ACTIEF

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat op 10 juli 2012
in zijn geliefde Slovenië is overleden, de heer

Prof. dr. J.L. van Haaften
Prof. dr. Jan Leendert van Haaften (Zeist, 1927) was
hoogleraar aan verschillende buitenlandse universiteiten en
docent wildbiologie en natuurbeheer aan Wageningen
Universiteit. Hij promoveerde in 1965 op ‘Das Rehwild in
verschiedenen Standorten der Niederlande und Slowenien’.
Van Haaften schreef talloze artikelen over reeën, waaronder
het veel gehanteerde ‘Reewild en reewildbeheer in
Nederland’, en publiceerde onder meer over wolven,
zeehonden, vossen, herten, en wildschade. Zijn werk
ontbreekt vrijwel nimmer in de bronverwijzingen van
hedendaagse studies op het gebied van reewildbeheer en de
rol van predatoren in ecologische systemen. Nationaal en
internationaal hebben zijn visie en publicaties grote
waardering afgedwongen en hebben ze geleid tot een
fundamenteel andere benadering van het begrip beheerjacht
en wordt hij erkend als expert bij uitstek. Hij is met zijn
methodiek om de draagkracht van reewildbiotopen vast te
stellen de grondlegger voor het reewildbeheer zoals we dat
nu kennen.
Jan van Haaften was tot kort voor zijn overlijden zeer actief,
onder andere als contactpersoon in Nederland van de
IUGB, de internationale organisatie van wildbiologen.
Ook was hij adviseur van het CIC, een wereldwijd opererende organisatie waarin overheden, natuurbeheerders en
jagers samen werken. Daarnaast publiceerde hij nog steeds
artikelen, o.m. in ons blad, over reewild en over de
mogelijke komst van de wolf naar Nederland en de
eventuele gevolgen daarvan. Voor de KNJV was Jan van
Haaften een steun en toeverlaat op wie wij zelden tevergeefs een beroep deden. Zijn grote kennis van het wild en
de natuurlijke processen waren voor ons een belangrijke
bron van de gegevens die leidden tot het beleid van de
vereniging.
Zelden op de voorgrond, maar veelal opererend achter de
schermen, adviseerde Jan ons bestuur en onze medewerkers. Er zijn dan ook weinig zaken en plannen gepasseerd
waar ‘onze professor’ niet op de achtergrond bij was
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betrokken. Jan was een aimabel man en voor de bestuursleden en medewerkers die hem persoonlijk kenden, blijft
een leegte achter, die zo snel niet zal zijn gevuld. Onze
vereniging zal zijn enthousiaste bijdragen en adviezen
missen.
Met zijn heengaan wordt een belangrijke periode afgesloten
die bijna een halve eeuw heeft geduurd. Onze vereniging is
in die periode sterk veranderd, maar het uitgangspunt dat
onze argumenten objectief en wetenschappelijke gefundeerd
moeten zijn is overeind gebleven.
Professor Van Haaften heeft daar een belangrijke bijdrage
aan geleverd. Op zijn geheel eigen wijze leverde hij zijn
bijdragen en wie hem meemaakte kon niet anders dan
onder de indruk zijn van zijn enthousiasme en inzet.
Het is mede aan hem te danken dat de Nederlandse jagers
ook in de 21ste eeuw nog te velde kunnen gaan.
Wij zullen Jan als vraagbaak en adviseur achter de schermen
missen en wensen de familie Van Haaften veel sterkte bij
het dragen van dit verlies.
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