
Vandaag was een leerzame dag; ik ga het jullie uitleggen. 

 

De middag dat Schrijverskring Ospel weer bij elkaar komt met verhalen en gedichten bleek 

ineens erg dichtbij. De opdrachtwoorden hadden tot nu geen belletjes laten klinken of 

lampjes laten branden; kortom mijn papier bleef blanco. Om mijn inspiratie voor een gedicht 

of kort verhaal een beetje op te vijzelen heb ik het opdrachtwoord Senang opgezocht bij 

Google. Natuurlijk wist ik wat het betekent, maar een beetje hulp is welkom. 

 

Alle vertalingen van het woord senang naar het Nederlands toverden een warme glimlach op 

mijn lippen. Die glimlach gleed lekker warm naar binnen waardoor ik me meteen senang 

voelde. Zo heerlijk behaaglijk achter mijn computer. Mmmm. In de rechterkolom op de 

website pagina van de Nederlandse Encyclopedie stond dat er recent gezocht was naar het 

woord Haplohyphes aquilonius. Zo, zo dacht ik bij mezelf. Dat klinkt nogal moeilijk. Ik 

probeerde het woord hardop uit te spreken en struikelde zowaar over bijna alles. Inmiddels 

was ik zeer nieuwsgierig….wat betekent dit? 

 

Wikipedia bracht uitkomst en gelukkig bestaat er een Nederlands woord voor. Het rolt ook 

nog eens heel gemakkelijk uit je mond; het gaat namelijk over haften. En haften zijn 

eendagsvliegen. Wat interessant! Wisten jullie dat de orde van de haften is opgedeeld in 36 

families? Zonder uitzondering niet uit te spreken zonder een taalcursus. 

Haften kennen geen larve- en popstadium; het onvolwassen dier is een nimf en ze leven het 

overgrote deel van hun bestaan als nimfen in het water. En ik maar denken dat nimfen 

Grieks en Romeinse godinnen zijn in de gedaante van mooie meisjes en wel duizenden jaren 

leefden.  

 

Maar het verhaal wordt nog mooier. Een nimf gaat op een bepaald moment naar het 

wateroppervlak en ondergaat een gedaanteverwisseling waar een zogenaamde subimago uit 

de nimfhuid sluipt. Deze gedaantewisseling is onvolledig…wow, ze krijgt nogmaals een kans 

om zichzelf te vernieuwen. Wat een mooie gedachte; eerst als nimf te mogen leven en dan 

nog even een subimago te zijn voordat je volwassen bent. Lijkt me heel ontspannen. 

 

Nu ik al deze informatie weet voel ik me geweldig en met een goed gevoel kan ik op weg 

naar de lieve mensen waarmee ik me verbonden voel en de meest senangste middagen 

doorbreng. 
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