
47. Zwanen

Anne ging naar balletles. Dat vond ze prachtig. Ze keek ook graag naar tele-

visieopnames van balletuitvoeringen. Haar favoriet was het Zwanenmeer. Ze

zou zo graag danseres willen worden! Maar zo makkelijk was dat niet. Je

moet je lichaam heel goed beheersen en je intens concentreren.

Sam vond zwanen ook interessant. Niet ver van huis was een meertje met

een zwanenfamilie. De ouders hadden op een eilandje een groot nest van wa-

terplanten gebouwd en met succes vier jongen grootgebracht. Sam was on-

der de indruk van hoe ze op het water leken te zeilen. Toch wist hij dat ze

onder het water druk bezig waren met hun poten te zwemmen. Wat hij niet

wist was dat de helft van alle zwanenjongen binnen hun eerste paar dagen

omkomen, soms door slecht weer, soms door kraaien of andere rovers.

Op een dag gingen ze weer

met z’n allen zwanen kijken.

“Niet te dicht bij hen ko-

men!” waarschuwde papa, die

eens door een boze moeder-

zwaan was aangevallen. “We

mogen ze toch wel voeren?”

vroeg Anne. “Alleen als je er

niet te dicht bij komt”. “Wat

eten ze als wij ze niets geven?” “Nou, je ziet hun lange nek? Die gebruiken

ze om onder water planten te zoeken.”

Tegen de avond hoorden zij een geluid dat op een krachtige windvlaag leek.

Ze keken omhoog en zagen een vlucht zwanen met sterke vleugelslag weg-

vliegen. “Wat is dat mooi!” vond Anne. Ze dacht weer aan het Zwanenmeer,

en de prinses die overdag tot zwaan werd omgetoverd. Ze had het er met

mama over toen zij thuiskwamen. “Dat is maar een verhaal, dat weet je,

maar echte zwanen zijn ook romantisch. Zij hebben elkaar heel lief en blij-

ven elkaar hun leven lang trouw.” “En beide zorgen goed voor hun jongen”,

voegde papa er aan toe. “En de kleintjes rijden op hun ouders rug”, wist Sam.

Je leest in de Bijbel niets over zwanen, maar zoals met al Gods schepselen

kun je van hen leren. Zwanen blijven elkaar trouw en zo moeten wij ons aan

ons woord houden. Ze zijn onder water druk bezig met hun poten. Wij heb-

ben het ook soms heel druk en het is moeilijk om kalm te blijven. Wij hebben

dan de zelfbeheersing van een balletdanseres nodig!
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