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Tijdens de cursus Fries voor beginners werd ik weer even 
met beide benen op de grond gezet. Nadat we met behulp 
van een woordenboek hadden uitgezocht dat een bûter- 
gieltsje geen boterbloem is maar speenkruid, wist eigenlijk 
nog steeds niemand waar het over ging. Leg dat dan maar 
eens uit! Nu ben ik beslist geen botanicus, maar speenkruid 
kon ik als kind al herkennen. Ik had van mijn ouders een 
jeugdfiora gekregen met plaatjes die je zelf moest kleuren 
nadat je de plant gevonden had. Dat kleurwerk is nooit ver¬ 
der gekomen dan de akkerdistel en de gele plomp, maar ik 
heb toch bij een heleboel soorten planten hanenpoterige no¬ 
tities gemaakt dat ik ze bij school of in de tuin had gezien. 
Zeven jaar oud! Kom daar tegenwoordig nog eens om! 

Alterra heeft het officieel vastgesteld: hedendaagse kin¬ 
deren weten niets van de natuur. Volgens de Friezen komt 
dat omdat ze geen eieren meer mogen rapen. Ik denk zelf 
dat er nog wel meer mis is in de wereld. Bijvoorbeeld: er 
komt 1000 kilometer asfalt bij en Nederland is blij. Eindelijk 
kunnen we straks binnen een voorspelbaar tijdsbestek van 
huis naar werk naar zakenrelatie naar golfbaan. Meer heb je 
niet nodig, want een golfbaan schijnt echt werkelijk waar 
natuur te zijn. Er zijn namelijk vogels gesignaleerd die zich 
er best thuis lijken te voelen. Natuur is gemakkelijk gedefini¬ 
eerd wanneer je nog geen kip van een kraai kunt onder¬ 
scheiden. Als je als kind in zo'n omgeving opgroeit, bestaat 
natuur uit een soepeend in de sloot. Is het nu echt zo erg als 
die verdwijnt? 

Wie intussen ook de kleine berichtjes in de klant leest, 
merkt dat de uitstervingsgolven ons om de oren vliegen. Te¬ 
gelijkertijd worden we ervoor gewaarschuwd dat er zo lang¬ 
zamerhand wel erg veel exotische planten ingeburgerd zijn 
geraakt. Toch klimaatverandering. Is dat erg? Namen als 
draadfonteinkruid, fazantebes, kruipklokje, slaapkamerge- 
luk, stijve aardpeer en vroege krokus klinken best vriende¬ 
lijk. Daar hoeven we niets van te vrezen. De gevaarlijkste is 
misschien nog wel de schijnpapaver, omdat je je zou kunnen 
vergissen. En dus gaan we door met broeikasgassen. 

Ik wil nog één keer waarschuwen, maar uiteraard vanuit 
een positieve invalshoek. Eigenlijk horen alle klimaatsveran¬ 
deringen namelijk bij mijn Geheim Plan voor een leuke 
oudedagsvoorziening. Ik hoef het nu niet meer voor me te 
houden, want er valt toch niets meer tegen te doen. Er zit al 
zoveel broeikaseffect in de lucht, dat allerlei warmteminnen- 
de entomologische verrassingen uit het Middellandse-Zee- 
gebied onvermijdelijk naar Nederland komen. Ze zullen hier 
precies zijn tegen de tijd dat ik met pensioen ga. Het gaat al 
flink de goede kant op. Het klimaat is inmiddels zover op 
dreef dat twee grappige hooiwagensoorten waarvoor ik als 
student nog naar de Pyreneeën moest, nu spontaan in mijn 
achtertuin in Leeuwarden zitten: Dicranopalpus ramosus en 
Opilio canesthnii. Ik beschouw ze als voorboden van veel 
moois dat nog komen gaat. Ik verwacht toch zeker binnen 
een paar jaar de eerste schorpioenen en de Europese zwarte 
weduwe (Latrodectus tredecimguUatus) in Nederland. Eerst 
in Limburg, een paar jaar later in Fryslân. De spinduizend- 

poot Scutigera coleoptrata is al een paar keer in ons land ge¬ 
signaleerd. Dankzij de vele snelle lange dunne poten zorgt 
dit onschuldige diertje altijd voor hilarische schrikeffecten. 
Het zullen er meer worden, gevolgd door de twaalf centime¬ 
ter lange, bijtgrage duizendpoot Scolopendra cingulata. 
Knalgeel met blauwgroene randjes: dat wordt genieten. Ik 
gebruik zelf altijd dikke leren handschoenen en een pincet 
van 30 centimeter om ze te vangen, maar die heeft niet ie¬ 
dereen. En wat zal er gebeuren als straks de bijna even grote 
Ommatoiulus ruh/uns-miljoenpoten hun opwachting maken 
in onze huizen? Je kunt ze niet buiten de deur zetten, want 
ze gebruiken onmiddellijk hun chemische afweer. Huis en 
handen blijven al gauw een week naar apotheek stinken en 
de vlekken gaan er nooit meer uit. De onschuldige kakker¬ 
lakjes waar we nu last van denken te hebben, zullen opge¬ 
volgd worden door fors grotere exemplaren. De termieten 
zullen hun intrede doen en de werken van de bonte knaag- 
kever in de schaduw stellen. De Spaanse vlieg zal voor ieder¬ 
een gratis en vers verkrijgbaar zijn. De treksprinkhanen zul¬ 
len de snijmaïs als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. 
Enorme houtbijen en dolkwespen zullen de angst voor limo- 
nadewespen stevig relativeren. Ik zie dat allemaal wel zitten. 
Ga dus vooral zo door. Helaas heb ik zelf geen auto, dus ik 
kan weinig bijdragen. Ik denk dat ik de magnetron nog maar 
eens een uurtje voor niets aanzet. Voor de toekomst van on¬ 
ze kinderen. Opdat ze weer wat meer bij de natuur betrok¬ 
ken raken. Noodgedwongen. 

Binnenkort verwacht: de duizendpoot Scolopendra cingulata. Foto: Peter 

Koomen 

Coming soon: the centipede Scolopendra cingulata. 
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