Wijster…
…als moeders sterven, staan je ogen in een ander licht… Alsof je tegen de zon in kijkt lijkt ‘t wel… Of je
alles scherper ziet, maar niets kan onderscheiden…
Ik heb geen nieuws voor U vanuit het veld, de tuin of de wei maar ach, wellicht wel iets op mijn lever. Al
schrijvende weg… nou ja 2017… het nieuwe jaar, net wat u zegt, met alle wensen en gedachten van dien.
Ik wens U een jaar toe met veel vlinders in de buik. Van die allesoverheersende flapvleugels waar je geen,
of haast geen weerstand aan kan bieden. Van die vliegers, die zitten te
springen om een vrolijk voorval of een lieve voorbijganger… Klaarstaan
(eigenlijk klaarfladderen natuurlijk) om elke kans of gebeurtenis aan te grijpen en dan direct te omhelzen, te juichen, te
springen, te dansen, te rennen met handen hoog, hard lachend,
wellicht met koppeltjeduikelen of zo, of bokje springen. Dat soort
vlinders wens ik U toe in 2017. Een jaar vol vrolijkheid en liefde, gekkigheid en gein. Tranen van vreugde en ontroering en af en toe de
slappe lach.
Nu we het toch over vlinders hebben. Er is weer ‘n
prachtig boek verschenen over vlinders in Drenthe. Dus Wijster en omgeving zogezegd. “Dagvlinders in Drenthe” heet het boek. Het beschrijft een
inventarisatie van de dagvlinders in Drenthe van 2007 tot
en
met 2015. Er bestaat al een prachtige atlas, maar die verslaat
een eerdere periode. Ook een heel mooi boek dat we heel vaak naslaan.
Deze boeken laten mij genieten van onder andere de vlinders die ik nog
niet in Wijster en omgeving heb gezien. Om er maar eens een paar te
noemen: de Veenbesparelmoervlinder, de Heivlinder, het veenbesblauwtje,
het Veenhooibeestje, de Kommavlinder, het Gentiaanblauwtje, de… nou ja,
enzovoort, enzovoort. Voor mij een verlanglijst om van te smullen. Staan er in
dat boek ook de precieze plaatsen van waarneming en de waardplanten niet te
vergeten. Gegevens die allemaal zijn verzameld door mensen van de “Vlinderwerkgroep Drenthe”. Prachtige foto’s en heerlijke verhalen die een prima inzicht geven
over de stand van zaken in onze buurten. Ook hoe we het deze sierraden in de
directe omgeving naar de zin kunnen maken. Verwennen, zodat zij zich ook aan
de volgende generaties dorp- en buitenvolk kunnen laten zien.
Bij het lezen van “Wiester mien dôrp” hebt U beste lezer al enige
waarnemingen op dat gebied kunnen aanschouwen. Het lijkt
me nou ‘ns zo leuk als U uw mooie, aardige, bijzondere of zelfs
spectaculaire waarneming aan onze redactie meedeelt, zodat
die dat kan vermelden in de krant. Dat lijkt me eens ‘n goed
idee. Hoeven natuurlijk niet alleen dagvlinders te zijn. Kunnen
ook vogels, spinnen, slakken, paddenstoelen, slangen, kikkers.. nou ja; zie maar. Planten mag natuurlijk ook; heel
graag zelfs.
Veenhooibeestje

(de afbeeldingen van de beeldjes
in brons zijn door de kunstenaar Jaap Uittien en de vlinder komt uit het boek)

De groeten en ‘n prachtige wandeling,
Kees.

