
Ton van Dijk 

et was op een woensdagmid
dag, de kinderen hadden 
geen school, toen Lieke , 

onze oudste doc hter van 11. kwam 
binnenlopen met een jo ng ege ltje in 
haar handen . Zonder iets tegen mijn 
vrouw Heidi te zeggen zette ze het 
beestje midden op het bureau voor 
haar neus. Onze hond rook iets en zat 
er meteen met zijn neus bovenop 
waardoo r het toetsenbord op haar 
schoot vie!. 'Wat is dat ?' riep ze ve r
baasd. 'Een ege ltje mam' was het ant
woord, 'gevonden in de ruin'. Na van
 
de schrik bekom en te zijn werd het
 
beestje eens goed bekeken en daarn a
 
wee r teruggezet op de plaats waar hij
 
gevonden was, bij her schuurtje
 
waarin een hoop ouwe planken en
 
balken liggen. Het beestje zocht zo
 
snel hij kon een veilig heenkomen
 
onde r de balken . Een lekker beschut
 
plekje waar ze misschien oo k wei ter
 
were ld geko men was.
 
Het idee dat er in onze tuin een ege l

gezin huisde deed ons goed . want na
 
een paa r jaar werke n aan een 'greene'
 

tuin is een egelgezin toch de kroon
 
op je werk.
 
Een dag later kwam Lieke weer aan 

rennen, ik stond net met de buurman
 
te kletsen. 'Pap kom snel, de ege l

moeder is haar jo nkies aan het voe 

den'. Dat moest ik zien, een jonge
 
egel, oke maar een zogende moeder

ege l da t is toch wel heel bijzonder.
 
Ze had warempel gel ijk. in het lange
 
gra s, een paar meter van het schuur

tje lag moeder ege l haar twee j ongen
 
te zogen. Ik yond het frappant dat ze
 
niet wegliep . Ze lag heerlijk rustig en
 
de jo ngen zaten heftig aan haar uier
 
te zuigen. Ik heb het nog gefilmd,
 
zoiets zie.je nooit meer. 'Zou ze soms
 
ziek zijn', dac ht ik nog.
 
Een dag later lag moeder egel op pre

cies dezelfde plaats dood in het gras.
 
Weer was het Lieke die haar yond.
 
Twee jonge egels liepen om hun
 

ove rleden moeder. Die was de dag 
ervoo r dus inderdaad niet lekker 
geweest. We hebben haar in de tuin 
begraven onder toeziend oog van het 
hele gezi n. 
Heidi, mijn vrouw, bekommerde zich 
om de jonge egels. Ze zouden het 
niet redde n zonder moeder. Wat eten 
egels? Melk is niet goed, wisten de 
kinderen, dat hadden ze pas op Klok
huis gehoord. Ze belde Roel Winters. 
hij is ecolo gisch adviseur en weet 
alles van veugelkes, beestjes en 
plantjes. Roel was er zo, hij ad viseer 
de om de egel tjes kattenvoe r te geven 
en ook regelm atig te wegen. We 
zochten een geschikte kist, legden er 
wat hooi in, een waterba kje en twee 
schaaltjes met kattenvoer. De weesjes 
werden gewogen, ze wogen 11 0 en 
120 gram, en in hun nieuwe huis 
geze t. Roel had ook een boekje over 
ege ls bij zich . Daa ruit leerden we dat 
ze gez ien hun gewic ht, ongeveer drie 
weken oud moesten zij n. 
Toen werd het span nend. Zouden ze 
het halen? Ze leken erg verzwak t. Na 
de eerste keer voeren ging Heidi een 
uur later stiek em kijken, de schaaltje s 
waren leeg' Dat zag er goed uit. Al 
na een paar uur hadden ze een nest 
gemaakt van het hooi: een grote 'bal' 
in een hoek van de kist met aan twee 
kanten een onopvallende opening. 
Je zag ze bijn a nooit , altijd zaten ze 
in hun holletje. Als de schaaltjes net 
gevuld waren wachtten we wei eens 
hee l stilletjes. Na enkele minuten 
kwarn er dan beweging in het hooi. 
eve n later kwam er een snuitje uit het 
holletje, en dan schuifelde de eerste 
ege l naarhet voe ~cha~ ~ e. Even 
later volgde de tweede. Ieder uit hun 
eigen holletje. Als we per ongeluk 
wa r geluid maakten snelde n ze weer 
naar hun veilige plekje onder het 
hooi. Het waren echte viespeuken, ze 
maakten er een onge looflijk vieze 
troep van in de kist en ze vraten met 
veel bijgeluiden. 
Zo ging het weken door; voeren . hok 

verschonen, wege n. Ze groe iden 
goed. Al na een week waren ze meer 
dan verdu bbeld in gewicht. De kinde
ren hadden inrniddels hun interesse 
in de nieuwe huisdieren verl oren, het 
nieuwtje was eraf en je zag ze toch 
nooit , Het zij n ook geen aaibare 
beestjes. Heidi bleef haar taak serieus 
nemen , had inmiddels het boekje 
over egel s geJezen en gemforrn eerd 
bij de egelopvang. Dat was een be
moedigend gesprek : 'Ze was goed 
bezig', kreeg ze te horen. De ge
wichtstoename was prima, als dar zo 
doorgaat konden ze na een paar 
weken JosgeJaten worden. Dan zou
den ze zwaar genoeg zijn om de win
terslaap in te gaan. 
Yoor de winterslaap moeten ze name
lij k een bepaa ld minimumgewicht 
hebben omdat ze da n maandenlang 
niet kunnen eten en toch w at energie 
verbruiken. Als ze nier voldoend e 
reserve hebben zu llen ze de winter 
niet overleven. 
Na drie weken was het zover, ze 
waren zwaa r genoeg en konden weer 
de vrije natuur in. We wachtten nog 
een paar dagen omdat het koud en 
nat herfstweer was. De overgang van 
een droge , windvrije omgeving naar 
het open schuurtje leek ons w ar te 
groot. Enkele dagen later gaven we 
ze 's avo nds in de schemer weer de 
vrijheid op de plaats waa r we ze drie 
weken eerder gevo nden hadden. Ze 
keken even rond met hun donkere 
kraa loogjes en roetsj .. ., ze verdwe
nen in het schuurtje, onde r de balken. 
Het leek wei of ze de plek nog her
kenden. 
De eerstvolgende weken bleven we 
bij voederen. Elke morgen was he.t 
schaaltje leeg. Waarschij nlijk maken 
ze het goed , maar gez ien hebben we 
ze nooit meer. .. 
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Toovv 
Het Kernpische heideschaap bestond niet meer, Daarom 
richtten we de Stichting Het Kempische Heideschaap op. 
We ginge n op zoek. Want 'Die zoekt die vindt altijd iers, 
sorns zelfs dingen waarnaar hij niet op zoek ging.' Vooral 
in de Belgische Kempen vonden we toen nog - het was . 
1 964 - schapen van ongeveer-Kernpisch gehalte. Ze 'voer
den' (zo heet dat) een-zestiende, een-tweeendertigste of 
nog mindel' Kempisch bloed. We durfden het aan die aan 
te kopen. Ik srnokkelde ze (als arnbtenaar van 'Landbou w' 
nota bene!) allernaal zonder brokken de grens over via 
twee boerkes wier weilandjes tegen e lkaar aan lagen met 
daartu ssen prikkeldraad tevens Belgisch /Nederlandse 
grens. 's Nachts waren de Belgische aankopen altijd per 
ongelukt ') overgelopen naar de verkeerde (= goeie) kant 
van de landsgrens. Dat scheelde mooi veel douanegel d en 
quarantaine- plus onderzoekkosten. En al gauw liep er 
een klein kuddeke op de Strabrechtse Heide , schapen die 
bezig waren 'verbeterde Kernpische heideschapen' te wor
den. Want we hadden een arnbitieus terugfokprogram, een 
dierenarts-bestuurslid. die dat program leidde en enorrn 
veeI ijver, goodw ill en sympathie en een slim inbrengsys
teem waardoor we de voorgeschoten gelden terugkregen 
en de totale aankoop en aanfok van de eerste 250 dieren 
niks gekos t hadden. Nu (2003) is dat schaap al lang weer 
een vanzelfsprekendheid, er lopen meerdere kudden van 
op de Brabantse heiden, dankzij het aandurven te pionie
ren, vertrouwen en een sterke teamgees t van de betrokke
nen en hun volhouden. In her Natuurbeschermingsjaar 
1970 was aJ duidelijk dat we de moeilijkheden te boven 
waren. In dar jaar werd een ruirne stenen schaapskooi ge
bouwd. Die kooi was het eerste gebouw van De Plaatse, 
een narnaak heidegehucht , opgezet naar de oude nederzet
tingsvorrn van de streek. Kort na de Hoge Lieve Vrouw 
(15 augustus, Maria Hemelvaart) teen de hei volop bloei
de, werd de kooi in gebruik geno men met ceremonieel en 
een schooi-aktie. In dar jaar zouden we iets terug willen 
doen voor de mensen uit de gebuurt en van verder weg. 
Dat gebeurde met Kerstrnis. 
Een Kerstviering in de kooi ! Jews , war een idee! Het was 
z6 op poten geze t. We maakten bekend dat iedereen weJ
kom was die op tijd, half twaalf in de kerstnacht, op het 
Strabrechts Pleintje zou zij n en wel met een lichtje. Niet 
een lektrisch lichtje, maar een eeht. 
We liepen aan, de Strabreehtse Dijk op, neven Peerke van 
Asten zij n huis, over het Ruls Brugske waar de Srerksel
sehe Aa fluisterend onderdoor schoof. We verschoten er
van hoeveel mensen waren geko men. Honderden, de 
kiendjes meege teld. Maar de kooi zou groot zat zij n en er 
gingen veeI rnakke schapen in. Ieder had inderdaad zijn 

lichtje . TheeJichtjes in weckglazen, lampionnekes en stal
Iarnpen en ook oppornpvergassers met trolie. Eenrnaal in 
de hei werd de lichtjesstoet langer wegens de smalheid 
van het paaike. Elkeen liep braaf achter ene vorige. 
AIJenig ons Toontje zwierf almaar van de pad weg. Die 
lange slinger lichtjes vergeet ik nooit meer. Aan elk lichtje 
zat ene mens aan vast. Rontelom ons Juidden de klokken 
van de wereld. Ginds de So rner se, daar die van Lierop en 
van Mierle, achter ori s het arrernoeii g klokske van Sterk
sel en aan gene kant de hei het klepding van de nonnekes 
van 't Witven. De hoge klokken van Leende en her plech
tig gebeier van Heez , Geldrop en Braakezen. 
Aan de geve l van de kooi hing een kerstsrer, dar hadden 
de oppassers Bus en Verest gedaa n. De ene staldeurhelft 
stond open. Binnen brandde een enkel lampke. Frank Son 
had binnen groe nversieringen opgehangen. De rnensen 
van rond de hei gingen naar binnen. Het mannenkoor van 
Lierop o.l.v Piet van Eyk begon te zingen van de kou en 
her.kindje 0 zo teer. Ze stonden op een verhoog van 
strooipakken. 
Achteraan stonden schapen die al lammeren hadden. Ze 
deden zachtjes bleten en de lamrnekes deden fiepen en 
smekken, en een bokske wipte op zijn zusje, nou al. 
Allen waren binnen. lemand zei welkomstdingen. Het 
werd heel plechtig nu. Er werden gedichten gezegd en 
iemand las uit de voorspellingen van een profeet dar de 
aarde zou ontwijd zijn door hare bewoonders orndat zij de 
wetten hadden overtreden en het eeuwig verbond tussen 
natuur en rnens en God hadden verbroken. AJles afgewis
seld door zang van Van Eyk zijn koor samen met de men
sen. Den herder, Adriaans was dat teen, stond daar in zij n 
wijde bruine mantel, het schupke in de hand, en hij las uit 
het boek het oude verhaal van deze nacht, over het licht in 
ene stal. Toen ik begonnen was een stuk voor te lezen uit 
de toespraak van Koni ng Theoden tot de leiders van Mid
den-Aarde die gezamenlijk ten strijde zouden gaan tegen 
het kwaad van Mordor, toen kwam er enig bewegen tus
sen de dicht opeenstaande rnensen, Er schiefelde daar iets, 
laag door het strooi. Het was Toontje. Daar zul je het heb
ben... Hij kwam rechtop mij af en legde zijn kerstge
schenk voor mijn voeten, keek me even aan met zo'n 
knipoogblik van wij kennen rnekaar en kwakte tevreden 
en heel moe neer, naast mij en het geschenk. Dat was ver
dorie een konijn en het was nog warm. Ik gebaarde dar het 
koor maar gauw moest gaan zingen en bij her inzetten van 
'Wij arrne slechte lieden gelijk de boeren zijn...' kon ik 
onzen Toon eens sehouderkloppen en hem war bedanken 
voor zijn goei igheid. 
Omen Toon was ene zeer menselijken hond. 


