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Hoe het verder met Bas ging

Ruud Baardolf

Opvallend was, dat hij weer precies wist hoe

hij naar de slaapkamer kon komen (hij zit zo

graag voor de horredeur te snuffelen).

Wat ons nog meer verbaasde was het feit, dat

hij nog wist, dat hij niet in de keuken mocht

komen. Als jonge Haas deed hij een keer een

plas in de keuken, dat wilden wij niet hebben

en door hem regelmatig te waarschuwen,

kwam hij niet meer over de drempel.

Toen ik hem woog, bleek dat zijn gewicht

hetzelfdewas gebleven, namelijk 2.500 gram.

In de afgelopen maand is hij weer 100 gram

bijgekomen. Tegenwoordigkrijgt hij ’s-mor-

gens extra een halve grof volkoren boterham,

waar hij geen problemenmee heeft.

Eind augustus verschenen op Bas z’n achter-

ste witte plukken haar, welke zich na een

paar dagen uitbreiden tot op zijn rug. De wit-

te haren hebben intussen plaatsgemaakt voor

donkere haren. De punten op zijn oren wor-

den met de dag zwarter.

Bas wordt dagelijks verwend met een paar

maiskorreltjes (niet te veel), afkomstig van

onze milieu-vriendelijke moestuin, voor zo-

ver zijn soortgenoten en de Fazanten zich

nog niet te goed hadden gedaan. Deze mais

beschouwt Bas echt als een lekkernij. Wan-

neer ik mijn hand een beetje dichtvouw,

wringt hij zijn kop tussen mijn vingers door

om wat mais te bemachtigen en als het hem te

lang gaat duren, slaat hij met zijn voorpoten

op mijn handen.

Op een dag bemerkte ik een klein wondje op

zijn kop. Later bleek, dat hij het kippengaas

had doorgeknaagd en zijn kop verwondde

aan een scherp stukje gaas. Het kippengaas is

nu vervangen door zwaar konijnengaas.

Wij hebben tot nu toe gelukkig nog geen pro-

blemen met Bas gehad. Hij vreet nergens

aan, krabbelt niet aan het behang, hij doet

werkelijk geen vlieg kwaad. Ik moet zeggen,

Momenteelben ik bezig liggend op de grond van de woonkamer de levensgeschiede-

nis van Bas de Haas bij te werken, voor zover het mogelijk is, want laatstgenoemde

sabbelt regelmatig aan mijn ballpoint en besnuffelt nieuwsgierig mijn schrijfblok.

In mijn vorige verhaal ben ik geëindigd omstreeks eind juni 1983(zie ’Huid en Haar’

aflevering 4).

In de laatste week van juli verhuisde Bas naar m’n ouders voor een vacantieperiode

van 3 à 3½ week. Ik kon hem zonder problemen vervoeren in een grote sinaasappel-

kist. Tijdens genoemde periode is Bas niet uit zijn hok geweest. Hij heeft goed gege-

ten en de vreemde omgeving met andere mensen heeft gelukkig niet tot problemen

geleid. Na de vacantie heb ik hem meteen weer opgehaald en de zelfde avond lag hij

alweer te rollebollenop de bank.

Na de vacantielag hij dezelfde avond alweer te rolle-

bollen op de bank...

Naar eenkleurenfoto van Ruud Baardolf.
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dat ik naar aanleiding van de vele verhalen,

die ik gehoord heb over 'onhandelbaar’ wel

eens ongerust ben geweest, maar tot nu toe

overbodig dus!

Het enige jammerlijke van dit dier is, dat je

hem niet zoals ons Konijn even beet kan pak-

ken om hem te onderzoeken. Eens in de

drie è vier weken wordt onze vriend gewogen

en daarbij vang ik hem op de volgende ma-

nier: ik laat hem loslopen in de zijkamer (om

hem uit zijn hok te halen, kan je wel

vergeten, want hij verzet zich met man en

macht) en dwing hem in een hoekje. Op het

moment dat hij langs me heen wil rennen, leg

ik snel mijn hand op zijn kop, zodat hij niets

ziet en pak hem vervolgens met twee handen

beet en druk hem stevig tegen mij aan. Ver-

volgens zet ik hem in een houten kistje. Dat

beethouden houd ik ongeveer 10 è 20 secon-

den vol, want hij is onnoemelijk sterk. Toch

is Bas aan deze maandelijkse weging gewend

geraakt, want als ik hem weer loslaat loopt

hij weer achter me aan te huppelen. Anders

wordt het, wanneer je met hem iets totaal

nieuws doet. Doordat Bas weleens met zijn

kop en oren schudde, wilde ik hem eens con-

troleren op oorschurft. Nadat ik hem in het

kistje had gezet, kon ik zijn oren bekijken.

Dit gewriemel aan zijn oren was voor Bas

waarschijnlijk zo’n griezelige gebeurtenis,

dat hij gewoon een shock kreeg en als ver-

lamd in mijn armen lag. Ik heb hem danook

de hele avond niet meer gezien.

Gelukkig was de volgende dag het vertrou-

wen weer in mij hersteld.

Van paringsdriften valt tot heden toe nog

weinig te merken. Een paar weken voor mijn

vacantie was Bas niet meer bij me weg te

slaan. Hij liep altijd al achter me aan en

sprong vaak bij me op schoot, maar dan was

het wel d’r op en d’r af. Maar in die periode

voor mijn vacantie bleef hij rustig vijf minu-

ten bij me op schoot zitten en likte

voortdurend mijn hand en arm, terwijl hij
telkens zacht beetjes gaf. Je zou haast

zeggen, dat het een soort verliefdheid was.

Toenaderingspogingen. Toen ik het voor het

eerst meemaakte, dacht ik dat het wel het

begin zou zijn van de paringsdriften, maar

bij het bijten in mijn arm is het gebleven. Na

de vacantie is hij hiermee echter helemaal ge-

stopt.

Eind augustus verschenenbij Bas van achteren op de

rug witte plukken haar, die zich later hebben uitge-

breid totover degehele bovenzijde.
De witteharen zijn nu verwisseld voor donkere haren.

Dagelijks wordt Bas verwend met wat maiskorrels.

Foto: Ruud Baardolf.



21

Welnu, dit was voorlopig weer een aanvul-

ling op de levensgeschiedenis van Bas de

Haas. Op een gegeven moment wordt het-

geen, wat je vertellen kunt over het dier wel

mindernatuurlijk, maar ik vond het hiervoor

vertelde toch wel de moeitewaard.

R. Baardolf, Kadoelerbos 117, 2715 SE Zoetermeer.


