
59. In de vlindertuin

Sam en Anne hadden een vrije dag van school. Papa was ook vrij en daarom

besloten ze met z’n allen een dagje uit te gaan. “Gaan we naar de vlinder-

tuin?” vroeg Anne. “Goed idee! Dan nemen we een boterham mee, want het is

wel een half uurtje rijden”, zei mama.

Omdat de meeste vlinders uit de tropen kwamen, was in een kas het hun be-

kende klimaat nagebootst. Het leek wel of ze in een echt tropisch regen-

woud waren. Daarom deden ze al snel hun warme kleren uit, want het was zo

warm en vochtig! Papa kon niets zien: zijn bril besloeg steeds weer! Gelukkig

was er een apparaatje in de kas om dat op te lossen.

“Kijk uit papa” riep Anne, “er zit een vlinder op je hoofd!” Steeds weer wer-

den ze door fladderende, exotische vlinders omringd. Wat opviel was hoe elk

soort zijn ‘eigen’ plant koos om uit te rusten, en uit alleen uit die bloemen

nectar op te zuigen. En de grote verscheidenheid aan kleuren, patronen en

afmetingen was adembenemend. Een van de grootste vlinders had op zijn

vleugels een patroon dat precies op uilenogen leek! Dat was goed te zien,

want hij bleef een tijdje stil zitten om stukjes fruit op te peuzelen. Sam en

Anne maakten er foto's van.

“Maar waarom zien ze er nou zo uit?” vroeg Anne. “Dat is om vijanden af te

schrikken, denk ik”, zei Sam. “Dat

klopt”, zei papa, “en dat is maar één

manier om van hun vijanden af te

komen. “Zeg, in deze vitrines kun je

het hele ontwikkelingsproces zien:

van ei tot rups, van rups tot pop, en

ten slotte van pop tot volmaakte

vlinder. Het is een wonder”. “Zie je

hoe die rups zich onzichtbaar

maakt? Hij trekt een blad om zich heen zodat vogels hem niet kunnen zien.”

Sam vond dit heel knap. “Maar dat zit in hem geprogrammeerd; en dat wijst

op een wijze Schepper”, was het oordeel van mama.

Thuisgekomen wilden Sam en Anne meer over het leven van vlinders weten.

Ze spraken af een dagboek te maken, en daarin de vlinders te noteren die ze

in hun tuin zagen. “Weet je”, zei papa, “onze vlinders zijn ook kieskeurig. Elk

heeft zijn eigen struik, waarop het vrouwtje haar eieren legt.”

www.metopenbijbel.nl Jij en de Bijbel


