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Even bijpraten over Bas de Haas (2)

Lepus capensis

Ruud Baardolf

Hij is nog steeds tierig, nooit

ziek geweest, nieuwsgierig.

oplettend en ja grijs, hij is

grijzer geworden, dat wel, met

name in zijn snuit.

Ons dochtertje Paulien (bijna

twee) is stapel op hem, alhoe-

wel wij wel oplettend zijn met

de kleine vingertjes en de

scherpe hazetanden.

Bas bijt nooit uit agressiviteit,

hij kan echter met zijn scher-

pe tanden van die gemene

beetjes geven, zo van net even

je velletje tussen de tanden,

even proeven of het eetbaar is.

Met het oog op eventuele ha-

zebeten is het hok van Bas af-

geschermd met horregaas, zo-

dat de kleine kindervingertjes

geen gevaar kunnen.

Het horregaasheeft als bijko-

mend voordeel, dat Bas in de

zomer nauwelijks last van

vliegen krijgt.
Ik weet niet of ik het al eens

heb geschreven, in ieder geval

is het thans zo, dat Bas zijn

nagels zelf kort houdt.

’s Avonds ligt hij lekker lui

naast mij op de bank (zie fo-

to) en knaagt hij aan zijn na-

gels.
Als Bas wordt verschoond,

streef ik ernaar hem uit zijn

hok te laten, want anders

krijg ik absoluut ruzie met

hem.

Soms kan het niet anders en

moet het hok verschoond

worden, terwijl Bas erin blijft.
Zoiets loopt dan gelijk uit op

een soort bokswedstrijd. Bas

is trouwens debeste drummer,
die ik ooit gezien heb, maar ik

verzeker u, dat het niet lekker

aanvoeltals hij zo’n drumsolo

op je hand weggeeft.

Heel, heel lang geleden... heb ik u bijgepraat over onze

huisvriend Bas de Haas. Nu na zo’n 4½ jaar wil ik dat

weer doen, omdat Bas de Haas op 26 april 1990acht jaar
is geworden en nog steeds onze huisvriend is.

Ik kan u niet erg veel bijzon-
ders vertellen, al is het feit,

dat Bas bijna acht jaar bij ons

is wel het vermelden waard.

Bas is al die jaren de lieve

Haas geweest, zoals wij hem

altijd hebben gekend met hier

en daar een hazestreek, maar

voor ons binnen de grenzen

van acceptatie.
De zindelijkheid is gebleven,

de behoeften worden netjes in

het hok gedaan.
Het eten bestaat sinds jaar en

dag uit hope-farmkorrels,

aangevuld met andijvie, stuk

brood, een bakje water en af

en toe een wilgetak.
Ik moet zeggen, dat Bas toch

zeker in de laatste drie, vier

jaar op geen enkele wijze een

gedragsverandering heeft on-

dergaan.
’s Avonds ligt Bas lekker lui naast

mij op de bank.

Naar een kleurenfoto van Ruud

Baardolf.



79HUID en HAAR 9 (2) 1990

De hoek van debank dient als

uitkijkpost. Zittend op het

puntje, met de oren gespitst,
kan hij alles overzien (zie fo-

to).

De eerlijkheid gebiedt mij als

laatste iets recht te moeten

zetten.

Ik hoop niet, dat alle theoriën

hierdoor de mist in gaan.

Ik ben er altijd vanuit gegaan,

dat Bas een rammelaar was.

Daarmee heb ik u aardig voor

de gek gehouden, want enige

tijd geleden is bij een van de

schaarse bezoeken aan de

dierenarts gebleken, dat Bas

van het vrouwelijk geslacht is.

Nu valt het ook niet mee om

op je gemak een wilde Haas

tussen de achterpoten te kij-
ken.

Bas is dus een voedster, het-

geen misschien verklaart,

waarom hij zo handelbaar is

gebleven.

Hetgeen ook verklaart, waar-

om ik hem ’s avonds zo mak-

kelijk over zijn borstje kan

aaien, waarbij de voorpoten

meteen wijd uiteengezet wor-

den (zoogdieren).
Deze 'kleine’ correctie moest

ik dus even aanbrengen in de

berichtgeving, maar als u het

niet erg vindt, blijf ik haar wel

Bas noemen.

Ruud Baardolf, Gerstakker 35, 2743 ES Waddinxveen.

Alternatieven voor

loodhagel verplicht

Onlangs bracht de Jachtraad

het advies uit aan de minister

van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij naar aanleiding

van het beleidsvoornemen in-

zake het gebruik van ijzerha-

gelpatronen voor jachtdoe-
leinden.

De Raad onderschrijft na-

drukkelijk het belang van het

behoud van milieu en leefom-

geving en is unaniem van me-

ning dat verantwoorde alter-

natieven voor het gebruik van

loodhagel verplicht dienen te

worden gesteld. Bij de intro-

ductie van de alternatieven

dient het criterium veiligheid

voorop te staan.

De Raad vindt dan ook dat de

op dit moment in gebruik

zijnde geweren adequaat ge-

test moeten worden op het

(nog) geschikt zijn voor het

gebruik van andere munitie

dan loodhagel.
Ook vindt de Raad het be-

langrijk dat jagers eerst de ge-

legenheid krijgen te oefenen

in het hanteren van de eventu-

eel afwijkende eigenschappen

van nieuwe munitie.

Ter verhoging van de effectivi-

teit beveelt de Raad voorts

aan dat de kwestie van ver-

vanging van loodhagel op

EG-niveau aanhangig wordt

gemaakt opdat zij in Euro-

pees verband geïntensiveerd

aangepakt wordt.

Persbericht nummer 128 van de

Jachtraad (5-9-1990)

Internationaalakkoord ter

bescherming van zeehond

in Waddenzee

Nederland, Duitsland en De-

nemarken hebben gisteren in

Bonn een overeenkomst on-

dertekend om de bescherming

van de Zeehonden in de Wad-

denzee gezamenlijk aan te

pakken. De ondertekening

vond plaats op ambassadeurs-

niveau.

Achtergrond van de samen-

werking is de omvangrijke
sterfte van ongeveer 8.500

Zeehonden in de Waddenzee

sinds 1988.

Bron: 17 oktober 1990, De Telegraaf

De hoek van de bank dient als uit-

kijkpost. Met de oren gespitst kan

zij alles overzien.

Naar een kleurenfoto van Ruud

Baardolf.


