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BOEKEN

Aanstekelig boek 

over egels

Aaldrik Pot
De Zoogdiervereniging heeft inmiddels
een naam als het gaat om het produceren
van monografieën over zoogdieren. De af-
gelopen jaren verschenen in deze ‘KNNV-
serie’ uitgaven van konijn, wild zwijn en
steenmarter. De egel heeft nu ook zijn
eigen boek, maar deze keer is voor een to-
taal andere opzet gekozen. De belangrijk-
ste doelgroep voor dit boek, dat door
Tirion is uitgegeven, zijn toch kinderen.
Althans, de illustraties en de schrijfstijl
geven die indruk. Daarmee is trouwens
niet gezegd dat het kinderachtig is en voor
volwassen dus niet interessant. In tegen-
deel. De kinderlijke verwondering die vol-
wassenen vaak zijn kwijtgeraakt, wordt
door het boek weer een beetje naar boven
gehaald. 
In zeven hoofdstukken behandelt het boek
veel van wat je over egels wilt weten: hoe
ze leven, wat je kunt doen om je tuin aan-
trekkelijker te maken, welke sporen egels
achter laten et cetera. Ook leuk zijn de
mythen en ‘sprookjes’ die rond egels de
ronde doen. Zeer lezenswaardig is het
hoofdstuk over egelopvang en de verzor-
ging van zieke egels. Hier wordt duidelijk
dat bij het verzorgen van een egel meer
komt kijken dan het neerzetten van een
schoteltje melk. Sterker nog, dat moet je
juist niet doen. Eigenlijk is het gewoon
zeer specialistisch werk dat je aan vak-
mensen moet overlaten. Daarvoor zijn ge-
lukkig op diverse plaatsen in het land
gespecialiseerde egelopvangcentra. 
Maar goed, laat we ons, voor zover dat
lukt, even verplaatsen naar belevingswe-

reld van kinderen van een jaar of tien,
twaalf. Wat kunnen zij met het boek? Het
is in ieder geval een goede bron voor bij-
voorbeeld een spreekbeurt. Maar wat
misschien wel het leukste is, dat het boek
op ‘aanstekelige’ wijze laat zien dat je voor
het kunnen bestuderen van een wild dier
gewoon rond je eigen huis terecht kunt. 
Wat mij betreft is Tialda Hoogeveen er
goed in geslaagd jonge zoogdieronder-
zoekers in een prettig vormgegeven boek
ook veel ‘volwassen’ ecologische achter-
grondinformatie te bieden. Eigenlijk krijg
je dus twee boeken voor de prijs van een. 
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Gek op egels

Jolanda Snellenberg
Gek op egels, dat is iets wat Hugh War-
wick zeker is! Al sinds ik het Engelse boek
ooit in het winkeltje van het Britse Natural
History Museum zag staan, hoopte ik dat
het vertaald zou worden. Want het is zeker
een boek dat je niet teleur zal stellen.
Wat je krijgt is een boek vol over onze
prikkelige vriend, aangevuld met aan-
doenlijke illustraties door Dave Shephard.
Hugh heeft de eerste helft van zijn boek
gevuld met informatie over het hoe en wat
van een egel. Maar verwacht zeker geen
opsomming van droge feitjes. Nee, je
krijgt wat je blijkbaar altijd van hem krijgt:
verhalen. Deze heeft hij zo weten te vullen
met humor, dat mensen in de trein me
raar aankeken toen ik meermaals in la-

chen uitbarstte tijdens het lezen van dit
boek. Bijvoorbeeld bij zijn verhaal, dat
maanden in een modderige caravan met
slaapgebrek en nachtenlang werken de
beste tijd van je leven kan zijn, met nog
meer drama dan een gemiddelde soapse-
rie; iets wat ikzelf trouwens na drie maan-
den egelonderzoek kan beamen. Drama
dat blijkbaar ook te vinden is in de relatie
tussen egels en mensen. Wat drijft men-
sen bijvoorbeeld om hun hele leven in het
teken te stellen van egels bij een opvang-
centrum? 
Net als je denkt dat het niet gekker kan,
begint het tweede deel van het boek. De
obsessie van anderen, maar zeker ook zijn
eigen obsessie met ‘zijn’ egel: Hugh’s
egels uit China, een drang die alle logica
oversteeg. En voor iedereen die enthou-
siast is geworden over egels, wat mijns in-
ziens niet anders kan na lezen van dit
boek, staat in het laatste deel hoe je de
wereld kan redden door de egel te redden.
Hier worden onder andere nuttige tips ge-
geven over het maken van een egelvrien-
delijke tuin.
Kortom: ‘gek op egels’ is een boek wat ik
zowel aan mijn neefje van acht, als mijn
oma van 88 die wel eens een egel ziet zou
geven. Maar ik zou hem zo ook aan iedere
bioloog durven aanraden, want voor ie-
dereen zal het in ieder geval een ding
brengen: een boek vol humor, dat lekker
wegleest en waar iedereen nog iets van
kan leren.
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