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diverse relaties die nachtvlinders hebben 
met hun omgeving duidelijk te maken. 
Ook leveren de schrijvers een belang-
rijke bijdrage aan het onderzoek naar de 
oorzaken van de achteruitgang van de 
nachtvlinders. Tevens stellen zij daarbij 
vast dat er nog heel veel niet duidelijk is. 
Er wordt ook vooruit gekeken: hoe via be-
heer aan deze geconstateerde achteruit-
gang een halt kan worden toegeroepen. 

De beginnende ‘nachtvlinderaar’ zal 
zich na het lezen van dit boek wel even 
achter de oren krabben. Voor de echte 
doorzetter zal het een uitdaging beteke-
nen! Voor diegenen die al een wat grotere 
kennis hebben van de (Nederlandse) 
nachtvlinderfauna en voor beheerders 
van terreinen zal dit boek een grote bij-
drage leveren aan de discussies over  
het grote belang, de geconstateerde be-
dreigingen en de grote dynamiek van 
nachtvlinders. Tot slot: bij het grote 
publiek zijn dagvlinders meer bekend 
dan nachtvlinders. Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit boek zeker bijdraagt aan een 
grotere bekendheid en populariteit van 
nachtvlinders. En ook dat het boek een 
belangrijke plaats zal innemen bij het 
verkrijgen van een grotere rol van nacht-
vlinders bij het natuurbeleid. 

Nog even persoonlijk. Ook wij zijn net 
als de schrijver van het voorwoord Hans 
Dorrestijn van origine ‘vogelaars’. Via  
de planten en de dagvlinders zijn wij  
vervolgens bij de nachtvlinders terecht 
gekomen. Kennis van planten, van dag- 
en nachtvlinders maakt de vogelhobby 
veel leuker is onze ervaring. De bijgaande 
foto bewijst dat! Laat dat voor de schrij-
ver van het voorwoord van dit boek, die 
zijn bed niet uit wil komen voor nacht-
vlinders, toch een inspiratiebron zijn. 
Het lokken van nachtvlinders met lamp 
en laken tijdens een zwoele zomernacht 
een aanrader boven een verblijf tussen 
de klamme lakens. 

Joke Stuurman-Huitema & Henk Stuurman
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Hee, een boek over heidebeheer! En ook 
nog eens geschreven door entomologen! 
Hoewel ik niet altijd mee ga in de veel- 
gehoorde klaagzang dat insecten een  
ondergeschoven kindje zijn in het ter-
reinbeheer, is er natuurlijk nog wel een 
hele wereld te winnen. Die wereld begint 

bij ons entomologen en, in mijn geval, 
natuurbeheerders. Als wij onze kennis 
over de ecologie en de bescherming van 
insecten niet goed en bruikbaar publice-
ren, wordt het natuurlijk lastig om met 
dat enorme aanbod aan soorten (en bij-
behorende wensen!) rekening te houden 
in het beheer van natuurgebieden. 

Om deze reden alleen al verdient het 
boek van Jap Smits en Jinze Noordijk  
de aandacht. Het boek gaat over heide-
beheer en het beheer van zandverstui-
vingen en vennen in dit heidelandschap. 
Ook de overgangen van het heideland-
schap naar het boslandschap en het 
agrarisch cultuurlandschap krijgen aan- 
dacht. Na een korte inleiding over deze 
systemen gaat het snel over op het be-
heer. Dit begint met een algemeen hoofd-
stuk over het beheer van het heideland-
schap met aanbevelingen over maaien, 
plaggen, branden en begrazen. Daarna 
verdiepen de auteurs de informatie met 
hoofdstukken die meer gericht zijn op 
droge heide, natte heide, zandverstui- 
vingen en vennen. 

Heel veel komt aan bod en het is dui-
delijk dat het boek is geschreven door 
kenners van het klein: het belang van 
gradiënten, gefaseerd werken, bloeiende 
planten als voedselbron (vroegbloeiende 
wilgen!), belangrijke maar kwetsbare 
terreindelen (van beenbreekvegetaties 
in de natte heide tot bijenkolonies in 
steilranden langs paden) en vele an-
dere elementen krijgen ruim aandacht. 
Aandacht voor deze kleine ecotopen 
in een landschappelijke gradiënt is de 
sleutel voor een goed beheer van onge-
wervelden. Vanzelfsprekend werkt dat 

door naar gewervelde dieren, waarvan 
er veel zijn die de kleine diertjes eten. 
Het boek wordt zeer rijk geïllustreerd 
met foto´s van landschappen en soorten. 
In het bijzonder zijn de tekeningen van 
Gieb van Enckevort en Rij van Alphen de 
moeite waard. Het illustreert vrij precies 
wat de auteurs in de tekst bedoelen en 
zijn goede hulpmiddelen voor terreinbe-
heerders. Niet eerder is op een dergelijke 
praktische manier gepubliceerd over bij-
voorbeeld beheerbranden, zogenaamde 
wandelende bosjes en het herstel van 
akkers op de heide. Wandelende bosjes 
zijn kleine bosjes die door een specifiek 
beheer over een terrein ‘lopen’, waarbij 
er continu structuurrijke bosranden en 
volop schuilgelegenheden zijn, waar veel 
soorten van profiteren.

Toch is het boek in mijn ogen niet 
helemaal compleet. De bespreking van 
de beheermaatregelen had beter sa-
mengepakt kunnen worden in een land-
schappelijke context. In het boek is (te) 
weinig aandacht voor het feit dat geen 
enkel heide-stuifzandsysteem gelijk is. 
Een heel goed inzicht in de historie en in 
de bodemopbouw van een individueel 
heidegebied is daarom essentieel om 
daarop je beheer te organiseren. Het 
maken van een zogenaamde landschap-
secologische systeemanalyse is ook bij 
het beheer van heidevelden erg behulp-
zaam, maar naar recente literatuur over 
dit onderwerp wordt niet verwezen. Het 
boek behandelt vrij uitvoerig beheer-
maatregelen per natuurtype. Persoonlijk 
had ik graag wat meer gebiedscasus-
sen gezien, zodat de uitwerking van 
het beheer verschillende Nederlandse 
heidesystemen duidelijker zou zijn geïl-
lustreerd.

Het boek staat boordevol goede tips 
en voorbeelden van goed beheer. Op twee 
belangrijke punten past mijns inziens 
een nuancering. Zo wordt gesteld dat  
in veel vennen het opschonen van de  
bodem noodzakelijk is. Landschapseco- 
logisch onderzoek in de laatste jaren 
heeft aangetoond dat opschonen slechts 
in een klein aantal gevallen gewenst is.  
In zure vennen en in vennen met aanzet-
ten tot hoogveenbegroeiing (en het gaat 
hier om het merendeel van de Neder-
landse vennen) is het zelfs uit den boze. 
De eenvoudige vennensleutel die mede 
hiervoor al enige jaren ontworpen is 
wordt niet genoemd. De auteurs bevelen 
van harte aan om tijdelijke akkers in de 
heide te maken, maar zelf zou ik eerst 
goed nagaan (historische bronnen, kaar-
ten) of dat wel aan de orde is geweest  
op de betreffende heide en er zeker te-
rughoudend mee zijn: het beschadigen 
van oude humusprofielen ligt immers  
op de loer. 
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Het boek gaat in op plaggen, een zeer 
vaak gebruikte maatregel op de heide 
We weten nu dat plaggen op droog en 
voedselarm terrein ongunstig is voor de 
heidebodem, omdat die al in grote mate 
te leiden heeft aan mineralentekort. Hoe-
wel de auteurs aanstippen dat deze grote 
nadelen bestaan, was een fermere bij-
sluiter gewenst geweest. Mijns inziens is 
het verstandig om met de huidige kennis 
het plaggen op voedselarme bodems niet 
meer toe te passen, hooguit om klein-
schalig open bodem te ontwikkelen voor 
soorten van kale zandbodems (graaf-
bijen, zandhagedis). 

Het boek biedt veel voor een beheerder, 
maar het is wel zoeken naar de informa-
tie. Zelf zou ik hebben gekozen voor meer 
voorbeelden (in tekst, tekening en foto) 
van beheerplannen, inrichtingsmaatrege-
len, stappenplannen etc. Er zit werkelijk 
een schat aan tips, aanbevelingen en 
richtlijnen in het boek, maar ze staan in 
vrij lange teksten zonder tussenkopjes. 
Ook het feit dat de tekst niet in de actieve 
vorm is geschreven (‘Het is van belang de 
ontwikkelingen te monitoren’ in plaats 
van ‘hou de ontwikkelingen bij met tellin-
gen van karakteristieke soorten’) maakt de 
tekst soms wat taai om te lezen. 

En dat beheer (ook) een kwestie van 
smaak is, toont de bijzondere luchtfoto 
op de voorkant aan. Voor de een is het 
een moderne, op variatie en soortenrijk-
dom gerichte plagmaatregel (het ‘vis-
graatplaggen’). Maar voor de ander komt 
het ontsierend over. Het is overigens 
heel goed dat de auteurs er niet voor te-
rugdeinzen om dit soort vernieuwende 
maatregelen voor te stellen, maar of ie-
dereen ze wil toepassen, daar zet ik hier 
en daar wel vraagtekens bij. 

Veel beheerders en entomologen kun-
nen hun voordeel doen met dit boek. En 
bovenal hoop ik dat deze samenwerking 
tussen een volbloed entomoloog met een 
natuurbeschermershart en een ervaren 
natuurbeheerder met grote passie voor 
insecten voor velen tot voorbeeld zal 
kunnen zijn. Als laatste verdienen de 
auteurs ook een pluim met hun initiatief 
om de presentatie van dit boek te koppe-
len aan een heidesymposium: door met 
elkaar in gesprek te gaan wordt immers 
kennis en ervaring uitgewisseld. Gelet 
op het aantal deelnemers van dit sym-
posium is dit een gat in de markt. Ook 
de gretigheid waarmee dit boek daarna 
werd gekocht (het was uitverkocht in drie 
maanden!) bevestigt dit. Nu met elkaar 
echt aan de slag voor een veel soorten- 
rijkere heide!

Robert Ketelaar
Vereniging Natuurmonumenten
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Paul de Leeuw op TV. Onder een hoop 
 gegniffel vertelt hij zijn medepresenta- 
toren hoe hij naast Willem Alexander 
aan het urinoir had gestaan en had geke-
ken. Een onbedwingbare fascinatie met 
geslachtsdelen is niet voorbehouden aan 
jolige BN´ers. En het beperkt zich ook 
niet tot die van onze eigen soort. Sterker 
nog, menig bioloog heeft van het bestu-
deren van dierenpenissen zijn of haar  
levenswerk gemaakt. Vroeger waren dat 
met name taxonomen, voor wie piemel-
tjes vaak de enige manier waren om 
nauw verwante soorten uit elkaar te 
houden. De laatste decennia zijn daar de 
evolutiebiologen bijgekomen, die over 
hun preutsheid zijn gestapt en zich zijn 
gaan afvragen wat al die diversiteit in 
genitalia eigenlijk te betekenen heeft.  
In ‘Darwins peepshow’ zet Menno Schilt-
huizen het eens allemaal netjes voor ons 
op een rij. 

Ik dacht zelf dat ik toch aardig op de 
hoogte was van de veelheid aan sek-
suele uitspattingen die de natuur rijk 
is, maar Schilthuizen komt met het ene 
na het andere voorbeeld dat ik nog niet 
kende. Inktvissen die spermagranaten 
afvuren, langpootmuggen met vibrator-
penissen, naaktslakken die hangend aan 
een slijmdraad hun 92 cm lange penissen 
om elkaar draaien. Het houdt niet op.  
De smeuïgheid ligt natuurlijk voor het 

oprapen en Schilthuizen gaat dat geluk-
kig niet uit de weg.

Maar de echte kracht van dit boek  
ligt in de wetenschap. Penissen blijken 
veel meer dan simpele injectiespuiten 
om de vrouwen te voorzien van sperma.  
Het zijn inwendige baltsorganen, erop  
gericht haar inwendig te bekoren. Of 
angstaanjagende stekelige wapens die  
de vaginawand doorboren. Of voorzien 
van schepjes om de sperma van de 
voorganger eruit te lepelen. De laatste 
decennia is er met veel ijver nagedacht 
en geëxperimenteerd om dit alles te ver-
klaren. Het doel van Darwins peepshow 
is om ons op de hoogte te brengen van de 
voortgang die hierin is geboekt.

Al te vaak mondt populaire weten-
schap, zeker op TV, uit in opgewonden 
mannetjes in witte jassen die een oude 
caravan opblazen. Dit is misschien ´leuk´, 
maar de wetenschap is ver te zoeken. In 
zijn recente oratie aan de Universiteit 
van Leiden hekelde Schilthuizen deze 
methode waarbij de wetenschapper af-
daalt uit zijn ivoren toren tot het niveau 
van de kijker en daarbij alle ingewik-
kelde inhoud weglaat. Het alternatief is 
de ‘optrek-methode’, waarbij de weten-
schapper de geïnteresseerde leek bij de 
hand neemt en in mensentaal de vragen, 
hypothesen en paradoxen uitlegt. Schilt-
huizen zelf is een meester in dit genre 
en ook Darwins peepshow stelt in dit 
opzicht niet teleur. Schijnbaar moeiteloos 
wordt de oude slot-en-sleuteltheorie voor 
de evolutie van genitaliën aan de kant 
gezet. Dan volgen Fisherian runaway 
sexual selection, cryptic female choice, 
sperm competition en sexual conflict. 
Gewoon in het Nederlands en zonder 
gebruik te maken van bovenstaande 
krachttermen waaronder de verschil- 
lende theorieën onder ingewijden be-
kend staan. Tussen neus en lippen door 
geeft ook de Red Queen hypothese zijn 
geheimen prijs, met behulp van een ver-
frissend eigentijdse metafoor. 

Het is allemaal geschreven alsof er 
niks ingewikkelds aan is. Natuurlijk valt 
er hier en daar wel wat af te dingen. Zo is 
het beteugelen van conflict tussen orga-
nellen zeker niet de enige, en misschien 
ook niet de meest waarschijnlijke verkla-
ring voor anisogamy. Maar dat terzijde. 
Als u zich tijdens het uitprepareren van 
genitalia wel eens heeft verwonderd over 
de diversiteit aan seksuele apparatuur, 
dan is dit boek voor u. 

Ken Kraaijeveld
Vrije Universiteit Amsterdam


