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Het raarste zoogdier 

Na de moordaanslag op Pim Fortuyn voelde ik schaamte. In mijn onnozelheid had ik geloofd dat 
Nederland een beschaafd land was, dat alleen criminelen vuurwapens tegen mensen gebruikten 
en dat inhoudelijke argumenten meer gewicht in de schaal legden dan boosaardige typeringen 
van andermans of andervrouws uiterlijk. 

Toen brak de hysterie los. In het Torentje werd de premier belaagd; Paars, links en het milieu kre
gen de schuld van alles wat veel mensen niet beviel en hetverzenden van kogelbrieven werd een 
populaire bezigheid. Vreemd genoeg werd links het verwijt gemaakt te demoniseren, terwijl van 
LPF-kant naar härtelust werd gescholden zonder dat daartegen een even luid protest te horen was. 
Pim werd posthuum tot politicus naast God geëerd, Driehuis-Westerveld bleek een attractie om op 
een mooie pinksterdag met het hele gezin te bezoeken en voorlieden van de LPF mochten bewe
ren dat de kogel van links was gekomen zonder dat er van links aanklachten wegens laster op 
volgden. 

Vertelt u eens: kent u ze, die groene rakkers die bij onze verhitte debatten hun argumenten kracht 
bijzetten met kogels? Niet meer discussiëren over de schadelijkheid van de vos, maar meteen 
knallen? NOZOS-Ieden die op muizenweekend steevast hun dubbelloops meenemen om tussen
door nog even weidelijk in de weer te kunnen zijn? Milieuvrienden die haastig hun bierflesjes 
leegdrinken om ze aan barrels te kunnen schieten? 

Vegetariërs ben ik bij de NOZOS wel veel tegengekomen en nog meer mensen die geen bezwaar 
hebben tegen een vleesloos weekend. Fanatieke veganisten ken ik niet (meer). 



Colofon 

NalaS-nieuws is het mededelingenblad van de Noordhol
landse loogdierstudiegroep (NaZaS). Er wordt gestreefd 
naar vier exemplaren per jaar. De Noordhollandse Zoogdier
studiegroep is op 25 mei 1992 opgericht en heeft als doel 
het beoefenen van de zoogdierkunde en het bevorderen van 
de bescherming van in het wild levende zoogdieren, in het 
bijzonder in de provincie Noord-Holland. 

Bestuur 
Peter van der Linden (voorzitter) 
035 - 7720080 
p.vanderlinden2@chello.nl 

Joy de Wit (secretaris, hoofdredacteur) 
Veldhuizenstraat 82 
11 06 DH Amsterdam 
020-6974518 
wittrans@xs4all.nl 

Joost Verbeek (penningmeester) 
0228 - 513605 
verbeekj@wxs.nl 

Floor van der Vliet 
020 - 6828 216 

Kees Kapteyn 
023-5348258 
kkapteyn@wxs.nl 

Jan Wondergem 
072 - 5740614 
jwondergem@sbwinfra.nl 

Inzenden waarnemingen 
Provincie Noord-Holland 
Afdeling Onderzoek 
Kees Kapteyn 
postbus 123 
2000 MD Haarlem 

U kunt de NalaS steunen als: ~ voor € 12 per 
jaar. 
- het mededelingenblad verschijnt onregelmatig 
- u kunt zich tegen een gereduceerd tarief abonneren op 

hel landelijke blad Zoogdier 

En als lid voor € 8 per jaar 
- u kunt tevens meedoen aan onderzoeken en andere 

activiteiten van NOZaS. 

Giro 2117081 ten name van Noordhollandse Zoogdierstu
diegroep te Grootebroek. 
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Damland 

Het succes van onze stand op de open dag was niet de 
collectie opgezette vieren van Floor, maar de plastic va
riant (mutant?) op batterijen, uit China. Signalement: 
zwart, rooie ogen en wapperende vlerken. 

Weet iemand nog een partijtje te koop? De standhouders 
hadden allemaal binnen kunnen lopen. 

Inhoud 

Van uw voorzitter ... 

Luilaknacht 17 op 18 mei 2002 

NOZOS-eekhoornzaterdag, 16 februari 2002 

De stand van Jan W. 

Meervleermuizen in Schagen 

Creatief met dieren 

Zoogdieren historisch bezien 
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Van uw voorzitter ... 

Een aantal jaren geleden heb ik in mijn toen
malige functie van gemeenteraadslid een lezing 
mogen meemaken van een projectleider werk
zaam bij een groot en vooraanstaand inge
nieursbureau. Dat bureau had de eervolle op
dracht van drie gemeenten (Hilversum, Bussum 
en Naarden) met innige en financiële instem
ming van de provincie Noord-Holland uitte 
zoeken of en hoe het mogelijk was om het 
spoor dat dwars door de genoemde gemeenten 
loopt ondergronds te brengen. Volgens de ge
meenteraden veroorzaakt dat spoor een ware 
tweedeling binnen de Gooise dreven. De term 
'over het spoor' heeft in Hilversum een negatie
ve connotatie, daar wonen de arbeiders. Deze 
zeer geleerde projectleider begon zijn praatje 
voor een publiek van raadsleden met de woor
den: '1k moet hier een enthousiast verhaal ver
tellen'. Nadien heeft niemand meer iets verno
men van de projectleider. 

Onderstaande duffe verslaglegging van een le
vendige zoogdierclub is dus beslist niet be
doeld om mensen enthousiast te maken. 

De NOZOS is uit haar winterslaap! 
Een vorige keer mocht ik u melden dat de NO
ZOS zo stom was om mij als voorzitter te aan
vaarden, maar ook zo slim was om een flinke 
lijst mensen te vragen bepaalde projecten te 
coördineren. Toentertijd moest nog één vacatu
re gemeld worden. Na een zware selectiepro
cedure - waarin we helaas enkele ervaren en 
zeer deskundige zoogdierveteranen moesten 
afwijzen - hebben we gekozen voor een jonge 
blom voor het coördineren van de kolonietel
lingen. Helaas is Alke de Jong, want die is het, 
inmiddels naar een ver stageadres gevlucht. 
Volgend jaar zal ze echter gelauwerd met Pool
se kennis de tellers opjutten. Dit jaar is het dus 
nog een beetje behelpen met Kees K. en wat in 
de weglopende bestuursleden. 

Onze oude en trouwe penningmeester heeft 
gedaan waar hij de beste in is: geld losweken 
bij organisaties die te veel van dat aardse slijk 

hebben. Die weten meestal toch niet wat je met 
dat spul aan moet vangen. Joost weet dat wel. 
Live traps zijn een kostbaar en noodzakelijk at
tribuut voor een zoogdierjagende club als de 
onze. Goedkoper is een buks, maar dat geeft 
bij muizen een moeizaam gepuzzel (als je de 
resten nog kan vinden tenminste). Daarom ge
bruiken wij geavanceerde koekblikken met 
klapdeurtjes. De muizen zijn dan stukken een
voudiger te herkennen en het wordt niet zo'n 
kliederboel. Joost dus heeft bij de Provincie 
Noord-Holland, het Anjerfonds en het Wereld 
Natuurfonds euro's losgeweekt voor de aan
schaf van live traps. Door samenwerking met 
de Veldwerkgroep van de VZZ en de afdeling 
Groningen hebben we korting kunnen bedin
gen en zijn er 155 vallen aangeschaft. We heb
ben dus nu een flinke voorraad vallen. Een pro
bleem; nu moéten we in het najaar wel een 
kampje organiseren. Als er mensen of leden 
zijn die daar een paar schouders onder willen 
zetten, dan worden die met gejuich binnenge
haald. 

Een ieder die op de tweede Noord-Hollandse 
Natuurdag komt zal merken dat de stand van 
de NOZOS er uitspringt. Onder aanvuring van 
Jan Wondergem is namelijk een set professio
nele tentoonstel I i ngspanelen opgetu igd en be
plakt met foto's, tekeningen en inspirerende 
teksten. De vuurdoop is overigens geweest bij 
een zeer geslaagde open dag van Damland. 



~~~- ~~--~-~-

In de nabije toekomst - zeg dit jaar - worden 
naast het gemelde zoogdierjaagkampje nog en
kele andere saamhorigheidsactiviteiten georga
niseerd. Zo heeft Kees toegezegd om dit jaar in 
zijn bos weer een simultaantelling te organise
ren (rustig met je rug tegen een boom rustend 
luieren en toch zoogdieronderzoek doen). Ook 
wordt inmiddels driftig gewerkt (gedacht maar 
dat wordt soms ook werken) aan een tussenat
las. Hoe en wat het wordt is nog niet duidelijk. 
Wel dat het moet u itlokken dat mensen de laat
ste zoogdieren gaan melden. Die kunnen dan 
in de uiteindelijke atlas terecht komen die over 
enkele jaren op jullie nachtkastje moet liggen. 
In het najaar willen we samen met onze moe
der in Arnhem (de VZZ) grootschalig gaan plui
zen. De VZZ bestaat 
75 jaar en wil lande
lijk kinderen vieze 
handen bezorgen. 

Peter van der Linden 
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Luilaknacht 17 op 18 mei 2002 

In de nacht van 17 op 18 mei j.1. is in samen
werking met de veldwerkgroep van de Vereni
ging voor Zoogdierbescherming en Zoogdier
kunde (VZZ) een tweede inventarisatie van 
kleine zoogdieren en nachtvlinders op het ter
rein van "Noorderhaven" gehouden. Mijn aan
dacht ging vooral uit naar de vleermuizen, ter
wijl Klaas Kaag en Brian MöhJmann zich 
richtten op het vangen van nachtinsecten 
d.m.v. een sterke lamp. DoeJsoortvoor mij was 
de watervJeermuis (Myotis daubentonii Kuhl 
1817) Deze overigens niet zeldzame soort is 
binnen de gemeente Den Helder erg schaars 
en eigenlijk al/een overwinterend waargeno
men in de bunkers op de hoek SchooJwegi 
Rijksweg. Omdat deze overwinteringplaats op 
de nominatie staat gesloopt te gaan worden om 
plaats te maken voor het zoveelste perceel bol
lenland, is het van belang zoveel mogelijk over 
het voorkomen van deze soort binnen onze ge
meente te weten te komen. 
Het programma was simpel: na eerst belangstel
lenden die op de aankondiging in het Helders 
Weekblad en het tijdschrift van Noord-Hol
lands Landschap waren afgekomen naar ver
schillende jagende vleermuizen te hebben la
ten luisteren op een bat-detector, werden rond 
24.00 de aanwezige KNNV- en VZZ leden 
(vooral VZZ jammer genoeg) in vier groepen 
verdeeld en met een aantal detectors het terrein 
in gestuurd. Omdat het ondertussen geheel 
donker was geworden, konden de waargeno
men vleermuizen al/een d.m.v. hun geluiden 
op naam gebracht worden. Tot onze verbazing 
blijken er op het terrein van Noorderhaven al 
vijf soorten rond te vliegen, te weten: de laat
vlieger (Eptesicus serotinus, Schreber 1774), de 
ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii, Key
serling & Blasius, 1839), de gewone dwerg
vleermuis (Pipistrellus pipistreJ/us, Schreber, 
1 774) de gewone of bru ine grootoorvleermu is 
(Plecotus auritus, Linnaeus, 1758) en tot slot de 
watervleermuis (Myotis daubentonii Kuhl, 
1817) 
Alle waarnemingen werden op een gedetail
leerde kaart ingetekend. Na afloop bleken de 

meeste vleermuizen in het achterste deel van 
het park voor te komen. Dit deel is het rustigst 
en er is geen straatverlichting. Zoals verwacht 
foerageerden de watervleermuizen boven de 
diverse waterparti jen. 
Rond twee uur in de morgen werd er weer ver
zameld in de vergaderruimte van de technische 
dienst voor een korte pauze. Na een drankje en 
een 'vette hap' volgde het laatste en belangrijk
ste onderdeel van de nacht: het proberen terug 
te volgen van de foeragerende watervleermui
zen naar de holle boom waarin naar alle waar
schijnlijkheid een kleine kraamkolonie geves
tigd zou moeten zijn. Wanneer vleermuizen 
terugvliegen naar hun dagverblijf, doen ze dat 
meestal via vaste routes. Eenmaal aangekomen 
blijven ze een korte tijd rond de kolonieboom 
'zwermen'. We vergelijken dit gedrag een beet
je met dat van bijen als zij terug komen van 
een voedseltocht bij hun kast- of korf. Omdat 
het op Noorderhaven maar om een bijzonder 
kleine kolonie zou gaan (maximaal acht dieren) 
was het daadwerkelijk vinden van de kolonie 
plaats een enorme klus. Met zekerheid is de ko
lonie dan ook niet gevonden; in de ochtend 
schemering vonden we één boom met een 
aantal spechtengaten waaromheen twee water
vleermuizen zwermden. Er zullen waarschijn
lijk nog meer bomen zijn waarvan deze dieren 
gebruik maken. Het staat in ieder geval vast dat 
in dit jonge parkbos sprake is van een eerste 
aanzet tot kolonievorming. 
Totslotwi/ ik alle deelnemers bedanken voor 
hun enthousiaste inzet. Maarten Schop (Noor
derhaven) wil ik hartelijk danken voor het ter 
beschikking stellen van de vergaderruimte met 
koffie en thee. 

Jan Boshamer 
Vogelzand 4250 
1 788 MP Den Helder 
Tel. 0223 645648 

E-mail: jan@jpcboshamer.myweb.nl 
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NOZOS-eekhoornzaterdag, 16 februari 2002 

De winter kwakkelde voort en vaak was het 
nogal naar weer met regen en harde wind. 
Maar rond half februari was het stralend zon
nig, fris en windstil. 
De zoektocht naar eekhoorn nesten vond dus 
op een prachtige dag plaats, een plezier om 
buiten te zijn. 

Om elf uur verzamelden zich bij station Bever
wijk Joy en Erik Jan de Wit, Jan Wondergem, 
Petra Vlaming, Bart en Adri Naessens, Koos 
Ballintijn en Floor van der Vliet. 
Dit gezelschap had er veel zin in/an maar het 
wachten was op Peter van der Linden, de NO
ZOS-eekhoorncoördinator, de enige die wist 
wat we precies moesten gaan doen. Na eerst de 
trein van half twaalf buiten te hebben afge
wacht, en de trein van twaalf uur in het cafeta
ria naast de stationsuitgang (geen eekhoorn
coördinator en telefonisch ook geen contact te 
krijgen) besloten we om dan naar eigen inzicht 
maar aan de slag te gaan. 

Peter meldde zich aan het eind van de dag; hij 
had twee treinaansluitingen gemist en was kort 
na ons vertrek in Beverwijk aangekomen. 

We doorzochten de buitenplaats Scheybeeck 
en verplaatsten ons in noordwestelijke richting 
naar Westerhout. Zo zochten we het gebied af 

tussen de weg naar Wijk aan Zee en het 
Hoogoventerrein. 
We vonden geen enkel eekhoornnest. Wel was 
het goed vogelen in het zonnetje. Sporen van 
konijn en mol waren er volop. 
We hadden ons gesplitst in groepjes die elkaar 
af en toe uit het oog verloren maar we kwamen 
elkaar toch weer tegen en besloten nog een 
stukje Noord-Hollands Duinreservaat te onder
zoeken. Ook hier werden geen eekhoorn nes
ten aangetroffen. Wel vonden we de resten van 
een vos - afgekloven achterpoten en een afge
beten staart - waarschijnlijk een geval van 
kannibalisme. En weer overal molshopen en 
graaf jes en keutels van konijnen. 
Ook lagen er beknaagde dennenappels maar 
dit was het werk van muizen, vermoedelijk 
bosmuizen. 
En zo konden we, ondanks het gebrek aan stu
ring, waarschijnlijk toch een nuttige bijdrage 
leveren aan het eekhoornproject. 

Floor van der Vliet 

Tijdens de gezamenlijke activiteit heb ik op een 
nabijgelegen plek gezocht naar NOZOS-Ieden 
en eekhoorns. Beide zijn niet door mij aange
troffen. 

Peter van der Linden 
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De stand van Jan W. 

Het NOZOS-bestuur heeft vorig jaar besloten 
om de vereniging te verrijken met een eigen 
stand. De stand moest een representatief beeld 
geven van de NOZOS en onze diverse zoog
dieronderzoeken en de resultaten van deze on
derzoeken. 
In het tiende jaar van het bestaan van 
de NOZOS vond het bestuur het een aardig 
plan om de vereniging te presenteren, even
tueel in combinatie met braakballen pluizen, 
op de Provinciale Natuurdag (15 juni, Zaan
dam) en bij de open dag met markt van Dieren
asielDamland in Bergen op 28 april jl. 

"Zoogdiergegevens verzamelen bij het pu
bliek" is als insteek genomen door de samen
stellers van de stand: 

NOoi.t een egel gezien?" 
(of een bunzing, ofeen eekhoorn, of een ... ) 

WAAR? 

Korte compacte info, soms met verspreidings
kaartje, afgesloten met het verzoek aan de lezer 
om eigen waarnemingen te melden. Met uiter
aard een waarnem ingsformu I ier om iets op te 
schrijven. 
De open dag met markt bij Dierenasiel Dam
land werd zeer druk bezocht. De pluizenbege
leiders hadden het dan ook zeer druk. Met 
name kinderen stonden in de rij om te pluizen. 
Naast de pluisgegevens leverde deze dag via 
de stand ook nog 9 zoogdierwaarnemingen op, 
met soms meer soorten per waarneming (in to
taaI13). 
Deze 9 waarnemingen bestonden uit 3 egel-, 2 
wezel-, 1 bunzing- en 3 hermelijnwaarnemin
gen. Geen gekke 'opbrengst' voor een dag. 
(Alle waarnemingen zijn telefonisch gecontro
leerd.) 

Losse zoogdierwaarnemingen met: 1 .soort, 
2.datum, 3.plaats, 4.aantal, 5.waarnemer en 
6.telefoonnummer zijn, ook buiten markttijd, 
altijd welkom bij de NOZOS (e-mail, telefoon
nummer voorin). 

Jan Wondergem 
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Meervleermuizen in Schagen 
Begin jaren negentig kregen de groene instel
lingen van de vleermuiswerkgroep Nederland 
het verzoek om mee te doen met een onder
zoek naar de aanwezigheid en verspreiding 
van vleermuizen. 
In Schagen en omgeving hebben Do van Dijck, 
Jos Roersma en Freek Bobeldijk aan die oproep 
gevolg gegeven. Met beschikbaar gestelde bat
detectors konden in Schagen het voorkomen 
van zes soorten worden vastgesteld; laatvlieger, 
gevv'one dVv'ergv!eermuis, ruige dwergvleer
muis, meervleermuis, watervleermuis en rosse 
vleermuis. Tevens werden 3 kraamkolonies ge
vonden in Schagen, 1 met dwergvleermuizen 
en 1 met laatvliegers. Spectaculair was de ont
dekking van een grote kraamkolonie van 150 
meervleermuizen in een woonhuis aan de Pa
rallelweg. Na een paar weken was deze laatste 
kolonie verhuisd richting Dorpen, maar we 
konden de kolonie niet meer precies lokalise-
ren. 

Aanleiding voor hernieuwde belangstelling 
voor vleermuizen zijn de maanden van licht en 
donker van het Centrum voor Natuur- en Mi
lieueducatie de Groenling. Deze maanden zijn 
begonnen met een avond over planeten in 
april. Van half mei tot eind juni gaat het in de 

R 

Groenling-tentoonstelling over "licht". 26 au
gustus is er een lezing over vleermuizen. 
Jan Wondergem van de NOZOS wilde de le
zing over vleermuizen graag houden, maar had 
als wens om de kolonie meervleermuizen terug 
te vinden. We zijn begonnen met zoeken op 
de plaats waar we 10 jaar geleden zijn gestopt: 
bij het water achter de Dorpen. Direct hoorden 
we dezelfde avond veel meervleermuizen en 
na 5 avonden zoeken langs de trekroute van 
de meervleermuizen door Schagen ontdekten 
we de kraamkolonie in de top van de schoor
steen van het GSG-gebouw aan de Hofstraat. 
Na telling bleken er maar liefst 205 dieren uit te 
vliegen. 
De meervleermuis is een middelgrote vleermuis 
(spanwijdte 20 - 30 cm). De soort komt alge
meen voor in Noord- en Zuid-Holland en Fries
land en verspreid in de rest van Nederland. Een 
kraamkolonie bestaat soms uit honderden 
vrouwtjes die in de kolonie hun jong ter wereld 

brengen en het er zogen. Ze jagen naar insec
ten vlak boven water en leggen 's nachts lange 
afstanden af, tot wel meer dan 20 kilometer. 

Freek Bobeldijk en Jan Wondergem 



Creatief met dieren 
Laat je kat muizen vangen 

Volendam, bekend van toerisme, palingpop en 
sinds vorig jaar vanwege het begrip Nieuw
jaarsbrand. Wie landkaarten bekijkt ziet dat 
Volendam van een vissersdorp met wat houten 
huisjes langs de Zuiderzeedijk in een eeuw tijd 
is uitgedijd tot een dorp van bijna vier vierkante 
kilometer oppervlakte. En er zijn plannen om 
ook de resterende polders tussen Edam, de Pur
merringvaart en het heitje van Katham vol te 
bouwen. Er zijn mensen die zich ertegen ver
zetten en ze hopen met het aantonen van bij
zondere dieren de verwoesting van de polders 
te dwarsbomen. De rugstreeppad is al waarge
nomen, graag hadden ze er ook de noordse 
woelmuis. Ik was er eens gaan kijken maar naar 
mijn idee waren er slechts een paar rietmoeras
jes waar die noordse woelmuis zou kunnen zit
ten. Om meer over de muizenfauna van een 
moerasje langs de IJsselmeerdijk te weten te ko
men werd de kat van de zangeres Maribel (ooit 
Songfestival-deelneemster met 'ik hou van jou') 
i ngezet. Die stru i nt daar rond en brengt gere
geld muizen thuis. 'In de diepvries bewaren' 
was mijn advies en begin maart was de oogst 
groot genoeg om eens te gaan bekijken. 
Een leuk NOZOS-hulpje, die kat. Vangsten: 1 
dwergmuis, 1 bosspitsmuis, 1 huisspitsmuis, 1 
bosmuis en 3 veldmuizen. 
Geen noordse woelmuizen dus helaas, maar 
de kat mag nog wat langer doorgaan met van
gen. Aan de andere kant van de polder ligt ook 
nog een noordse woelmuis-biotoopje. Daar is 
misschien ook wel een meewerkende kat te 
vinden. 

---- --------~~~ 

Laat een egel je tuin bijhouden 

Op 25 maart meldden bewoners van een wo
ning op de begane grond van een flatgebouw 
in Amsterdam West (Geuzenveld) in het portiek 
een kleine vleermuis op de grond te hebben 
gevonden. Het dier leefde toen nog maar was 
de volgende ochtend dood. Het bleek een 
dwergvleermuis te zijn. De heer des huizes ver
telde dat hij bij het vissen in de buurt geregeld 
vleermuizen zag. En ook egels. Af en toe nam 
hij er eentje mee om het door een hek omslo
ten tuintje van de flatwoning te laten ontdoen 
van slakken en dergelijke. Na enkele dagen on
gedierteverdelging zette hij de egel dan weer 
op de vindplaats terug. 
Wel een interessante vorm van biologische be
strijding maar niet geslaagd als voor dat werk 
een vrouwtjesegel met jongen wordt gebruikt. 

Floor van der Vliet 
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23 juni 2002 
20.00 uur 

zevende simultaan telling 

Heiloerbos 

verwacht 
rosse vleennuis en watetvleennuis 

noodzakelijke attributen 
detector, zaklamp, goeie ogen (ofroodwitte stok), spijs en dranken 

Opgave bij 
Kees Kapteyn - 023 5331002 ofkkapteyn@wxs.nl 

De drie dagen voor de simultaantelling wordt het bos door Kees afgeschuimd op kraamkolonies. 
Een ieder die wil helpen met zoeken kan dit voorafkenbaar maken op 023 - 5331002 
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ZOOGDIEREN HISTORISCH BEZIEN 

De redactie vond dr Fie van Tover/ol bereid 
een rubriekje te verzorgen betreffende de kijk 
op zoogdieren in vroeger tijd. Ditmaal: Beleve
nissen met hazen 

't Voorjaar, dat is hazentijd. Bijna overal in de 
weilanden kan men hazen zien, soms een groep, 
achter elkaar aanhollend, de mannetjes soms met 
elkaar "boksend", zich op de acherpoten oprich
tend en elkaar bevechtend met de voorpoten. In 
'De levende Natuur' van 1902, aflevering 2 
(mei), dus van precies een eeuw geleden, be
schrijft W. Vijverberg uit Haarlem enkele voor
vallen met hazen. De levende Natuur is het 
natuurtijdschrift dat door Heimans en Thijsse in 
1893 werd opgericht. 

"Op zekeren morgen in een Paaschvacantie von
den wij op het land, waar wij kievitseieren zoch
ten, vier jonge haasjes. De oude haas liep hard 
weg. We lieten de beestjes met rust en gingen 
~erder. Ik schatte ze zoo ongeveer een dag of 
tien oud. Onderweg na den middag om er weer 
op uit te gaan, vertelden we het aan een bejaard 
collega-eierzoeker. Toen die 's middags naar huis 
ging, zag hij op het door ons aangegeven land 
een boer bezig met sleepen. Hij ontmoette den 
jachtopziener en zei hem: "Als je vier jonge ha
zen in 't leven wilt houden, mag je wel om .... 
sturen. Die jongens hebben ze daar gevonden en 
nu is de knecht aan het sleepen". De jachtopzie
ner, een ijverig man, stuurde dadelijk een van 
zijn jongens, om ons, die echter niet thuis waren. 
Eindelijk ontmoette ons de jongen, bezweet en 
een hoofd als drie. Ik zoo hard ik kon naar den 
jachtopziener, maar de man beschouwde de 
zaak verloren. De knecht was al klaar en naar 
huis. Het stuk land was gesleept. Wij stormden 
dwars de weiden door er op aan. Ik kwam er met 
den hond het eerst aan. Maar nu; het stuk land 
was nu overal gelijk. Toch onwillekeurig wisten 
we steeds ongeveer zoo'n plaats en jawel toen 
ondertusschen de jachtopziener weer bij me was, 
vonden we een der haasjes ongedeerd op het 
land zitten. Nu zouden de andere niet ver meer 
zijn. Gezocht en nog eens gezocht en ja, daar 
ontdekten we een paar haartjes tusschen het 
zand. Gauw een kuil gemaakt op die plaats en 
jawel, er lagen er nog 3 in. Een was er dood en 
twee nog springlevend. Ze hadden dus minstens 

een uur in hun benauwden toestand doorge
bracht. De jachtopziener legde het doode beestje 
er uit en de drie levende er in, waarna hij een 
hoogen rand van kluiten aarde en zoden er om 
heen legde, om, zooals hij op mijn vraag 
antwoordde, ze te onttrekken aan het scherpe 
oog der kraaien. (Een sleeper is een werktuig, be
staande uit 4 ongeveer 2 M. lange balkjes, door 
dwarsplanken aan elkaar verbonden, op een af
stand van plm. 2 dM. van elkaar, terwijl deze 
tusschenruimten ingenomen worden door in de 
lengte loopende planken. Daar gaan twee paar
den voor; de boer gaat er boven op staan en zoo 
wordt het land gelijk gemaakt)". 

"Het volgende staaltje vertelde mij de jachtop
ziener Moerland te Oosterland (Z.), voor wiens 
waarheidsliefde ik in deze wel durf instaan. Hij 
vertelde dan: "Ik kwam eens langs een dijk ge
wandeld, toen ik op het er langs gelegen veld 
een haas zag moeite doen, om een hem op den 
rug gesprongen hermelijn daarvan te verwijde
ren. Eerst beproefde het wanhopige beest de be
kende pogingen, het rollen over den grond, enz., 
doch eindelijk bleek dit vruchteloos. Opeens 
snelde toen het beest naar den zoom van het 
land, langs den dijk. Het strekte zich ver daar 
langs uit en er was maar één dam met een hek er 
voor. Het beest was nog ver van het hek verwi j
derd. Ik merkte toen, dat het dat juist zocht, want 
telkens liep het blijkbaar hoopvol toe, op een 
ruimte langs de sloot, die niet met houtgewas was 
begroeid. Herhaalde malen zag ik dat een mijn 
vermoeden zou bevestigd worden. 
Na tal van teieursteillingen dan, kwam het einde
lijk op de gezochte plaats, den dam. In een 
grooten, halven cirkel op den dam aan. Daar ge
komen sprong het wat op en zijn doel was be
reikt. De brutale aanrander werd zoo tegen de 
onderste plank van het hek er af geslingerd, zoo 
woest, dat hij een paar voet in de hoogte sprong". 
De heer Heimans vertelde mij, dat de herten op 
deze wijze lastige aanranders van hun rug schui
ven, door onder laag hangende takken door te 
loopen, wat dus bovendien nog wel bijdraagt om 
bovenstaande mededeeling onbepaald te ge
looven". 
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