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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!
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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. 
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