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DIEPGAANDE ANALYSE 
VAN INTIEME RELATIES 
IN HET VOEDSELWEB

‘Een van de gnoes bleef steken, 
vlak voordat hij de overkant 
bereikte. Een krokodil had hem 

bij een van zijn poten vastgegrepen en 
liet die niet meer los. Er kwam een andere 
krokodil bij. Samen putten ze de gnoe 
uit, totdat deze geen enkel verweer meer 

bood.  (…) Ineens kwam tussen de zebra’s een knaap van 
een krokodil het water uit met de bek wijd open. De 
zebra’s steigerden in wilde paniek. Een van hen kreeg 
de reusachtige bek als een wielklem om zijn poot. Het 
dier wankelde, viel om, worstelde, waarbij zijn halve lijf 
boven het water uit kwam, en werd stroomafwaarts door 
de krokodil meegesleurd.’ In bloemrijke taal geeft bio-
loog Piet van den Hout in Gevaarlijk spel dit ooggetuigen-
verslag van de iconische oversteek die gnoes en zebra’s 
jaarlijks maken over de Mararivier, bij hun massale 
trektocht van de Serengeti naar de Masai Mara.

CONSEQUENTIES
Het is een van de weinige gedetailleerde beschrijvingen 
van de wrede werkelijkheid die zich afspeelt in de inter-
acties tussen roofdieren en hun prooien. In het boek 
geeft Van den Hout vooral uitleg over de zoektocht van 
onderzoekers naar de achtergronden en consequenties 
voor complexe relaties in het voedselweb. Dat doet hij 
met veel oog voor detail, aan de hand van persoonlijke 
waarnemingen en op zeer diepgaande wijze. Hoe zit het 
bijvoorbeeld met de relaties en onderlinge concurren-
tiestrijd tussen grote en kleine prooidiersoorten, en in 
hoeverre reguleren voedsel of predatoren die populaties? 
Van den Hout (1961) is een wetenschapsjournalist, als 
jurist opgeleid maar in 2010 in Groningen gepromoveerd 

op onderzoek op de invloed van predatie op overwinte-
rende steltlopers in het Noord-Afrikaanse waddenge-
bied Banc d’Arguin. Die veelzijdige achtergrond en vlotte 
pen maken hem een uitstekende gids die zowel veel 
reis- en veldervaring als kennis van de literatuur bezit. 
Zo legt hij uit waarom olifanten en buffels door hun 
enorme formaat vrijwel onkwetsbaar zijn voor roofdie-
ren en door voedsel worden gereguleerd. Terwijl kleine 
antilopen, zoals impala’s en duikers juist eerder sterven 
door predatie dan door honger.  In de Serengeti blijkt 
hiervoor bij 150 kilogram een scherp omslagpunt te lig-
gen, weet Van den Hout. Maar hij geeft ook omstandige 
uitleg waarom juist de witbaardgnoe (140-270 kilogram) 
wel aan regulatie door leeuwen weet te ontsnappen en 
de steppenzebra (400 kilogram) niet. Dat levert soms wel 
pittige leesstof op, maar versterkt ook de relevantie van 
zijn boek voor biologen. 
In zes hoofdstukken voert Van den Hout zijn lezers langs 
vrijwel alle aspecten die onder natuurlijke omstandighe-
den en in zeer uiteenlopende ecosystemen een rol spelen 
tussen roofdieren en hun prooien. Hoe alleen al de angst 
bij prooidieren een stempel drukken op de natuur en 
ook roofdieren ervoor zorgen dat de wereld groen blijft. 
In het laatste hoofdstuk ‘Spelbederf’ legt hij vervolgens 
haarfijn uit hoe de mens levensgemeenschappen hebben 
ontwricht en tot welke uitwassen dit leidt.  De mens 
noemt hij een superpredator die ‘zijn eigen regels schept, 
terwijl de andere roofdieren tegen wil en dank aan de 
spelregels van de piramide zijn gebonden.’ 

GEVAARLIJK SPEL – OVER ROOFDIEREN EN HUN 
PROOIEN – Piet J. van den Hout
Paperback, 280 pagina’s, 23 euro

Witbaardgnoes steken met gevaar voor eigen leven massaal de Mararivier over. 

RECENSIE

DOOR GERT VAN MAANEN_Interacties tussen roofdieren en hun prooien zijn zeer 
bepalend voor het functioneren van ecosystemen. Een boodschap die 
bioloog Piet van den Hout bloemrijk en overtuigend neerzet aan de hand 
van steltlopers van Banc d’Arguin en leeuwen van de Serengeti. 

In De onderwereld van de tuin duikt Romke 
van de Kaa de grond in. De rode lijn in het 
boek loopt ‘van microbe tot mol’, zoals ook 
de ondertitel van het boek luidt. Maar aan die 
lijn van klein naar groot trekt Van de Kaa zich 
weinig aan, hij bespreekt zonder problemen 
eerst regenwormen en dan pas beerdiertjes, 
omdat zijn verhaal hem nou eenmaal eerder 
langs regenwormen bracht. Af en komt er 
een anekdote langs, over zijn tijd als tuinman 

in Ierland bijvoorbeeld, maar meestal is het 
boek vooral een optekening van de eindeloze 
kennis die Van de Kaa heeft over alles wat er 
onder (en soms in) tuinen leeft. (AK)

DE ONDERWERELD VAN DE TUIN – 
VAN MICROBE TOT MOL 
Romke van de Kaa
Paperback, 208 pagina’s, 22 euro
Verschijnt 17 juni

Wat er onder de tuin leeft 

Echt intelligente wezens 
WELKOM IN HET NOVACEEN – HYPERINTELLIGENTIE, GAIA EN DE 
MENS – James Lovelock
Paperback, 172 pagina’s, 19 euro

‘Wij mensen zullen voor de eerste keer de aarde delen met an-
dere wezens, die intelligenter zijn dan wij’, schrijft de 100-jari-
ge James Lovelock in Welkom in het Novaceen. Deze kleurrijke 
Britse wetenschapper en uitvinder is onder biologen vooral 
bekend vanwege zijn controversiële Gaia-hypothese, die hij 
rond 1980 ontwikkelde. Dat de aarde als geheel één enkel le-
vend organisme is, omarmt Lovelock nog steeds. De planeet is 

echter ‘nu oud en kwetsbaar’ en kan wellicht niet meer zorgen voor voldoende 
afkoeling. Treur en vrees niet, want in het Novaceen is de korte wereldheer-
schappij van de mens beëindigd en zorgen hyperintelligente nieuwe levensvor-
men voor een vreedzame transformatie van de kosmos in informatie. (GVM)
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Paaseiland als spiegel 
BEELDEN VAN PAASEILAND – OVER DE DUURZAAMHEID EN 
VEERKRACHT VAN EEN CULTUUR – Jan J. Boersema
Paperback, 438 pagina’s, 25 euro

‘Er heeft op Paaseiland nooit een ineenstorting van de cultuur 
door overexploitatie van de natuurlijke hulpbronnen plaats-
gevonden’, dat is volgens de Leidse milieubioloog Jan Boerse-
ma nog altijd de hoofdboodschap van deze herziene uitgave 
van Beelden van Paaseiland. Negen jaar na de eerste editie is 
nog meer onderbouwing toegevoegd aan zijn weerlegging 
van de populaire en hardnekkige mythe over de ecologische 

ineenstorting van dit eiland, waarop de Amerikaanse bioloog Jared Diamond 
zijn invloedrijke boek Collapse (2005) baseert. Een rondtocht langs historische 
veranderingen op Paaseiland – weinig groter dan Texel – laten volgens Boer-
sema vooral zien dat het eiland ‘een spiegel voor de wereld’ is en er naast ont-
bossing ook zeker sprake is van culturele veerkracht. (GVM)

Makkelijk insectenparadijs
EEN TUIN VOOR BIJEN EN VLINDERS –Albert Vliegenthart 
Paperback, 160 pagina’s, 17,50 euro (e-book 10 euro)

Wie het thuiswerken tijdens de coronacrisis aangrijpt 
om in pauzes de tuin opnieuw in te richten, doet er 
goed aan Een tuin voor bijen en vlinders te raadplegen. 
Het boek, geschreven door ecoloog Albert Vliegent-
hart, staat boordevol weetjes en tips om van de tuin 
een waar insectenparadijs te maken. Een insecten-
vriendelijke tuin creëren hoeft volgens Vliegenthart 

helemaal niet ingewikkeld te zijn. Is een vijver niet mogelijk? Dan doet een 
met kiezels gevulde waterschaal ook al wonderen. Graag een overzichtelijk 
groen gazon? Vliegenthart adviseert welke planten zelfs regelmatige maai-
beurten overleven. Zelfs voor tuinloze lezers heeft Vliegenthart tips paraat 
voor plantenbakken op een balkon of terras. (AK) 

Bijscholing in mariene biologie
LEVEN IN ZEE – John J. Videler
E-book, 114 pagina’s, 10 euro

Het motto ‘nieuwsgierig zijn en willen weten’ dat John Vi-
deler aanhaalt in het voorwoord van Leven in Zee is zeker 
nodig bij het openslaan van zijn boek. De emeritus hoogle-
raar mariene zoölogie in Groningen neemt het lesmateriaal 
dat hij jarenlang voorschotelde aan zijn studenten als uit-
gangspunt en strooit rijkelijk met vaktermen en weten-
schappelijke namen. In zwart-wit en alleen met figuren die 

de geschreven uitleg specifiek ondersteunen komen nekton, benthos, hy-
drostatische druk, bioluminescentie en meer mariene termen en processen 
aan bod. Perfect dus voor mensen die hun roeping als mariene bioloog heb-
ben gemist en wat bijscholing nodig hebben. Want Videler weet dat als geen 
ander hoe de onderwaterwereld in elkaar steekt. (SVS)


