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TOEN RUPS EEN VL INDER WERD



Het wiebelt, het vlindert,
het kriebelt, en het zindert,
het schuifelt, het scharrelt, het suist.

Het klappert, het wriemelt, 
het f lappert, het friemelt,
het bromt en het snort en het ruist.

Het tjirpt en het ritselt, het zoemt en het zingt.
Het kruipt en het prikt en het danst en het swingt.

TOEN RUPS EEN 
VL INDER WERD

B E T T E  W E S T E R A  &  N A O M I  T I E M A N

Met i l lustraties van D j e n n é  F i l a

Versjes en verhalen over beestjes in de tuin



WACHTEN

Eendagsvlieg zit onder de braamstruik.
Haar dag is net begonnen en ze heeft zin om te vliegen,  
maar het regent.

‘Dag Vlieg,’ zegt een stem.
Eendagsvlieg kijkt naar boven.
Er hangt iets tussen de blaadjes.
Het is Rups, in zijn cocon.
Alleen zijn hoofd steekt naar buiten.
‘Dag Rups,’ zegt Eendagsvlieg. ‘Wat ben je aan het doen?’
‘Ik wacht,’ zegt Rups. ‘En jij?’
‘Ik ook,’ zegt Eendagsvlieg.
De lucht is grijs.
De regen begint tussen de blaadjes van de braamstruik  
door te druppen.

‘Waar wacht jij op?’ vraagt Eendagsvlieg.
‘Ik wacht tot ik een vlinder word,’ zegt Rups.
‘Een vlinder?’
Rups knikt.
‘Duurt dat nog lang?’
‘Ik hoop het niet,’ zegt Rups.
De regen maakt riviertjes in het pad.
Kleine, kabbelende riviertjes.

‘Is dat leuk, een vlinder worden?’ vraagt Eendagsvlieg.
‘Nee,’ zegt Rups. ‘Vlinder zíjn is veel leuker. Als je een vlinder 
bent, kun je f ladderen.
En door de lucht dansen. En langs de wolken zweven.
Vlinder zíjn is heerlijk. Maar Vlinder wórden…’
De regenriviertjes maken een plas onder de braamstruik.
De pootjes van Eendagsvlieg worden nat.
‘Wil jij eens kijken of ik al een beetje vlinder ben?’ vraagt Rups.
‘Hoe kan ik dat zien?’ vraagt Eendagsvlieg.
‘Een vlinder heeft vleugels,’ zegt Rups met een zucht.  
‘En prachtige kleuren.’



Eendagsvlieg bekijkt Rups van alle kanten.
‘Ik zie nog niks,’ zegt ze.
Rups zwijgt teleurgesteld.

‘Waar wacht jíj eigenlijk op?’ vraagt hij na een poosje.
‘Ik wacht op de zon,’ zegt Eendagsvlieg.
Verveeld knabbelt Rups aan een braamblaadje.
‘Als ik een vlinder ben, dan eet ik alleen nog maar nectar,’  
zegt hij met volle mond. ‘Klavernectar, zonnebloemnectar, 
lavendelnectar, heerlijk!’
Hij neemt nog een hapje braamblad.
‘Vlinder worden duurt wel lang,’ zegt Eendagsvlieg.
‘Heel lang,’ zucht Rups. ‘Ik kan bijna niet meer wachten.’
Eendagsvlieg probeert haar vleugels droog te poetsen.

‘Vind jij mij mooi?’ vraagt Rups.
Eendagsvlieg denkt na.
‘Als ik een vlinder ben, vindt iedereen mij mooi,’  
mijmert Rups.

‘Ik vind je nu ook best mooi,’ zegt Eendagsvlieg.
Maar Rups luistert niet.
Hij gaat verder met wachten.
Arme Rups.
Wat duurt dat lang!
‘Wie word jij eigenlijk?’ vraagt Rups.
‘Niemand,’ antwoordt Eendagsvlieg. ‘Ik blijf gewoon  
de hele dag mezelf.’
Het regent nog steeds, maar het kan haar niet schelen.
Ze wil de wereld gaan ontdekken.

Ze spreidt haar vleugels en vliegt de regen in.
Het gaat moeilijk, want haar vleugels zijn zwaar van het water.
Na drie rondjes vliegen landt ze uitgeput op een grasspriet.

Rups hangt nog steeds te wachten in de braamstruik.
‘Zie je al iets?’ vraagt hij.
Eendagsvlieg schudt haar hoofd.
‘Nu ga ik echt,’ zegt ze. ‘Ik heb nog maar iets minder dan een dag.’

'Blijf nog heel even,' smeekt Rups.  
'Het kan nu echt niet lang meer duren...'

                   Maar Eendagsvlieg is al weg.



HOE WORD J E  EEN  VL INDER?

Kan iemand mij uitleggen hoe je het doet?
Hoe word je een vlinder, wie weet hoe dat moet?
Ik dacht: ach, ik wacht wel, hier in mijn cocon.
Ik dacht dat het dan ooit vanzelf wel begon.
Misschien ben ik tóch iets belangrijks vergeten!
Of heb ik nog niet genoeg blaadjes gegeten?
Of is het zó moeilijk dat ik het niet kan?
Ik word er een tikkeltje misselijk van.
Mijn buik draait zich om en mijn hoofd doet zo’n pijn.
Dat zullen waarschijnlijk de zenuwen zijn.
Misschien ook een beetje het té felle licht.
Ik doe mijn coconnetje eventjes dicht.
Veel beter zo, donker en rustig en koel.
Wel gek dat ik mij er niet beter door voel.
Ik heb het zo warm steeds, en dan weer heel koud.
Het prikt overal en ik krijg het benauwd.
Het kolkt en het kriebelt en kronkelt vanbinnen.
Zou ik soms ziek zijn? Of... zou het beginnen?
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Ik ben nu een vlinder, het lukte dus toch!

Vlieg, moet je kijken, herken je me nog? 




