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Juffers aan  
de waslijn

B ij ons huis hangen hout-
pantserjuffers rond. Zeker 
als de middagzon de tuin 
opwarmt, zien we er meer-
dere. Ze hangen aan de was-

lijn, ze zitten op een hekje, op uit-
stekende takjes of bloemen, zoals de 
juffer op de foto.

Houtpantserjuffers zijn alge-
meen, ook in steden, in de buurt van 
stilstaande of traag stromende wate-
ren, waarvan de oevers met bomen 
of struiken begroeid zijn. Onze tuin 
grenst aan heel langzaam stromend, 
net niet stilstaand water en daar 
staan de nodige bomen en struiken. 
Een goede tuin voor houtpantserjuf-
fers.

Als larven leven houtpantserjuf-
fers in het water, maar ze beginnen 
hun leven onder de bast van een tak. 
Als de eitjes in de lente uitkomen, 
kruipen de larven naar het water of 
vallen ze erin. Gedurende een 
maand of drie leven ze tussen de oe-
ver- en waterplanten, waar ze onder 
kleine waterdiertjes huishouden.

Daarna klimmen de volgroeide 
larven een oeverplant in, waar ze uit 
hun huid barsten en als juffer ‘uit-
sluipen’, zoals entomologen dat noe-
men. Even de vleugels strekken, op-
pompen, opdrogen en hopla, het 
vliegende leven kan beginnen. Ze 
zijn de hele zomer te zien, van eind 
juni tot begin oktober, met een aan-
talspiek in augustus.

Bijster actief vind ik ze niet, ze 
hangen meestal in de zon. Hout-
pantserjuffers zijn de hangjongeren 
van de libellen. Juffers zijn kleine li-
bellen. Grote libellen houden hun 
vleugels gespreid als ze stil zitten. 
Juffers klappen hun vleugels boven 
hun rug tegen elkaar als ze stil zit-
ten. Op één juffer na: de houtpant-
serjuffer. Die laat stilzittend zijn 
(v/m) vleugels opzij hangen, iets 
naar achteren wijzend.

Houtpantserjuffers zijn groen, 
met een metallic glans. Op elke vleu-
gel zit een gelig rechthoekje: de pte-
rostigma oftewel vleugelvlek. Ze 
zoemen niet, ze bijten niet, ze ste-
ken niet. Ze zijn volstrekt niet in 
mensen of andere zoogdieren geïn-
teresseerd. Ze zijn vooral geïnteres-
seerd in soortgenoten van de andere 
kunne.

Koos Dijksterhuis
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ze eten visseneieren en knagen stengels 
door van planten als krabbenscheer.” 

Het slepen met exoten is al vanaf het 
ontstaan van de homo sapiens aan de orde, 
vertelt Goldschmidt. “Heel veel later heb-
ben zeevaarders dat proces versneld. Exoten 
zijn dus niets nieuws.” Maar ze kunnen wel 
een desastreuze invloed hebben, vooral op 
de flora en fauna op eilanden die van nature 
geïsoleerd zijn. “Met de ontdekking van 
Amerika door Columbus ontstond een soort 
kortsluiting. Micro-organismen kwamen in 
Zuid-Amerika terecht en zorgden daar voor  
ziektes waar de lokale inwoners niet tegen 
bestand waren. Andersom sloegen ziektes 
als syfilis over naar Europa.”

Door scheepvaart, een steeds beter we-
gennet en toenemend vliegverkeer is de iso-
latie van de continenten teniet gedaan. 
“Daardoor krijg je een snelle verspreiding 
van epidemieën als Covid-19 en de vogel-
griep. Donald Trump heeft weinig goed ge-
daan, behalve dat hij aan het begin van de 
coronapandemie de vluchten naar China 
heeft stilgelegd. Daarmee heeft hij ook een 

stroom exoten gestopt.” 
Tegen beter weten in hoopte Gold-

schmidt dat het vliegverkeer na de corona-
dip niet opnieuw zou aanzwellen. “Voor mi-
cro-organismen, virussen en bacteriën is 
het lastiger zich te verspreiden als mensen, 
planten en dieren niet voortdurend worden 
getransporteerd, denk aan mogelijke vecto-
ren als vleermuizen en schubdieren. Door 
de mondialisering grijpen die ziektekiemen 
hun kans. Er is de laatste tijd gelukkig veel 
aandacht voor klimaatverandering, maar 
nog te weinig voor de oorzaken ervan. Pio-

Hoe exoten  
de wereld op  
zijn kop zetten

De halsbandparkiet, de rivierkreeft en de 
Japanse duizendknoop zijn allemaal exoten 
die eigenlijk niet in Nederland horen te zijn. 
Bioloog en schrijver Tijs Goldschmidt is 
gefascineerd door vreemde soorten. 

tekst Onno Havermans 
foto Maartje Geels

Tijs Goldschmidt interview

E
igenlijk maakt het 
niet uit waar je Tijs 
Goldschmidt ont-
moet, hij ziet overal 
om zich heen planten 
en dieren die van na-
ture niet op die plek 
thuishoren. Veelal 
hebben ze zich aange-
past en gedijen ze uit-

stekend. Soms gaat dat ten koste van de oor-
spronkelijke omgeving. Misschien wordt 
één op de duizend een plaag, zegt de schrij-
ver die wereldwijd succes had met zijn boek 
Darwins hofvijver, een drama in het Victoria-
meer (1994).

In dat boek beschrijft hij hoe het ecosys-
teem in het tropische Victoriameer in 
Oost-Afrika teloor gaat door het uitzetten 
van de nijlbaars. Zes boeken verder is zijn 
fascinatie voor exoten onverminderd groot. 
In de dit voorjaar verschenen essaybundel 
Wolven op het ruiterpad, over mensen en 
 andere roedeldieren legt hij een verband tus-
sen klimaatverandering en de verspreiding 
van soorten door intensief vliegverkeer.

In Holysloot heeft de 69-jarige schrijver 
een jonge buurman gestrikt om voor hem 
een paar Amerikaanse rivierkreeftjes op te 
vissen uit de sloot langs het weiland met 
jonge koeien waarop hij uitkijkt. “Dit is het 
landschap uit het boek Titaantjes van 
 Nescio, al hadden die een horizon met kra-
nen en afvoerpijpen in het havengebied ver-
afschuwd.” Goldschmidt past in het Amster-
damse dorp ten noorden van het IJ op de 
oude hond Ari, van Aristoteles, naar zijn af-
komst. Ari is een voormalige Griekse zwer-
ver, “dus strikt genomen ook een exoot”.

Hij wijst om zich heen in de weelderige 
tuin, die vol staat met planten die ooit in 
het Hollandse landschap zijn geïntrodu-
ceerd. “Nederland bestaat voor de helft uit 
exoten. In tuinen kan dat wel, al zijn de Ja-
panse duizendknoop en de Amerikaanse vo-
gelkers allang niet meer te stoppen. Die ri-
vierkreeften zijn recent invasief geworden, 

nierende exoten horen daarbij. De co-
vid-lockdowns waren wat dat betreft een 
gunstige periode, maar helaas staan mensen 
alweer in de rij om massaal te gaan vliegen.”

Darwins hofvijver verhaalt over het on-
derzoek van een groep Leidse en Tanzani-
aanse biologen aan de soortenzwerm van 
baarsachtige vissen, de cichliden of furu zo-
als ze in het Kiswahili heten. “Het aantal 
soorten Darwinvinken op de Galapagosei-
landen, een stuk of dertien, verbleekt bij de 
meer dan vijfhonderd cichlidensoorten die 
in een geologische oogwenk in het Victoria-
meer ontstonden.”

Goldschmidt wilde weten hoe deze ‘on-
geëvenaarde verscheidenheid’ aan furu-
soorten had kunnen ontstaan. Tijdens het 
onderzoek zagen de biologen dat het meer 
snel veranderde en er veel soorten verdwe-
nen nadat de nijlbaars erin was uitgezet. Hij 
promoveerde hierop in 1989 aan de Univer-
siteit Leiden.

De beste bedoelingen
Een paar jaar later stopte hij met weten-
schappelijk onderzoek om te gaan schrijven. 
In zijn eerste, baanbrekende boek vermengt 
Goldschmidt de kennis uit zijn onderzoek 
met persoonlijke ervaringen en observaties. 
“Wat ik niet besefte toen ik Darwins hofvij-
ver schreef, is dat die ingrijpende verande-
ringen in het ecosysteem waarvan wij getui-
gen waren, in de hele wereld aan de gang 
zijn. Het boek laat zien hoe snel een ecosys-
teem kan veranderen door een vrij kleine 
menselijke ingreep.”

Vaak gaat dat onbewust of met de beste 
bedoelingen, legt hij uit. “Het drama in het 

‘Donald Trump heeft 
weinig goed gedaan, 
behalve dat hij de 
vluchten naar China 
heeft stilgelegd’ 
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zit en huizen binnengaat. Er zijn bombarde-
menten met giftige muizen uitgevoerd om 
de slang uit te roeien, maar dat heeft niet 
het gewenste effect gehad.”

Zo zijn er honderden voorbeelden van in-
vasieve soorten die vaak onbedoeld negatie-
ve effecten hebben op een ecosysteem. “Dat 
geldt voor de verwilderde paarden en kame-
len en in Australië, en voor de konijnen die 
daar bewust zijn uitgezet. Of voor de 
Zuid-Amerikaanse reuzenpad die in Austra-
lië is geïntroduceerd om suikerrietplantages 
te beschermen, maar die alles eet behalve de 
schadelijke suikerrietkever die hij zou moe-
ten bestrijden.” 

“In Noord-Amerika is de bodem veran-
derd door de Europese wormen die zijn 
meegevoerd in de  aarde die in het ruim van 
schepen lag om deze op zee in  balans te 
houden, met gigantische gevolgen voor  
de vegetatie en de grazers. En de  Engelse 
 gewoonte om overal in het Gemenebest 
 vogels van thuis mee te nemen, heeft er-
voor gezorgd dat er in India nu meer  mussen 
zijn dan er ooit in Engeland hebben ge-
leefd.”

Er is inmiddels geen houden meer aan, 
verzucht Goldschmidt. “China was xeno-
foob en hield de binnenkomst van vreemde 
elementen altijd zoveel mogelijk tegen. Ook 
Amerika is geïsoleerd: je krijgt bijna geen 
banaan de VS in. Dat is heel verstandig. 
Maar China is momenteel veel opener dan 
het in de Ming-periode was.

“Er zit meestal wel een jaar of twintig, 
dertig tussen de binnenkomst van een 
exoot en het schadelijke effect ervan op in-
heemse soorten. Misschien redt een op de 

Victoriameer voltrok zich naast vervuiling 
en overbevissing voornamelijk door het los-
laten van de nijlbaars, die daar van nature 
niet voorkwam. Men wilde de bevolking 
helpen met een betere visvangst. Dat kun je 
die mensen niet kwalijk nemen. Maar je 
kunt je bijna niet voorstellen hoe divers en 
bijzonder dat meer ooit was. Dat bestaat in 
die vorm niet meer, al doet een klein aantal 
soorten het nu weer goed. Het complexe 
oude systeem had veel weg van de Serengeti 

onder water: stel je voor dat die geasfalteerd 
zou worden.”

Vergelijkbare rampen voltrekken zich el-
ders in de wereld, vooral op kleine eilanden 
met kwetsbare inheemse soorten, zegt 
Goldschmidt. “Op Guam, een eiland in Mi-
cronesië, heeft de bruine nachtboomslang, 
die vogeleieren en kuikens eet, veel lokale 
soorten gedecimeerd of laten uitsterven. De 
slang is tijdens de Tweede Wereldoorlog 
met de Amerikanen of de Japanners meege-
komen uit Nieuw Guinea en inmiddels is hij 
op Guam zo gewoon dat hij zelfs in tuinen 

Tijs Goldschmidt: ‘Als ik 
begin met schrijven, weet 
ik niet precies wat ik van 
het onderwerp vind.’

‘Het boek laat zien hoe 
snel een ecosysteem 
kan veranderen door 
een vrij kleine 
menselijke ingreep’

tien het in een nieuwe omgeving, nog eens 
een op de tien slaagt erin zich te vermeerde-
ren en daarvan weer een op de tien wordt 
een plaag. Dus misschien zorgt maar een op 
de duizend voor systeemverandering, maar 
er worden zoveel soorten verplaatst dat het 
niet meer is te stoppen.”

Een enkele keer hebben exoten een gun-
stig effect. Zoals de vier Afrikaanse nijlpaar-
den uit de privédierentuin van de Colombi-
aanse drugsbaron Pablo Escobar, vertelt 

Goldschmidt. “Er schijnen inmiddels meer 
dan honderd nakomelingen in het wild voor 
te komen, waar ze de ecologische rol van in 
Zuid-Amerika  uitgestorven grote grazers 
overnemen.”

Een ander voorbeeld dat vooralsnog goed 
uitpakt is de felgroene halsbandparkiet, in-
middels in de stadsparken van Amsterdam 
een gangbare vogel en sinds kort ook door-
gedrongen tot Holysloot. “Ik zag in 1986 
een vrouw in het Vondelpark, die tijdens 
een strenge winter regelmatig een ketting 
pinda’s ophing. Hadden de paar losgelaten 

‘De wolf zou ik nooit 
een exoot noemen, die 
kwam hier van nature 
voor, lang voor er 
mensen woonden’

of ontsnapte parkieten die er toen rondvlo-
gen die winter geen eten gevonden, dan wa-
ren ze gestorven. Nu zijn er misschien wel 
een miljoen in Amsterdam. Of ze veel 
kwaad doen is de vraag.”

Voor de wolven, uit de titel van zijn laat-
ste boek, is die vraag juist niet relevant, 
zegt Goldschmidt. “De wolf zou ik nooit 
een exoot noemen, die kwam hier van natu-
re voor, lang voordat het gebied dat nu Ne-
derland heet door mensen bewoond raakte. 
Het is goed dat ze niet meer mogen worden 
doodgeschoten, sinds het Verdrag van Bern 
uit 1979 dat ze beschermt. Er wordt on-
terecht zoveel geprojecteerd op zo’n dier, 
alsof het de duivel in vermomming is. Maar 
als je de structuur bestudeert, dan zie je dat 
hun roedel meer lijkt op een gezin dan op 
een zwerm zwervende dieren.”

Eindelijk goed nieuws
Als schrijver kiest hij niet op voorhand par-
tij, zegt hij, ‘al sta ik wel dicht bij de natuur-
beschermers’.  “Als ik begin met schrijven, 
weet ik niet precies wat ik ervan vind. Ik 
moet een onderwerp van diverse kanten be-
schouwen om zo hopelijk iets verder te ko-
men. Zo probeer ik verbanden te zien die 
eerder nog niet duidelijk waren. Ook als ik 
niet zou worden uitgegeven, zou ik dat blij-
ven doen. Het is een manier om mezelf te 
dwingen na te denken.

“Schrijven is moeilijk te combineren met 
het doen van wetenschappelijk onderzoek, 
met congressen, veldwerk, het uitwerken 
van je bevindingen. Daarom heb ik al jaren 
geleden de beslissing genomen: ik waag het 
erop. Ik ben inmiddels een afgedwaalde bio-
loog, die ook over heel ander onderwerpen 
schrijft dan over ecologie of evolutie. Ik ver-
oorloof me meer vrijheden als schrijver, 
maak persoonlijke essays over dingen die 
mij aan het hart gaan. Eigenlijk had ik ge-
dacht dat ik allang fictie zou schrijven, maar 
ik heb een mengvorm gevonden waarin ik 
veel kwijt kan.”

Intussen is het de buurman niet gelukt 
een Amerikaanse rivierkreeft boven water 
te halen. Wel toont hij een pot met een klei-
ne baars en een modderkruiper in zanderig 
slootwater. “Eindelijk goed nieuws”, consta-
teert  Goldschmidt.

Tijs Goldschmidt
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