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Piet de Wolf

De hazenvergadering op Texel heeft gewoonlijk plaats in de tweede helft van maart.
Voor veel mensen zijn hazen eenzame dieren, die af en toe eens voorbijflitsen of dood-
gereden langs de weg liggen. Je ziet de vergadering dus niet. De studie van de jaarver-
gaderingen gaat langzaam, omdat er meestal maar één vergadering per jaar is, althans
dat denk ik, maar ik ben er niet zeker van, want de vergaderingen worden niet gecon-
voceerd. In de literatuur zijn ze niet bekend en hoewel ik er al jaren over praat met
jagers, biologen en andere kenners, heeft niemand ze ooit opgemerkt. Meestal duurt
de bijeenkomst maar een enkele dag. Soms komt er wel eens iemand te vroeg en blijft
soms dagen wachten. Hier volgt een verslag van bijna dertig jaar opletten.

Het geluk wilde dat de eerste vergader-

plaats die ik ooit zag, recht tegenover mijn

huis (op Texel) in het weiland lag, op een

afstand van ongeveer honderdvijftig meter. 

HAZEN IN DE KRING
Op een goede dag in de tweede helft van

maart, omstreeks 1977, kwamen daar

‘s morgens na 9 uur niet minder dan veer-

Waarom vergaderen hazen één keer

per jaar? TEKENING: SYTSKE DIJKSEN

De jaarvergadering van
de hazen

tien hazen bij elkaar. Ze kwamen heel

bedaard aanhuppelen, één voor één, soms

twee tegelijk, heel grote en kleine, en gingen

in een grote kring bij elkaar zitten. 

Die kring was ruwweg een cirkel, met een

diameter van tien à vijftien meter en de die-

ren zaten met de kop naar het midden. Het

was een heel vredige bijeenkomst. Af en

toe verplaatste er zich wel eens een, soms

ging er één weg en die kwam dan na enige

tijd weer terug. De onderlinge afstand tus-

sen de dieren was ongeveer drie à vier

meter (gemeten door vergelijking met de

afstand tussen een paar nabije hekpalen).

De hazen waren kennelijk heel ontspannen,

een enkeling deed wel eens een dutje (plat

op zijn of haar zij), en de rest zat, niet

rechtop, maar op vier poten. Aan het eind

van de middag, na 17.00 uur vertrok de eerste

en om 17.45 was iedereen weg (naar 'huis'?).
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Tot ongeveer 1990

 heb ik de vergadering

een aantal m
alen gezien. H

et aantal deel-

nem
ers varieerde van zeven tot zestien en

de bijeenkom
sten w

erden alleen gehouden

bij droog w
eer (dat w

il zeggen, ik heb er

nooit een gezien bij regen) en na 1990
 w

as

het afgelopen: het w
eiland w

erd gescheurd

en w
erd een m

aïsakker. D
aarna w

as geen

haas m
eer te zien in het voorjaar, m

et één

uitzondering: eind m
aart 20

0
6 zat gedu-

rende een halve dag een grote haas te

w
achten, precies op de juiste plaats, m

aar

er kw
am

 niem
and opdagen...

In 1985 vond ik aan de zuidw
estkant van de

H
oge B

erg op Texel een tw
eede vergader-

plaats en die is daar nog steeds. D
it w

ei-

land ligt langs de Pontw
eg en de vergade-

ring is te zien vanuit de auto. 

Som
s kom

en deelnem
ers w

el eens te

vroeg: in 20
0

4 zat een grote haas vier

dagen te w
achten, precies op de plaats

w
aar het jaar daarvoor de cirkel w

as. O
p 22

m
aart 20

0
2 w

as de vergadering zoals

gew
oonlijk op de H

oge B
erg (tw

aalf hazen)

en er w
as een tw

eede vergadering op 13

april bij m
ijn huis (van vijf hazen). 

In 20
0

3 w
aren op de H

oge B
erg tw

ee

hazen aanw
ezig op 12 m

aart, drie op 21

m
aart en zeven hazen op 22 m

aart, van 9

uur tot 14 uur; op 23 m
aart w

as er ook nog

één. O
p de andere dagen in m

aart w
as

geen haas te zien. D
e eigenlijke vergade-

ring duurt dus slechts één dag.
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Z
oals gezegd: niem

and w
eet er iets van.

H
U

B
ER

 (20
0

4, p. 45) schrijft iets over

‘clustering’: het in groepen bij elkaar zitten

geeft hazen kennelijk een ‘rustig’ gevoel.

M
aar als het daar om

 ging, zouden  ze veel

vaker vergaderen dan eens per jaar. H
et

heeft niets te m
aken m

et de vaak beschre-

ven seksuele renpartijen van een aantal

ram
m

en achter een m
oerhaas. D

e vergade-

ringen verlopen bedaard en vredig, alles

gaat er langzaam
. 

Tot slot: ik heb geen idee w
aartoe de bij-

eenkom
sten dienen en ook niet hoe ik

m
eer te w

eten zou kunnen kom
en. H

eeft

iem
and van de lezers een idee? Ik w

il graag

reacties via em
ail: pdw

@
nioz.nl
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