Boekbesprekingen
De grutto. Albert Beintema. 2015. Uitgeverij Atlas Contact. Nieuw deel in de serie
vogelmonografieën. ISBN 9789045029443. 272 pag. Prijs: € 21,99.
In ‘De grutto’ beschrijft Albert Beintema op boeiende wijze de grutto én de mensen die zich
ermee hebben beziggehouden, alsmede hun problemen en avonturen.
Rode draad in het boek vormt de geschiedenis
en resultaten van vijftig jaar grutto onderzoek.
De grutto wordt gedetailleerd en beeldend
beschreven, met name zijn eieren, kuikens,
(trek)gedrag en leefgebieden. Ook beschrijft hij
uitgebreid de onderzoeksmethoden; verplichte
kost om te begrijpen hoe het wetenschappelijk
onderzoek in elkaar steekt. Zo legt Beintema
nauwgezet Mayfield’s dagelijkse overlevingskans
uit en lijden we met hem mee wanneer hij
geconfronteerd wordt met de zo gevreesde verstrengelingen (van factoren) in onderzoek. Zijn
uitspraak: “Statistiek is een gevaarlijk vak, waarbij rare dingen kunnen gebeuren”, stemt tot
nadenken.
Welhaast verslavend zijn de avonturen die de
grutto onderzoekers beleefden. Het zijn sterke
verhalen over pionierswerk, ontberingen en bij-

zondere ontmoetingen. Dit
maakt van ‘de grutto’ – naast
een informatief – ook een
echt reisboek, waarin
Nederland (broedgebied),
Zuid-Europa en WestAfrika (doortrek- en overwintering) figureren. Ook
het klimaat, de politiek
en cultuur van de onderzoeksgebieden komen nadrukkelijk
aan bod. Zodoende wordt bijvoorbeeld de
samenhang tussen Gods Grote Gieter (de Intertropische Convergentiezone), de diverse rijstculturen in West-Afrika (‘rijst als alternatief voor
steppegraszaden’), de verblijfplaats van grutto’s
en de wijze waarop lokale gemeenschappen
functioneren prachtig blootgelegd. Bij een reis
door de Po-vlakte komen we ineens te weten hoe
je de enige echte Tiramisu maakt. Eén van de
vele leuke anekdotes in ‘de grutto’.
Punt van kritiek is de summiere behandeling van
de onderzoeksresultaten van de laatste vijftien
jaar. Wel is er de nodige aandacht voor het
recente zenderonderzoek, waarop Beintema naar

eigen zeggen jaloers is.
Het is vermakelijk te
zien hoe hij voortdurend
zijn eigen hypothese over
de ‘Italian Connection’ –
de sterke voorkeur van
tweejarige grutto’s om in
het voorjaar via Italië te
vliegen- toetst aan nieuwe
onderzoeksresultaten. In
deze aanhoudende zoektocht
komen de onderzoeker, de
avonturier en zijn fascinatie
voor het studieobject op mooie
wijze samen.
Het boek opent met een geschiedenis van het
Nederlandse landbouw – en weidevogelbeleid.
De landbouw die ooit het pad voor de opmars
van de grutto effende, maar sinds veertig jaar de
grutto landschappen bijna overal in Nederland
heeft uitgehold. De gruttostand is daardoor met
2/3 afgenomen. Dé weidevogeldeskundige van
de 20e eeuw sluit zijn boek af met een resumé
van de plannen van gruttobeschermers van deze
tijd. Hieraan ontleent hij hoop voor onze grutto.
Gelukkig maar.
René Faber

Niet zonder elkaar - bloemen en insecten. L. Schoonhoven et al. (18 auteurs). 2015.
Uitg. Natuurmedia Amsterdam. ISBN 97890824433609. 188 pag. Prijs: € 24,50 (voor leden
natuurorganisaties € 19,50). Te verkrijgen in boekhandel of via www.natuurmedia.nl.

Dit boek over bloembestuiving en
andere facetten van de bloembiologie presenteert zichzelf als de opvolger van Jac. P. Thijsse’s
‘De Bloemen en haar vrienden’ uit 1934. Dat is
geen bescheiden vergelijking, maar het boek
maakt dat gelukkig ook waar. Het boek is dan
ook de winnaar van de Jan Wolkers Prijs 2015.
Het grootste deel van het boek is gewijd aan een
zorgvuldige beschrijving van bestuiving in al
haar facetten. Zelfbestuiving en kruisbestuiving
komen daarbij uiteraard aan de orde, maar bijv.

ook de door evolutie ontstane complexe relatie
tussen bloemvorm en bestuivers. Het hoofdstuk
over het waarnemingsvermogen van insecten zal
voor velen onbekende en heel interessante informatie bevatten. Dat geldt zeker ook voor de verleidingsmechanismen van bloemen. Een zeer
interessant hoofdstuk gaat in op de economische
aspecten bij zowel plant als insect: het produceren
van nectar kost energie en dat geldt natuurlijk
ook voor de benodigde geur- en kleurstoffen.
Tegelijkertijd maakt het insect ook hoge kosten
voor het vliegen. Die aspecten hebben tot complexe relaties geleid. Zo varieert bijv. de nectarproductie sterk over de dag. De laatste twee
hoofdstukken gaan in op een aantal zorgelijke
ontwikkelingen. Daarbij is eerst aandacht voor
het belang van bloembestuiving voor de landbouw waarbij ook het dalende aantal imkers in
Nederland aan de orde komt, evenals de bestuiving in kassen. Tevens constateert het boek een
sterke achteruitgang van de wilde bijen in Nederland en gaat kort in op de belangrijkste oorzaken.
Het boek is heel aantrekkelijk vormgegeven en
zeer prettig geschreven. Alle hoofdstukken
bevatten veel voorbeelden met vaak minder
bekende en vaak heel aardige feitjes.

Het boek geeft een mooi en compleet overzicht
van de bloembiologie, beginnend bij Linnaeus en
eindigend bij moderne inzichten over bijv. achteruitgang in biodiversiteit. Daar zit ook de enige
valkuil: het boek geeft een fantastisch en compleet overzicht voor de minder goed ingewijden
in deze aspecten van de biologie, maar de goed
geschoolde bioloog zal het boek enerzijds zeer
bewonderen, maar tegelijkertijd wel wat meer
diepgang of nieuws over actuele onderwerpen
willen lezen. Veel kennis over bloembiologie is
immers al heel lang bekend. Gelukkig staan er
voorbeelden in het boek die aan het denken zetten. Een mooi (lees: tragisch) voorbeeld is dat
van de Harlekijn (Anacamptis morio) op Texel.
Deze orchidee is een bedrieger: in de spoor zit
geen nectar. In een kleine populatie is dat niet zo
erg: voor de bestuivers, hommels in dit geval,
dat in de gaten hebben, is er al enige bestuiving
tot stand gekomen. Maar in de heel grote populatie op Texel, onnatuurlijk groot volgens de
auteurs, hebben de hommels dat zodanig vroeg
in de gaten dat het overgrote deel van de Harlekijnen in het geheel niet meer bestoven wordt.
Warm aanbevolen!
Bart van Tooren
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