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DE UIL MET ZEVEN ZUURTJES 

 

De uil zat op een dikke tak 

Met zeven zuurtjes in een zak. 

De egel riep van bij de haag: 

'Ik lust die zuurtjes ook zo graag!' 

De tor riep van een grote steen: 

'Ach, lieve uil, mag ik er één?' 

't konijntje riep vanuit zijn hol: 

'Op zulke zuurtjes ben ik dol!' 

De hagedis riep uit de hei: 

'Toe uiltje, geef er één aan mij!' 

En wat deed de uil? 

Hij schudde zijn gierige uilenkop 

En at vlug ALLE zuurtjes op! 

 

Diet Huber (bron: 

users.pandora.be/naomi/#Dieren5) 

                                                 

Dit is echt een kindergedichtje. De uil nodigt kennelijk 

niet uit tot het maken van gedichten, want zoals er 

over de zwaan hele bundels volgeschreven zijn, zo 

moeilijk is het een gedicht over een uil te vinden. 

 

Het rijm van dit gedichtje is gepaard, het is zoals je 

sinterklaasgedichten maakt: 

“Sinterklaas heeft lang lopen denken, 

wat hij ... nu eens zou schenken”. 

 

Het grappigst is wel, dat het  hier lijkt alsof de uil, de 

egel, het konijntje, de tor en de hagedis  mensen zijn. 

Dat is een vorm van beeldspraak die personificatie 

genoemd wordt. Voor de rest is het een vrolijk ge-

dichtje. Niet waarheidsgetrouw, ik zie een uil nog 

geen zuurtjes eten... 

 
's Avonds en 's nachts hoor je hem het meest: 

de Bosuil. Het kenmerkende “hoe-oe-oe-oe-

geluid” wordt meestal door mannetjes gemaakt; 

vrouwtjes roepen schel “wiek wie-iek”, maar ze 

doen ook wel de mannetjes na. De Bosuil is re-

gelmatig te horen in het park. En dat is goed 

nieuws, want bosuilen zijn over het algemeen 

trouw aan hun partner en aan hun omgeving en 

ook de jongen gaan zelden meer dan 20  km 

van het ouderlijk nest vandaan. Uilen hebben 

een voorkeur voor een parkachtig landschap, in 

de open grasveldjes kun je immers als uil allerlei 

eetbare waar zien lopen: kleine knaagdieren, 

egels, vogels, kikkers, larven. Maar ook andere 

kleine vogeltjes, als je die te pakken kunnen 

krijgen, want uilen zijn nestrovers. 

 

De Bosuil en de Ransuil komen allebei voor in 

Gouda. Overdag kan je de Bosuil tegen een 

boomtak aangedrukt zien zitten. Meestal is dat 

zijn “roestboom”. Zijn slaapboom is dichter bij 

zijn hol, want de Bosuil is een echte holenbroe-

der. Het vrouwtje krabt de nestplaats schoon en 

maakt braakballen fijn, die als onderlaag voor 

het legsel moeten dienen. De broedtijd is van 

februari tot juni. De grootte van het nest vari-

eert van 3 tot 5 eieren en er wordt 28-30 dagen 

gebroed. Daarna zitten de jongen nog een even 

lange periode in het nest. Na ongeveer drie 

maanden zijn ze echt zelfstandig. 

 

Bosuilen hebben geen beste reputatie in de 

broedtijd. Ze kunnen dan zelfs mensen aanval-

len. Omdat je een uil nu eenmaal niet hoort als 

hij aanvalt - hij vliegt geruisloos - en ook niet 

ziet - een uil is immers voornamelijk 's nachts 

actief, is dat een onaangename ervaring. Je 

krijgt dan onverhoeds een klap van de klauwen. 

En omdat uilen best groot zijn (de vogel zelf is 

tegen de 40 cm aan), kan je daar als argeloze 

wandelaar behoorlijk van schrikken. Bijnamen 

heeft de Bosuil ook: Boomuil, Katuil, Nachthavik 

en de jongen worden wel “takkelingen” ge-

noemd.  

 

De nestkasten voor de bosuilen in onze wijk zijn 

te vinden in de Italiaanse populier tegenover de 

Spoorkerk en op het eiland in het Nieuwe Park. 

Laten we hopen dat we deze nestkasten spoedig 

bewoond zien met een hele familie uilen! In het 

Winterdijkgebied wordt al langere tijd een uil 

gehoord. 
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