
De vlinder 
en de rechte lijn
Vlinders waren als motten, maar dan vriendelijker. Als de zon scheen 
hingen ze van ’s ochtends vroeg al in de lucht, en ze trokken de aandacht 
met hun gefladder. De kat ergerde zich aan hun slordigheid.

‘Lalala,’ zei ze, toen er weer een koolwitje voorbijkwam. Ze zuchtte 
overdreven en vroeg langs haar neus weg of het koolwitje wist wat de 
kortste weg was tussen twee punten.

‘Ik heb het geweten, maar ik kan er even niet opkomen,’ zei het kool-
witje, terwijl ze tussen twee bloemen twijfelde en uiteindelijk een derde 
koos. ‘Waarom vraag je dat?’

‘Om je duidelijk te maken dat er een kortste weg bestaat,’ zei de kat.
‘Natuurlijk bestaat die,’ zei het koolwitje. ‘Maar waarom zijn 

er ook zijpaadjes, als je ze nooit neemt?’
Daar had de kat niet van terug. Ze koos zelf ook wel 

eens een zijpad, of ze sloeg af en toe een weg in die 
ze nog nooit was gegaan. Dan volgde ze een geur 
of een spoor, en ze kwam altijd ergens op een goede 
plek uit.

‘Waar ga je nu naartoe?’ zei de kat. 
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‘Dat is moeilijk uit te leggen,’ zei het koolwitje. ‘Ik ga nu naar – eh – 
hier, en ik blijf – eh – hier een tijdje. Deze kleur ligt mooi in de zon, dat 
trekt me aan.’ 

Ze fladderde verder, en keerde terug, en twijfelde even boven een bloem 
waarvan ze wist dat ze er niet lang ging zitten, maar ze ging toch zitten. 
Ze giechelde.
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‘Kun je niet eens gewoon een rechte lijn proberen?’ 
zei de kat. ‘Kun je niet eens vooraf beslissen waar je  
naartoe zult gaan, en dat dan uiteindelijk ook doen?’

‘Nee,’ zei het koolwitje. ‘Als ik de kortste weg 
neem, dan ga ik niet naar — eh — hier. Dan ga ik 
naar het punt waar de kortste weg naartoe leidt, dat is helemaal iets 
anders. Ik heb je net gezegd dat deze kleur mooi in de zon ligt, en dat 
ik hier een tijdje blijf. Ik moet juist geen rechte 
lijnen proberen.’
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‘Lalala,’ zei de kat, die vond dat het koolwitje praatjes maakte. Motten 
stonken, maar vlinders deden alsof ze lekker stonken, en dat was op z’n 
minst even erg.

‘Toch meen ik wat ik zeg,’ zei de vlinder. ‘Jij vindt dat ik altijd  
onderwég ben. Ik vind dat ik altijd érgens ben. Dat is een verschil, hoor 
je het?’ 

Ze liet de bloem waarop ze zat los, en fladderde recht omhoog. 
Tenminste: wat ze bij een vlinder recht omhoog noemen.
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