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Verenigingsnieuws
Nieuwe

medewerkers

André Kaper is aangetrokken

als coördinator van het

Zoogdiermonitoringprojekt.

Dit projekt steunt in belangrij-

ke mate op de medewerking

van vrijwilligers die overal in

Nederland waarnemingen ver-

zamelen. De taak van André

zal zijn om dit netwerk van

waarnemers van de grond te

krijgen en aan de gang te hou-

den, samen met Rombout de

Wijs.

Een nieuwe lente, een nieuw

geluid. Het is een cliché, maar

het gaat wel op voor de VZZ.

Vanaf deze maand is de VZZ

twee nieuwe medewerkers rij-
ker, Marcel Huijser en André

Kaper.
Marcel Huijser neemt het

werk over van Luc Meuwissen,

die vroegtijdig zijn activiteiten

voor het Egelprojekt moest

afbreken. In het Egelprojekt -

een opdracht van Rijkswater-
staat, Dienst Weg- en

Waterbouwkunde - wordt het

effect onderzocht van verkeers-

wegen op egelpopulaties. Luc

Meuwissen heeft tijdens het

veldwerk van de afgelopen

twee jaar een goede schatting

van de populatiegrootte kun-

nen maken. Een verslag van

zijn bevindingen zal binnen-

kort verschijnen in Lutra.

Tijdens een zeer druk bezochte lezingendag over de zoogdieren van Friesland, op 25 februari in Leeuwarden,

werd het rapport met de resultaten van het VZZ-onderzoek naar de verspreiding van de kleine zoogdieren van

moerassen gepresenteerd. Sim Broekhuizen (rechts) bood het rapport aan aan de Friese gedeputeerde Sicko

Heldoorn (links, PvdA), die zich dankbaar toonde maar zich zo vlak voor de provinciale verkiezingen van 8 maart

geen toezegging voor een vervolgonderzoek kon veroorloven. Foto Jaap Schaaf
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Prof. Dr. A.T. Clason, hoogleraar archeozoölogie

Op 28 februari j.1. aanvaardde

dr. Anneke Clason het bijzon-
der hoogleraarschap in de

archeozoölogie aan de

Rijksuniversiteit Groningen.

Een bijzondere gebeurtenis,

waarvoor velen naar de aula

van de Groningse universiteit

waren gekomen, zo de veelzij-

digheid aan contacten van de

nieuwe hoogleraar illustrerend.

Wie zich het interview met

Anneke Clason in het laatste

nummer van jaargang 4 van

Zoogdier herinnert, weet hoe-

zeer zij haar vakgebied èn haar

vakgroep is toegewijd en hoe-

veel zorg ze heeft over het

voortbestaan daarvan in de hui-

dige periode van no-nonsense,

fusie-efïiciëntie, marktgericht-

heid en andere kreten die

geacht worden de voortgaande

bezuiniging te maskeren. Het

moet voor haar dan ook een

grote voldoening zijn dat de

Stichting voor Archeologie en

Natuurwetenschappen haar

kennis en kunde van de archeo-

zoölogie heeft beloond doorde

nieuwe leeropdracht door haar

te laten vervullen. Waarmee

overigens haar zorg over het

geringe perspectief voor stu-

denten die voor deze richting

kiezen niet zal zijn weggeno-

men.

Dat de inaugurele rede de

titel Tienduizend jaar veeteelt’

kreeg, zal niemand die Anneke

Clason’s publicaties kent ver-

rassen. De rol die de wilde

fauna vervulde voor de vroege-

re mens en het proces van

domesticatie van de landbouw-

huisdieren, waardoor de verza-

melende en jagende mens als

veehoudereen meer gevestigde

levenswijze kon ontwikkelen,
hebben haar steeds gefasci-

neerd. Dat ze nu secretaris van

de Stichting Zeldzame Huis-

dierrassen is en eerder secreta-

ris van de VZZ was, is zeker

niet toevallig. Afgelopen jaar
trad ze nog op als gastvrouw bij

de geslaagde VZZ-theraadag

over Holocene Zoogdieren.

Foto Gerrie Koerts
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We wensen de nieuwe hoog-

leraar veel succes toe in haar

nieuwe functie!

Sim Broekhuizen

Clason, A.T., 1995. Tien-

duizend jaar veeteelt: 1-16.

Backhuys Publishers, Leiden.

ISBN 90-73348-36-6.

Livetraps
Via de Veldwerkgroep van de

VZZ zijn muizenvallen van het

type Longworth te huur. De

verhuurprijs bedraagt 10 cent

per val per nacht. Voor eigen
onderzoek door VZZ-leden

worden de vallen kosteloos ter

beschikking gesteld. Voor meer

informatie kunt u terecht bij

Floor van der Vliet, tel; 020-

6828216 (NL).

De VZZ-winkel

Regelmatig verschijnen er rap-

porten en boekjes over zoog-

dieren die door de VZZ zijn

uitgegeven of waaraan leden

van de VZZ hun medewerking

hebben verleend. Deze publi-

katies zijn bij het secretariaat

van de VZZ te bestellen of

kunnen gekocht worden tijdens

manifestaties waarbij de VZZ

met een stand aanwezig is. Ook

oude nummers van Zoogdier

en Lutra zijn nog beschikbaar.

Een uitgebreide publikatielijst

met onder andere de inventari-

satierapporten van de

Veldwerkgroep is te verkrijgen

bij het secretariaat van de VZZ.

Enkele prijzen

Atlas van de Nederlandse zoog-

dieren, S. Broekhuizen et al.

(red.), 3e druk, 1992, 336 pp.

Prijs f 45,- (f 37,50) of BF 900

(BF 750).

Zoogdieren van West-Europa, R.

Lange et al. (red.), 1994,400 pp.

Prijs f52,50 (f44,95) ofBF 1050

(BF 899) voor leden, f 57,50 (f

49,95) of BF 1150 (BF999) voor

niet-leden.

Basisrapport Rode Lijst van de

Nederlandse zoogdieren, H.

Hollander& P. v.d. Reest, 1994,

96 pp. Prijs f 5,- (f 10,-) of BF

100 (BF 200).

Zoogdieren langs de waterkant,

symposiumverslag,
D. Wansink

& W. Lanting (red.), 1994, 72

pp. Prijs f 10,- (f 15,-) of BF 200

(BF 300).

De noordse woelmuis in

Waterland en de Zaanstreek, F.

v.d. Vliet, 1993, 30 pp. Prijs f

10,- (f7,-) of BF 200 (BF 140).

Kleine marters in de polder, N.

Jonker & J.L. Mulder, 1994, 25

pp. Prijs f 7,50 (f 5,-) of BF 150

(BF 100) voor leden, f 10,-

(f7,50) of BF 200 (BF 150) voor

niet-leden.

Vossen, J.L. Mulder, 1993, 22

pp. Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100

(BF 60).

De das, bibliografie van litera-

tuur t/m 1993, J. Vink, 1993, 62

pp. Prijs f 15,- (f 10,-) ofBF 300

(BF 200).

Marterpassen III, Nieuwsbrief

1994 van de Werkgroep

Boommarter Nederland, 1995,
74 pp. Prijs f 15,- (f 10,-) of

BF 300 (BF 200).

Oude nummers Zoogdier f 5,-

(f2,50) of BF 100 (BF 50).

Oude nummers Lutra f 7,50

(f5,-) ofBF 100 (BF 40).

T-shirt met opschrift VZZ, kleu-

ren rood, groen en wit; maat

XL. Prijs f 20,- (f 25,-) of

BF 400 (BF 500).

De eerstgenoemde prijs geldt

voor toezending per post. Het

bedrag tussen haakjes is de

prijs op stands en afgehaald op

het kantoor van de VZZ.

Bestellen kan door overmaking

van het eerste bedrag op reke-

ning 203737 van de Postbank

(Nederland) of op rekening

000-1486269-35 van de

Postchecks (België), onder ver-

melding van de titel.

Giften, erfstellin-

gen en legaten
De VZZ is een instelling die

zich inzet voor het algemeen

belang. Dit heeft positieve

gevolgen voor het krijgen van

giften, erfstellingen en legaten.
Onder bepaalde omstandig-

heden zijn giften in Nederland

(niet in België) aftrekbaar van

de belasting. Voor de VZZ zijn

giften tot f 7272 (BF 145.000)

vrij van schenkingsrecht; daar-

boven wordt 11% belasting

geheven. Giften kunnen wor-

den overgemaakt op rekening
203737 van de Postbank

(Nederland) of op rekening

000-1486269-35 van de

Postchecks (België).
De afgelopen maand heeft de

VZZ een gift van f 100,- van de

familie Polet, Ruurlo ontvan-

gen.

Literatuurlijst
herzien

Er is een herziene versie van

het computerbestand beschik-

baar. De periode die nu gedekt

wordt loopt van 1959 tot en met

1991. De opbouw van het

bestand is ook enigszins bijge-

werkt, waardoor de gegevens

makkelijker op te zoeken zijn

en vollediger worden weerge-

geven. Het bestand is verkrijg-

baar op floppy in Dbase en in

Cardbox.

Kosten: f 15,- (bij toezending)

of f 10,- (bij afhalen), respecti-

velijk BF 300 en BF 200.

Rectificatie

Op bladzijde 20 van het vorige

nummer van Zoogdier

(Jaargang 5, nummer 4) staat in

een foto-onderschrift vermeld,
dat de punt van de onderkaak

van een potvis te Koksijde is

afgezaagd door souvenirjagers.

Dit berust op een misverstand.

Alle tanden en kaken van de

potvissen zijn veilig in het

museum (KBIN) terechtgeko-

men. Wel was een deel van de

onderkaak van een op het

strand liggende potvis afge-
zaagd, maar dit was door

medewerkers van het museum

gedaan. Overigens lijkt de pot-

vis op de betreffende foto

ongeschonden...


