
Gek op egels – Hoe egels de 
wereld kunnen redden  

Ze stinken, zijn vergeven van vlooien, leven 

solitair, zijn stekelig en komen alleen ’s nachts 

tevoorschijn. En toch kunnen zij wereldwijd 

rekenen op een schare fans en bewonderaars: 

egels. Ze waren al geliefd bij de oude 

Egyptenaren en de Mesopotamiërs.  

 

 

Met typisch Engelse humor vertelt ecoloog 
Hugh Warwick hoe hij verslaafd raakte aan 
egels en de avonturen die hij met deze 
prikkelige bolletjes (Erinaceus europaeus) 
beleefde. Hij kroop onder meer 
nachtenlang zij aan zij met hen door 
heggen en sloten. 

Warwicks boek barst van de leerzame 
weetjes over deze bijzondere zoogdieren. 
Bijvoorbeeld: ze beschikken over vijf- tot 
zevenduizend stekels, rollen zich binnen 
0,01 seconde op en kunnen – wel even de 
rok optrekken! – een topsnelheid van 9 
km/u bereiken. Voor culinaire durfallen is 
er een recept voor spaghetti carbonara 
met stukjes egel. Egels komen voor in de 
bijbel, sprookjes, strips, films, boeken en 
logo’s. 

In het boek laat de auteur een bonte 
parade van egelkenners en -liefhebbers de 
revue passeren. Maar ook egelhaters 
(voornamelijk obsessieve vogelaars) 
komen aan bod. Zelfs speciale egel-
exterminators! Er zijn in het verleden 
meerdere grootschalige vervolgingen van 
egels voorgekomen.  

 

 

In China gaat Warwick op zoek naar zijn 
stekelige naamgenoot (Hemiechinus 
hughi) ‘die de laatste honderd jaar pas 
twaalf keer was gezien’. 

Waarom juist dit dier zo veel aanbidders 
heeft, is een vraag die Gek op egels ruim 
beantwoordt. Warwick zegt het zo:  

 

‘Geen enkel ander wild dier is te 
vergelijken met de egel – geen enkel ander 

wild dier staat ons toe zo dichtbij te 
komen. Neus aan neus met een egel kijk je 
recht in zijn ogen en vang je een glimp op 

van het echte leven in het wild.’ 

 

In het laatste hoofdstuk ontpopt de 
auteur zich als advocaat voor de egels. 
‘Egels zijn behoorlijk robuuste wezens. Zij 
komen voor in verschillende soorten en 
maten sinds de begintijd van de 
zoogdieren, de eerste versies zelfs al in de 
nadagen van de dinosaurussen. Ze 
overleefden ijstijden, mammoeten en 
sabeltandtijgers en wisten bovendien een 
symbiotische relatie op te bouwen met de 
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voornaamste predatoren, mensen. Maar 
het lijdt geen twijfel: egels worden 
bedreigd.’ 

Hoe kunnen deze koddige insecteneters 
de wereld redden?  

‘De egel heeft veel te vertellen over onze 
manier van leven en wat er nog over is van 
de natuurlijke omgeving.’  

De gezondheid van alle wilde dieren gaat 
achteruit en dat moeten we ons 
aantrekken. ‘Als we de buitenwereld zo 
ongastvrij hebben gemaakt dat egels 
nergens meer kunnen gedijen, dan is het 
enige wat er voor hen nog overblijft hun 

intrek te nemen in een kooi met een 
molentje erin.’ En:  

 

‘Egels zijn een soort stekelige kanaries, zij 
waarschuwen ons voor een explosief 

mengsel in de atmosfeer.’  

 

Gek op egels is grappig, leerzaam en 
onderhoudend. Een boek dat je keer op 
keer wilt herlezen. Een boek dat ons 
zonder ook maar eenmaal belerend te zijn, 
leert om meer dan waardering te hebben 
voor de natuur. 
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