
EEN NIEUW BEGIN, EEN MOOI GESCHENK  

 

 Waar de mensen het hebben gehaald om één januari als jaarbegin aan te duiden versta ik nog 

steeds niet. Ware het niet dat de eindejaarsfeesten met grote trom worden aangekondigd, ik zou 

nooit durven vermoeden dat het jaar op zo'n tijdstip begint. Alles is kaal en dor. Het weer is nat en 

ongezellig. De dieren houden zich schuil in hun winterslaapplaats. Zelfs wij, gecultiveerde huishonden 

vertikken het om ook maar één minuut langer buiten te blijven dan nodig om onze dagelijkse 

behoefte te doen. De enige boom die nog bladeren heeft (en dan nog) wordt in die dagen in huis 

genomen en versierd met alle mogelijke bollen en andere kerststerren, om toch maar een beetje 

natuurlijkheid te creëren. De zon heeft schaars de tijd om boven de horizon uit te komen. Ze haalt 

amper enkele meters hoogte of het westen lokt ze reeds, waar ze in veel gevallen zonder veel 

warmte gebracht te hebben, onder gaat. Dat is toch geen begin van een nieuw jaar. Moesten wij 

dieren het voor het zeggen hebben, dan begon het jaar zeker twee maanden later. Ten vroegste in 

februari kan je zien dat de wereldbol zijn oude schulp heeft afgeworpen en aan een nieuwe opsmuk 

begint. De krokussen en de sneeuwklokjes piepen als eerste uit de nog kale grond. Het zijn de 

aankondigers dat de natuur aan het herleven is. Februari geeft ook al enkele zomerse dagen die de 

tuinier al kriebels doet krijgen om de schop ter hand te nemen. Daaropvolgende vrieskou aanvallen 

doen hem echter vlug weer van gedacht veranderen. In maart komt dan de hele aardbol in beweging. 

Vooreerst zijn de dagen reeds een goed stuk verlengd. Je krijgt tenminste de tijd om de mopjes van 

de kalenderblaadjes te lezen, zonder kunstlicht. De meeste vogels zijn al in de weer om 

bouwmaterialen bijeen te scharrelen om een stevig nest te bouwen. (Batibouw komt wat dat betreft 

toch op het juiste tijdstip.) Er heerst reeds een grote bedrijvigheid rond de mierenhopen. De eerste 

warme zonnestralen aktiveren de duizenden soldaten van de koninginnemier. Ook rond de 

bijenkorven heerst er nu al een gezellige drukte. De takken van de vroegbloeiende heesters beginnen 

stilaan te zwellen van het opgezogen voorjaarsvocht en even later zelfs maken de samengetrokken 

knopjes een grote vuist om alzo, door de tak heen zich te kunnen ontplooien in het volle daglicht. En 

de landsman . . . die mag eindelijk zijn opgekropte ijver om te planten en te zaaien tot uiting laten 

komen. De liefde die het kleine sla-plantje krijgt, opdat het onder het glas zou gedijen steekt schril af 

tegen de brutaliteit waarmee zijn soortgenoten in volle seizoen worden geveild, ja zelfs vernietigd. 

Iets later worden de allereerste aardappelen geplant. De amateur-tuinier troost zich in vele gevallen 

de moeite om iedere avond zijn kleine plantjes te beschermen met een omgekeerde bloempot of iets 

dergelijks, om ze te beschermen tegen de aanvallen van de nu reeds zeldzamer geworden 

vriesnachten. Ook de siertuinen komen uit hun winterslaap. De harde oude graszoden worden 

weggedrumd door nieuwe, malse grassprietjes. De hoogste tijd om het mes van de grasmachine nog 

eens goed te slijpen, want het maaien komt nu snel dichterbij. Meer en meer krijgt de natuur weer 

kleur, alsof ze zich op zijn mooist wil tonen tegen dat de zon de kracht heeft om hoger aan het 

uitspansel te klimmen en alles in een zacht voorjaarslicht te plaatsen. In al dat prachtigs blèren vele 

hoogzwangere schapevrouwtjes en de rapsten onder hen hebben reeds de zorg over één of 

meerdere kleine lammetjes. De vogels die het tijdens de barre wintermaanden in onze kontreien niet 

zagen zitten komen blijgemoed van hun winterverblijfplaats terug. Hun getjilp doet ook de andere 

dieren, als die nog niet ontwaakt waren, hun bedrijvigheid hervatten. Het hele stel is weer kompleet. 

Nu nog enkel de ijsheiligen afwachten, om dan met volle kracht de zomer tegemoet te gaan. Een 

geschenk zomaar gekregen. Niet de minste menselijke arbeid ligt aan de oorsprong van deze 

natuurhernieuwing. Alles gaat vanzelf en geen mens (noch hond) kan aan het proces grondige 

wijzigingen aanbrengen. Wij hoeven enkel te ondergaan en van al die pracht te genieten. Misschien 

is het dan ook daardoor dat we zo weinig respekt hebben voor al dat moois rondom ons. Indien de 

mensen een belasting zouden moeten betalen voor iedere boom die in onze bossen opgroeit, dan 



zouden ze er wel beter voor zorgen ! Moest iedere bloem die bloeit of vogeltje dat uitgebroed wordt 

een prijskaartje hebben, je zou nog eens wat zien. Beertje Knuffel heeft allang begrepen dat de 

natuur het mooiste geschenk is dat we hebben. Bij mijn eerstvolgende bezoek, vraag ik of ik zijn 

vestje ook even mag dragen, want DE NATUUR LIGT MIJ ook ! 

 Vanwege Bootsman natuur-lijk 


