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The blue triangle in Joure  Luut de Zee 

 

Afgelopen voorjaar na een voetbalwedstrijd in de kantine sprak ik een voormalig 

teamgenoot, Jan Sloothaak, die vroeg of ik nog steeds geïnteresseerd was in 

vlinders. Mijn antwoord was uiteraard bevestigend. Hij had namelijk bij zijn werk 

bij Douwe Egberts in een baal thee een mooie vlinder gevonden. Hij vroeg of ik 

deze wilde hebben. Natuurlijk was ik erg nieuwsgierig geworden en ik zei dat ik 

de vlinder graag wilde hebben. Enkele weken later kreeg ik de vlinder in een 

potje. Hij was een beetje beschadigd maar tijdens een vergadering van het bestuur 

van de vlinderwerkgroep Friesland bleek dat Siep en Janny Sinnema de vlinder 

wel kenden. Zij hadden deze soort tijdens hun vakantie in Maleisië ook 
waargenomen. 

 

 

 

Graphium doson 

 

 Het bleek Graphium doson te zijn, in. Een foto van deze vlinder is te vinden in de 

Vlinder Encyclopedie (W.Landman, 1999). De vlinder komt voor in Zuid-Oost 

Azië. De thee waarin de vlinder gevonden werd was afkomstig uit Indonesië. 

Mogelijk is de vlinder als pop naar Nederland gekomen en in theeopslag van 

Douwe Egberts in Joure uitgekomen. Naast alle Nederlandse vlinders die zeker de 

moeite waard zijn is zo’n toevallige tropische verrassing een leuke afwisseling. 

 
 

 

 

            Antichloris viridis – De bananenvlinder           Gerard Bergsma 

 

    Het is donderdag 7 september. Een dochter van mijn buren belt aan en levert 

een potje af met een zwart insect, dat ze afgelopen zondag bij haar thuis in Assen 

had aangetroffen. Aangezien het dier eerst in haar nek zat en ze een prik had 

gevoeld, was het besluit snel genomen om het maar niet dood te slaan, maar het in 

een potje te doen en het mee te nemen naar de “vlinderbuurman” van haar ouders 

in Appelscha, zodat hij zou kunnen vaststellen door welk (mogelijk) gevaarlijk 
insect zij belaagd was, waarna een adequaat serum of antibioticum bij de dokter 

kon worden gehaald. Meteen als ik het zie realiseer ik me dat het om een heuse 


