Wonderen van de natuur

Rupsen

Sam is dol op insecten. Zijn kamer staat vol jampotten en lucifersdoosjes
met in elk een kever, een oorworm, of een rups. Hij geeft ze eten en zorgt
dat ze genoeg licht en lucht krijgen. Als Sam met zijn zus naar Drenthe gaat,
is hij altijd op zoek naar nieuwe beestjes. Dat vindt Anne niet zo leuk. Op een
dag liep hij in de tuin van oom Ben. Die hoort bij de boerderij, en daar kweekt
tante Inge wat groente en bloemetjes. Ineens merkte Sam dat het niet zo
best met de kool was: de bladeren zaten vol gaatjes! “Wat is er nou aan de
hand?” dacht hij. Hij keek en zag dat er iets bewoog onder het blad. Hij trok
het blad omhoog, en ja hoor daar zat een rups. Een rups met zwarte en gele
streepjes. Van een koolwitje, wist hij, Toen hij verder zocht, ontdekte hij er
nog een stuk of twaalf. Sam rende naar binnen, om over zijn vondst te vertellen. “Tante Inge! Ik heb een heleboel rupsen in uw tuin gevonden. Mag ik er
een paar hebben?” Tante zei lachend. “Je mag ze allemaal hebben, ze vreten
alles op”. Nieuwsgierig vroeg Sam “Waarom eten ze zoveel?” Tante Inge antwoordde: “Ze moeten flink eten voordat de winter komt. Dan gaan ze een winterslaap houden. Maar dan zijn het geen rupsen meer”. Sam dacht even na
“Ja dat weet ik”, zei hij “ze worden allemaal poppen”. “Juist en volgend jaar,
in april zo ongeveer, veranderen ze in vlinders, en dan begint de ellende in
mijn tuin weer! En Sam, weet je wat voor kleur ze zullen hebben, die vlindertjes?” Ja hoor, tante Inge, “wit met zwarte plekjes”.

Sam voelde zich wat rupsachtig toen hij naar de caravan liep, want hij had
flinke trek. “Wat eten we vandaag, tante Inge?” Tante zei: “Boerenkool met
rookworst. Lust je dat?” Aarzelend zei Sam: “Nou ja...ah, ik hoop dat er geen
rupsen in zitten”. Die avond lag Sam wakker in bed met nog een paar vragen.
Als de vlinder wit moest worden, waarom had de rups dan die andere kleuren?
Wat eet een vlinder eigenlijk? Geen bladeren toch? Misschien weten jullie de
antwoorden? In ieder geval besloot Sam de vlinders de volgende dag wat
nauwkeuriger te bekijken.
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