
Zoef de Haas 

 

Het is stralend weer in het weekeinde. 

Na enkele weken in huis gezeten te 

hebben maak ik een rondje op de fiets. 

Onderweg beginnen de tulpen aarzelend 

te bloeien. In het water van de oude 

kreken tussen Dirksland en Herkingen 

waadt, druk met hun kop heen en weer 

zwaaiend, een groep kluten. Eenden 

zwemmen rond of liggen te zonnen in het gras. Komt een vreemde woerd te 

dicht bij een stel, dan jaagt de verliefde eega hem met geweld weg en 

achtervolgt de indringer net zo lang totdat hij uit het gezicht verdwenen is. De 

kluten zijn aan het foerageren wat ze bijna de hele dag doen. De oude kreken 

zijn voor hen een gedekte tafel. Het water is op vele plaatsen ondiep. De 

bodem is met een fijne sliblaag bedekt. Al lopend in de modder maaien ze met 

hun snavel op een kiertje open door het water. Zodra er een prooi (een 

garnaaltje kreeftje, slakje enz.) naar binnen zwemt, klapt de kluut haar snavel 

dicht en slikt de buit in.  

De Slikken 

Al fietsend om me heen kijkend kom ik 

bij de Slikken van Flakkee. Twee 

natuurliefhebbers turen met hun 

verrekijker over de grasvlakte naar de 

rand waar de bossage begint. Daar is 

een groep hazen actief. Op een dijkje 

in het landschap liggen vier jonge 

Heckrunderstieren te zonnen en 

herkauwen. De oude zomerkaden zijn na de watersnood van 1953 afgegraven. 

De kleigrond is gebruikt om de verzwaarde zeedijken te bekleden. Na de 

afsluiting van de Grevelingen zijn de kaden weer teruggelegd. Ze geven aan 

waar in het landschap toen er nog eb en vloed was in de Grevelingen de 

zomerkaden hebben gelegen. Kwam in de zomer het water te ver op de gorzen, 



dan kon het vee zich in veiligheid brengen achter deze lage kaden. Een eind 

verder zie ik een meter van de afrastering een haas plat in het gras gedrukt en 

twee meter verder nog één. Zij liggen daar kennelijk uitgeput van het soms 

uren achter elkaar aanrennen voor zij paarden.  

De Beste 

Bronstig is de geslachtsdrift bij 

bepaalde zoogdieren. Ook bij de 

haas. Bij andere dieren zegt men 

dat ze loops zijn. Het laatste past 

beter bij de haas. Loops komt van 

het werkwoord lopen. Voor Zoef de 

Haas uit de Fabeltjeskrant telt als 

enige dat hij de snelste, de 

handigste en de beste wil zijn. Dit geldt ook voor de hazen op de Slikken. De 

betekenis lopen is hier van toepassing. Hazen zijn helemaal gebouwd op hard 

en langdurig rennen. Ze hebben hele sterke lange poten en een heel groot hart. 

Met zo’n hart kun je lange tijd veel zuurstofrijk bloed door het lichaam 

pompen. Bij onraad is vluchten hun beste wapen. Menig hardloper zou zo’n 

uithoudingsvermogen willen hebben. Dit in tegenstelling tot het konijn. Dat is 

na een korte sprint bij haar hol.  Plots wordt mijn aandacht getrokken door een 

grote groep hazen. Ze rennen achter elkaar aan. Het zijn er negen. Ze rennen in 

een vast patroon. In een cirkel en dan opeens steken zij de cirkel over. 

Regelmatig verlaat er één de meute. Soms direct achterna gerend door een 

soortgenoot. Al gauw keren ze terug. Het gebeurt ook dat er één wegrent en 

niemand er achteraan gaat. Het duurt niet lang of het dier keert terug naar de 

groep.  Plotseling vertrekken er tweetallen uit de groep. En dan na een half uur 

is het ineens rustig. De moer heeft zich kennelijk gewonnen gegeven aan de 

sterkste rammelaar. Alle hazen liggen uitgeput in het gras. 

“Kickboksen” 

 Kunnen hazen het met lopen niet winnen, dan gaan ze over op kickboksen. 

Staand op hun achterpoten geven de rammelaars elkaar rake klappen en 

stoten. Eén wil altijd de beste zijn. 


