
Artikel uit: Egelsporen jaargang 15, nummer 2: september 2013 

 

Liefde op het eerste gezicht 

door Jan Smulders 

Plotseling zie ik haar, we staan oog in oog. We 
zagen elkaar niet eerder. Toch is er gelijk be-
langstelling, over en weer. Observeren, bekij-
ken, elkaar beschouwen: de eerste indruk, lief-
de op het eerste gezicht. We vinden elkaar de 
moeite waard en het voelt vertrouwd. In een 
verstarrende extase blijft zij zwijgend naar mij 
kijken, met haar vertederende donkere bolle 
ogen. Ik ben beduusd dat ik haar ontmoet, en 
op deze plek. Mijn hart klopt sneller, mijn blik is 
gefixeerd. De ontmoeting duurt lang. Lieflijk 
rustig blijft ze mij aanstaren, ze neemt er de 
tijd voor. Dat had ik niet verwacht: ik zie er 
ietwat sjofel uit, een smerig benzinekannetje in 
de hand, gezeten op een opafiets midden op 
straat. Ik kwam aanfietsen. Ineens was ze 
daar. Toen ik haar zag in haar bevallige pose 
en in al haar schoonheid trapte ik onbedacht 
bedachtzaam op de rem om haar niet te laten 
schrikken. De herfstachtige zonnestralen strelen 
haar geelbruine strakke haren die hun weg vin-
den in een elegante lokkende donkerbruine 
staart, zoals God het bij de schepping bedoeld 
moet hebben. Na twintig seconden is de ver-
schijning voorbij. Ze vindt het genoeg. De eek-
hoorn schiet een boom in.  
 
Vergeetachtig 
De eekhoorn had voedsel tussen de voorpoot-
jes. De herfst zet de eekhoorn aan tot hamste-
ren, het aanleggen van een wintervoorraad 
voedsel. Met haar proviand vluchtte ze een 
boom in. Even vlug was ze er ook weer uit, 
alsof ze iets vergeten was, wilde terug rennen 
naar de plek van waar ze kwam, bedacht zich 
en verdween in de pastorietuin. ‘Bij mijnheer 
pastoor zijt ge veilig’, zal ze gedacht hebben. 
En inderdaad: een pastorietuin is zo’n gekke 
plek nog niet om een wintervoorraad aan te 
leggen. Als ik eekhoorn was, en er kwamen 
verder geen andere eekhoorns in de pastorie-
tuin dan wist ik het wel. De plek waar ze hun 
voorraad verstoppen, vergeten ze vaak. Het zijn 
hele mooie beestjes, maar een beetje vergeet-
achtig. Daarentegen is het reukorgaan heel 
sterk ontwikkeld. En daarmee sporen ze de 
meeste voedselvoorzieningen weer op. Met de 
plekken die ze niet meer weten te traceren, 
creëren ze onbedoeld zaadakkertjes voor nieu-
we gewassen. Want de eekhoorn sjouwt wat bij 
elkaar hoor: walnoten, hazelnoten, beukennoot-
jes, eikels, (boom)zaden, plantenknoppen, 

paddenstoelen en nog veel meer. Ze zijn han-
dig in voedselwinning. Leg in een kastje met 
scharnierend dekseltje wat walnoten: de eek-
hoorn haalt ze eruit. Noten op de grond worden 
ontdaan van overrijpe bast en gaan mee naar 
het wintermagazijn van de eekhoorn. 
 

 
 
Sciurus vulgaris, luidt haar Latijnse naam. Onze 
inheemse soort is de rode eekhoorn. Ze legt 
weliswaar grote wintervoorraden aan, maar 
houdt geen winterslaap. Tijdens de winter-
maanden doen eekhoorns het wat rustiger aan. 
Ze brengen veel tijd door in één van hun nes-
ten, schuilend voor het gure winterweer. ‘s 
Morgens komen ze even naar buiten om op 
zoek te gaan naar voedsel. De rest van het jaar 
zijn ze zeer actief, met piekmomenten net na 
zonsopgang en zonsondergang. 

 
Ravotten 
Het zijn edele dieren, die sciurus-vulgarissen, 
eigenlijk een beetje huisdieren. Mensen houden 
van het charmante beestje door haar verschij-
ning. De volle pluimstaart, de elegante wijze 
van voortbewegen en de typische oorpluimpjes 
geven de eekhoorn een hoge aaibaarheidsfac-
tor. Ze is schuw maar tevens erg nieuwsgierig.  
Vaak worden ze in tuinen gesignaleerd. Ik kan 
ervan getuigen. Dennen moesten in onze tuin 
plaats maken voor de nieuwbouw van een ga-
rage. Bij het verwijderen van de doorgeschoten 
bomen, te groot voor ons tuintje, bleek de fau-
nawereld het gebiedje te koesteren als bosterri-
torium, ook de eekhoorn. Tussen de takken aan 
een afgezaagde stam ontdekten we een nest. 
Er zaten vier mooie jonge eekhoorns in, bijna 
volwassen met glanzende vacht. We legden de 
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stam met nest terug in de tuin. Ouder eekhoorn 
zocht onrustig naar haar kroost. Na enkele mi-
nuten vond zij het nest. Met één jong in de bek 
rende ze weg. De anderen zaten ’s avonds nog 
in de natuurlijke huiskamer. De volgende och-
tend waren ze verdwenen. 
Hoog in een boom, bij voorkeur een naald-
boom, bouwt de eekhoorn een nest van takken, 
bladeren en mos met een in- en uitgang. Van 
januari tot augustus paren geslachtsrijpe eek-
hoorns. Na een dracht van ongeveer achtender-
tig dagen zetten ze gemiddeld drie jongen op 
de wereld die zich gedurende hun eerste acht 
tot tien levensweken voeden met moedermelk. 
Het gaat goed met de eekhoorn en ze zijn niet 
kieskeurig over hun habitat. Ze laten zich zien 
in bossen, maar ook in tuinen, langs paden en 
wegen en in parken. Gefascineerd heb ik op 
landgoed De Utrecht eens staan kijken naar 
een viertal jonkies dat met elkaar aan het ra-
votten was onder de nestboom. In hun jeugdi-
ge overmoed zagen ze mijn aanwezigheid op 
enkele meters afstand volledig over het hoofd. 
Ze maakten mijn ochtend goed. 
 

Grieken 
Vooral de borstelige pluimstaart bepaalt het 
beeld van de eekhoorn. Deze staart is van le-
vensbelang voor dit kwieke zoogdier. Hij is 
even lang als het lichaam en heeft meer dan 
één functie. Hij doet dienst als valscherm tij-
dens een overhaaste sprong naar beneden, 
verhoogt de luchtweerstand en voorkomt dat 
de eekhoorn neerstort op de grond. En tijdens 
een spannende ontsnapping voor een marter of 
ander roofdier spurt de eekhoorn met haar kor-
te poten en scherpe nagels naar beneden langs 
een boomstam en daarbij gebruikt zij haar 
staart als roer om tijdens de vlucht te kunnen 
sturen. Het is eveneens haar parasol, als be-
scherming tegen warme zonnestralen, en para-
plu als bescherming tegen regen. Helemaal 
vertederend is het beeld van een eekhoorn dat 
de staart gebruikt als veilige schuilplaats voor 
haar slapende jongen of als deken tijdens kou-
de wintermaanden. In het Grieks betekent 
‘eekhoorn’: staart die schaduw maakt. De Grie-
ken maken het leven niet zo complex; de eek-
hoorn ook niet. 

 
 
 

  


