Lente kriebels – Paastijd.
21 maart: het begin van de lente, 27 maart: zomeruur (een uurtje vroeger in de
natuur – voor hoelang nog?).
‘Met de zuidenwinden op 21 maart met Sint-Benooi, valt heel het jaar in een goede
plooi. Hazen die springen en leeuweriken die zingen moeten zeker de lente
bringen’. Waar hoor je deze spreuken nog?
Uit ieder botje piept een blad, viooltjes: blauwe of geeltjes langs elk pad.
De eersten waren de sneeuwklokjes, adieu winter. We zien de mooie krokusjes in
de zon. Paasbloemen, narcissen, toch al een heel stuk voor Pasen. Zijn ze niet te
vroeg? De kleintjes en de grotere, enkele en dubbele, witte en gele. Een vroege
lente, zeker dit jaar met maart die heel wat zonnige dagen gaf. Iedereen tevreden
als ook van ’s morgens vroeg het gevederde volkje zijn voorjaarsserenade ten
beste geeft. Vooral dan bij het horen van enkele vinkenslagen.
Alles als voorbode van de lente waarbij ook het daglicht al een heel stuk meer te
zien is.
‘Pasen, Pasen. Luide klinke nu de slag van vlerke en vinke, nu de stem van mens
en dier.’ (Guido Gezelle)

Heb jij dat ook?
Dat de seizoenen van het jaar, zich ook hechten aan de seizoenen van het leven.
Zo moeten we nu, telkenjare, de winter uit. De band tussen mens en natuur is
lang niet meer zo hecht, zeker niet voor de stadsmussen. Maar bij ons bestaat dit
zeker nog wel. Alhoewel we telkens de natuur weer moeten herontdekken na de
winter. Nieuwjaar valt op 1 januari. Maar, eerlijk gezegd begint het nieuwe jaar
met het nieuwe zichtbare leven; de bomen die in de winter dood leken te zijn,
kleden zich opnieuw met nieuwe bladeren. De ontluikende natuur, het ‘lengen’
van de dagen, het gezang van de vogels. Het vertoeven in open lucht, kijken en
luisteren naar de natuur, een stilteplaatsje opzoeken en toch verrast zijn door het
gezang van een vogel. Maart 2022 was een prachtige maand met amper neerslag,

de landbouwers konden naar hartenlust de vele voorbereidingen op het veld
uitvoeren.
‘Een droge maart is goud waard, als het in april maar regen wil.’ (Druivelaar 23
maart)
En nu – begin april – zijn vele vogels helemaal nog niet klaar. Misschien wel de
liefhebbers die al op de eerste april sneeuw- en hagelbuien hebben getrotseerd.
Een voorbode van weeral een druk seizoen. Helaas, ook dit jaar steekt de
vogelgriep weer de kop op. Onverstaanbaar dat ook onze vogels en onze
liefhebberij daarbij getroffen worden, al zitten deze in afzonderlijke kooien
zonder met de natuur in aanraking te komen.
Begrijpe wie het begrijpen kan…
Wie de uitslagen van de eerste zettingen al heeft ingezien, merkt dat er enkele
uitschieters tussen zitten. Maar voor de meerderheid zien we toch wel dat de
vogels nog verre van speelklaar zijn. Bij de liefhebbers echter is de ‘goestinge’ er
wel.

Wie herinnert zich de legendarische woorden ‘Heeren Vertrekt!’ van Karel Van
Wijnendaele (pseudoniem van Carolus Ludovius Steyaert ° Torhout 16 november
1882 - + Deinze 21 december 1961) die de eerste Ronde van Vlaanderen op gang
schoot in 1913. Die eerste Ronde van Vlaanderen was een wielerwedstrijd van
324 km…
Zo ook kunnen we stellen dat ‘onze’ ronde – zangwedstrijden, op gang is
geschoten begin april. Maar dan veel stiller en met een kort vlaggenzwaai en
enkel met de woorden ‘tekenen’, en uiteraard alleen die liedjes die goed zijn.
Bij deze zijn we zijn vertrokken voor een hoopvol speelseizoen 2022.
Dirk Jonckheere

