
 
 

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 fladderen. 
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. 
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 ‘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, kastanjenectar, 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. 

Uit Toen rups een vlinder werd - Bette Westera & Naomi Tieman, Volt 2021 

Uit Toen rups een vlinder werd - Bette Westera & Naomi Tieman, Volt 2021 


