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Zoals aangekondigd in het boek ‘De Argonne,
een indringende kĳk …’ (Desmet et al., 2019),
was het de bedoeling om nog een aanvulling
over de dag- en nachtvlinders te schrĳven. Dat
oorspronkelĳk doel is ondertussen een tikkeltje
uit de hand gelopen met dit boek als resultaat.
Wat begon met het lezen van een aantal artikels wekte de nieuwsgierigheid naar steeds
meer informatie over vlinders. Jammer genoeg
blĳft al te veel boeiende kennis opgesloten in
de wetenschappelĳke artikels.
Bĳ het ver teruggaan in de tĳd was het bĳzonder interessant om te zien hoe de kennis over
vlinders tot stand kwam en hoe kunst en
wetenschap elkaar in die beginperiode sterk
beïnvloed hebben. In de oude boeken ligt
ongetwĳfeld nog een schat aan boeiende
kennis verscholen, nog wachtend om geopenbaard te worden.
Onvermĳdelĳk zal je hier en daar nog een extra verwĳzing naar de Argonne en omgeving
vinden, noblesse oblige, en achteraan vind je het

resultaat van een jarenlange vlinderinventarisatie in een deel van de streek door
Bernard Misonne, Jean-Pierre Lamoline en
mezelf.
De citaten in dit boek zĳn meestal letterlĳk overgenomen uit de literatuur. Het zal dus af en toe
ten onrechte lĳken of er taalfouten staan. Van een
aantal langere citaten staat achteraan in het boek
een vrĳe vertaling. Voor het vertalen van de gedichten ben ik echter onvoldoende poëet zodat ik
dat wĳselĳk overlaat aan de lezer!
Ik wil zeker André De Kimpe en Bernard
Misonne bedanken voor het kritisch nalezen, de
aanvullingen en vele suggesties. We prĳzen ons gelukkig dat we mochten gebruik maken van de schat
aan gegevens van Jean-Pierre Lamoline.
Ellis De Vuyst gaf tips bĳ de opmaak.
Beata Babicz (Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences)
bezorgde de tekeningen van Perthées en dankzĳ Hans Mulder (Universiteit Amsterdam) kan
je de aquarellen van Gessner bewonderen.
Alvast heel veel snuisterplezier!
Rik

Scudder, 1881
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Butterfly

“To live you must have
sunshine and freedom
and a little flower to love!"
Hans Christian Andersen
The Butterfly
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