but
problems start when the existence of the society is taken for granted and when no one realises that the society and Litteratura Serpentium are still based on volunteers who are not immune for the busy modern times. Jan-Cor donated an enormous amount of spare time to the
European Snake Society during more than a quarter of a century. It is mostly the accomplishment of Jan-Cor, with his thoughtfulness, integrity and involvement, that we can celebrate the
29th birthday of the ESV and the 29th volume of LS in 2009. No one knows better than him that
it often took a lot to keep both society and journal alive during all those years.
Jan–Cor Jacobs leaves us on a moment where we entered more secure times, where the
existence of the society no longer is questionnable. The number of members of the ESV is
stable – although more are welcome – and the number of papers for LS guarantees that we
will get an interesting 2009 volume. The remainder of the board members and both editors
of LS thank Jan-Cor for his outstanding job during all those years. The editors even secretly
hope that, now that Jan-Cor will have só much spare time, he will more and more figure as
an author in LS, in stead of in the colofon.
The board will soon organise a suitable farewell for Jan-Cor. In a next issue of LS we hope to
be able to tell you who will have dared to take Jan-Cor’s place in the board.
For the board of the European Snake Society and the editors of Litteratura Serpentium,
Marcel van der Voort
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