
14. Regenwormen

Het was een zonnige dag in februari. “ Het voorjaar komt er aan!” riep mama,

“jullie kunnen beter een frisse neus halen, dan altijd met die computerspel-

letjes bezig zijn”. Sam en Anne deden gauw een sjaal om en een jas aan,

want het was inderdaad nog frisjes buiten. Anne wilde de paarden zien, die

in een nabijgelegen weiland rondliepen. Zij was dol op paarden en haar groot-

ste hartenwens was ooit een eigen paard te hebben. Sam keek naar de meeu-

wen die neergestreken waren, want die waren met iets vreemds bezig. Het

leek alsof zij op het gras dansten. Zij trappelden erop met hun poten! Maar

waarom?

Thuis gekomen vroeg Sam er naar. Mama wist te vertellen dat de meeuwen

bezig waren regenwormen uit de grond te halen. Door te trappelen gingen de

wormen denken dat er een mol in de buurt aan het graven was, en daar waren

zij echt bang voor. Na het eten ging Sam weer kijken en ja hoor! Hij zag één

van die meeuwen met een langgerekte regenworm in zijn snavel, die hij snel

oppeuzelde. Sam werd steeds nieuwsgieriger. Hoe leefden die wormen en

bleven zij onder de grond?

Papa kon het ‘avonds allemaal uitleggen. “Regenwormen zijn onmisbaar voor

de grond, Sam. Zij graven gangen in de aarde waardoor de grond lucht en

water krijgt. ’s Nachts trekken zij oude bladeren en plantenresten in de

grond, en de volgende dag eten zij die lekker op. Hun uitwerpselen vormen

dan een soort compost, waardoor gras en planten sterker worden”. “Maar”,

wilde Sam weten, “hoe bewegen die wormen zich door de grond?” Papa haal-

de er een encyclopedie bij, en zij keken naar afbeeldingen van regenwormen.

“Zie je al die ringen? Zij scheiden de segmenten van elkaar. En op die ringen

zitten borsteltjes, die het makkelijker maken om door die gangen te komen”.

Sam vond het allemaal reuze interessant, maar Anne was niet zo enthousi-

ast. De volgende ochtend, bij het ontbijt, zag zij een merel in de tuin. “Kijk!

Die heeft ook een worm te pakken!” “Maar die hoeft niet te trappelen” zei

Papa, “weet je waarom niet? Hij kan de worm onder de grond horen!”

www.metopenbijbel.nl Jij en de Bijbel


