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Afscheid 

Na meer dan vijf jaar op het bureau van EIS gewerkt te hebben, 
heeft Roy Kleukers per 1 mei EIS verlaten. Hij is naar Triest, Italie 
vertrokken, waar zijn vriendin een beurs voor een onderzoek van 
een jaar heeft gekregen. Roy blijft uiteraard nauw betrokken bij het 
afronden van de atlas, zie elders in dit nummer. Inmiddels hebben 
sinds de vorige nieuwsbrief ook de andere projectmedewerkers die 
hier een tijdelijke aanstelling hadden het bureau verlaten, t.w.: Paul 
Beuk, André van Loon, Theo Peeters en Marcel Wasscher. Allen 
nogmaals heel hartelijk bedankt voor de belangrijke bijdragen .die 
zij aan EIS geleverd hebben. 

E. J. van Nieukerken 

Nieuwe telefoonnummers NNM 

Sinds kort heeft het museum voor een aantal medewerkers doorkies
nummer. Het oude nummer blijft geldig als algemeen nummer. 
Hieronder volgen enkele van die nummers: 
(netnummer 071) 
Centrale . . . . ...... 143844 
Bureau EIS ........ 162670 
Wouter van Steenis ... 162670 
Erik van Nieukerken .. 162682 
C. van Achterberg .. . 162657 
E. Gittenberger ..... 162614 
P.J. van Helsdingen .. 162620 
A.W. lanssen 162663 
R. de Jong ........ 162652 
J. Krikken ..... . . . 162622 
J. van Tol . . . . . 162606 
FAX . . . . . . . . 133344 

E-mail adres 

EIS is via mijn mailbox ook per e-mail te bereiken. Momenteel gaat 
dat via de mainframe computer van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Naar verwachting zal dat in de loop van 1995 nog veranderen, we 
houden u op de hoogte. Het adres is nu: 
SBRMEN@rulmvs.LeidenUniv .nl 

Erik J . van Nieukerken 

• 

EIS Internationaal 

Europese Zaken 

In de vorige Nieuwsbrief vertelde ik over het nieuwe bestuur van 
E.I.S. International en over de aanpassing van de doelstellingen van 
E.I.S.: we zullen natuurbescherming als doel van het verzamelen 
van gegevens nadrukkelijk vermelden. Een voorstel tot wijziging 
van de Statuten is inmiddels voorbereid en zal op de komende 
vergadering van het International Comrnittee in Saarbrücken op de 
agenda worden gezet. Ik verwacht velen van U daar te zien. 
Inlichtingen over het programma kunt U inwinnen bij het bureau. 
Tot nu toe was E.I.S. International niet veel meer dan een over
koepelende organisatie onder wiens auspiciën om het jaar een 
symposium wordt gehouden. Er is een Newsletter, maar er is niet 
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veel nieuws, want hij komt maar zelden uit. Er is een serie atlassen 
die onder de titel Fauna Europaea Evertebrata verschijnt (deel 1: 
R.D. Kime, A provisional atlas of European Myriapods; deel 2: in 
voorbereiding). Sinds eind vorig jaar is er echter wat meer. Voor 
het eerst heeft E.I.S. een opdracht verworven. Al jaren proberen 
we vaste voet aan de grond te krijgen in Brussel, maar zonder 
succes. Midden vorig jaar ontvingen wij opeens een brief van de 
Europese Commissie met de mededeling, dat wij een offerte konden 
insturen voor een project over de Ongewervelden die worden ge
noemd in de Habitat Richtlijnen. Helemaal onverwacht kwam het 
aanbod niet, want in Straatsburg, waar E.I.S .-Ieden voor een groot 
deel de Group of Experts on Bern Convention Invertebrates beman
nen, was ik de persoon die over deze projecten in Brussel gaat 
tegengekomen. Dat heeft wel geholpen, maar we moesten toch de 
strijd met anderen aanbinden. Aan dertien organisaties werd de 
mogelijkheid geboden om een offerte in te sturen, zeven reageer
den, en wij werden het. Ook al waren wij blijkbaar niet goedkoop 
(er moest een speciale fmanciële procedure worden doorlopen om
dat we boven het gevoteerde bedrag zaten), we kregen de opdracht 
toch. We weten niet of de andere organisaties nog duurder waren, 
zodat ze ons als goedkoopste uitkozen, of dat wij de beste (maar 
ook de duurste) waren, zodat ze het de moeite waard vonden om 
die extra fmanciële procedure op de koop toe te nemen. Hoe dan 
ook, eind 1994 kregen we de opdracht binnen. 
Het project komt neer op het verschaffen van de achtergrondsinfor
matie voor alle soorten van Ongewervelden die vermeld zijn in de 
Annexes van de Habitat Richtlijnen. Het project is onderbracht bij 
het Centraal Bureau - Nederland van E.I.S., omdat Brussel de 
voorkeur geeft, dat is bekend, aan NGO's. Ondergebracht bij E.I.S. 
in Leiden betekent in dit geval dat de coördinatie en de eindverant
woordelijkheid in Leiden liggen, het eigenlijke werk wordt overal 
elders in Europa uitgevoerd. Voor elke soort - het zijn er in totaal 
85 - werd een specialist gezocht om een overzicht van alle beschik
bare gegevens van die soort op te stellen. Die gegevens mag hij/zij 
halen uit de literatuur, horen van andere specialisten, of opvragen 
bij landelijke data-banken. Voor de grotere taxonomische groepen 
zijn Sub-coördinatoren aangesteld die het werk van de specialisten 
eerst op betrouwbaarheid en consistentie controleren voordat de 
teksten naar Leiden worden opgestuurd. Het aardige is, dat vind ik 
tenminste, dat iedereen, de soortspecialisten en de sub-coördinato
ren, voor zijn werk betaald krijgt. Niet veel, maar toch. Daarmee 
hebben we het eeuwige klaplopen bij de bezitters van gespeciali
seerde kennis doorbroken: wie wat weet, die krijgt wat. 
In Leiden wordt tenslotte het rapport opgesteld . Dat zal nog een 
aardige klus worden, maar gelukkig hebben we daarvoor Luc Wil
lemse kunnen aantrekken. Eind juni moet een eerste deelrapport in 
Brussel liggen, eind september het gehele rapport. Daarmee zal in 
elk geval E.I.S.-International in Brussel naamsbekendheid hebben 
verworven, en waarschijnlijk het Bureau Nederland ook. 

Peter van Helsdingen 

• 


