
11. Spinnenwebben

Het was een prachtig mooie septemberdag. Sam en Anne gingen naar school.

Op weg daarheen kwamen zij langs een rij doornhagen. Daarop glinsterden

hele fijne herfstdraden in de zon. “Zullen we die mee naar school nemen?”

vroeg Sam. “Hoe doe je dat?” wilde Anne weten. “Dat is makkelijk hoor, zoek

maar een gevorkt takje, dan zal ik het je laten zien.” Zo gezegd, zo gedaan.

Sam schoof het takje precies onder het spinrag en tilde het voorzichtig op.

“Dat is voor jou, en nu pak ik er nog een voor mezelf.” Toen zij op school

waren gekomen lieten zij de andere kinderen trots ‘hun’ spinrag zien. De

eerste les die dag ging juist over spinnen en hoe zij hun webben maken.

Thuis gekomen moest mama het allemaal horen. “Weet je, een spin heeft een

speciale klier in zijn achterlijf en daaruit komt het spinsel,” legde Sam uit.,

“en hij kan niet alleen webben maken om zijn prooi te vangen, maar het

vrouwtje maakt er ook een eizak van voor de baby's,” voegde Anne er aan

toe. “En soms zweven ze er gewoon mee door de lucht, het lijken wel acroba-

ten in het circus,” vond Sam. “Maar hoe vangt het web de prooi?” vroeg ma-

ma. “Nou, spinnendraad is zo kleverig, dat de insecten die daarin terechtko-

men niet meer weg kunnen.” “Zo zorgt God ervoor dat ook de spinnen hun

eten krijgen” zei mama, “en dat is maar goed ook, anders zouden wij last

krijgen van een insectenplaag!”

De volgende ochtend moest papa vroeg weg. In zijn haast merkte hij het

nieuwe spinnenweb niet op, dat tussen de bomen in de voortuin hing. ’s

Avonds moest hij lachen toen hij er weer aan dacht. “Raad eens wat ik van-

daag gevangen heb, jongens.” Sam en Anne zaten met hun gedachten hele-

maal bij insecten, dus was dat wat zij raadden! “Nee, maar jullie hebben het

bijna goed. Ik heb niet de prooi, maar toevallig het lokmiddel gevangen – een

groot spinnenweb!” “Hebben wij gisteren ook gedaan, papa.” En toen moest

Sam zijn eigen raadsel vertellen: “Hoe weet je wat een spin eet?” Dat was

niet moeilijk: op het web kijken!
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