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Heer Lampe

Ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw
kwam ik bij De Slegte een erg leuk boekje te-

gen. Ik struin regelmatig de planken van deze
boekwinkel af en pik er vanuit mijn interesse als
bioloog allerlei oude natuurboeken uit. In de loop
der jaren heb ik daar een aardige verzameling van
opgebouwd.

Het boekje uit 1941 had als
titel ‘De familie Lepus’ en het
ging over de haas. De schrijver
van deze ‘natuurhistorische
verhandeling’ was de Friese
plattelandsschoolmeester/ja-
ger Hoeksma die zichzelf had
getooid met de Friese schrij-
versnaam Wrâldswâlker (We-
reldzwerver). Voor jagers be-
staat dé haas overigens niet,
zij noemen hem hét haas.
Het was bewonderenswaardig
om te lezen hoeveel deze ja-
ger gedurende zijn veertigjari-
ge omzwervingen over het
Friese platteland te weten was
gekomen over dat dier. Als
goede schoolmeester kende hij
natuurlijk zijn literatuur, maar
in die tijd was er wetenschap-
pelijk nog nauwelijks iets be-
kend over hazen. Bovendien

benaderde hij de wetenschap-
pelijke literatuur die hem ter
beschikking stond zeer kri-
tisch. Schoolmeesters weten
immers de meeste, zo niet
alle, dingen beter. Vóór de
publicatie van het boekje had
Hoeksma een reeks artikelen
over ‘het’ haas geschreven
voor het tijdschrift van de Ko-
ninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging.
Toen men mij eind jaren tach-
tig vroeg om ook een reeks
artikelen over hazen te schrij-
ven, besloot ik om het boekje
van Hoeksma als basis te ge-
bruiken. Ik zocht alle mij ter
beschikking staande literatuur
op en legde die naast het
boekje. Inmiddels was mijn
collega-bioloog Sim Broekhui-
zen op hazen gepromoveerd,
met als gevolg dat er op dat
moment veel meer bekend was
over het dier dan in de tijd van
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Hoeksma. Het resul-
taat was een reeks
van ruim twintig
tijdschriftartikelen
over de haas. 
Het leek mij aardig
om, net als Hoek-
sma inmiddels ruim
zestig jaar geleden
deed, de artikelen
in de wat uitgebrei-
dere  vorm van een
boek te gieten.
Daarom zette ik al-
les op een rij en
begon met uitwer-
ken. Dit ging met
vlagen, meestal met
een periode van
grote activiteit in de
zomervakantie ge-
volgd door een peri-
ode van niets doen
in de maanden erna.
Vorig jaar kwam de uitgeverij
waarvoor ik als redac-
teur/auteur van een aantal
andere  u i t gaven  werk
(SDU/Koninklijke Vermande)
op het idee om een reeks na-
tuurboeken te gaan uitgeven.
Ik meldde er een kant en klaar
te hebben liggen en de zaak
kwam in een stroomversnel-
ling. Dat kant en klaar viel
achteraf gezien erg tegen, het
uitwerken naar de definitieve

vorm kostte nog enkele maan-
den.
Inmiddels is het boek versche-
nen. De titel luidt: ‘Heer Lam-
pe, de Europese haas in Neder-
land’. Heer Lampe is een mid-
deleeuwse naam voor de haas.
Het populair-wetenschappelij-
ke en vlot leesbare boek bevat
alles wat er op dit moment
over de haas bekend is. Behal-
ve de complete biologie van
Lepus  europaeus  worden  zijn
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leefomgeving, be
dreigingen zoals na-
 tuurlijke vijanden,

ziekten en het ver-
lies aan biotoop,

naast het beheer en
de bejaging sinds de

Steentijd behandeld. Boven-
dien zijn er hoofdstukken over
de haas in de literatuur en de
Paashaas. Het boek wordt af-
gesloten  meteen  uitgebreide 
literatuurlijst  en  een   verkla-

rende  woordenlijst. Het  boek
telt  162  bladzijden en is
schitterend geïllustreerd door
de bekende illustrator Kees
van Scherpenzeel.


