
Ontluikend Onderbanken… 
 
Het is vandaag de dag van het OLS, volop zomer dus, de zomer van Gerard 
Cox, de zomer van het heimwee. Als wij over enkele maanden onder 
striemende najaarsstormen nog eens terugblikken en het dan achter ons 
liggende seizoen een waardering geven; heet, te heet, nat of te droog, 
opgetogen, bijzonder ……… enfin, dan heeft ieder  zijn eigen mijmeringen en 
gevoelens. 
 
Ik sta onder een volop bloeiende zomerlinde. De overdaad van de bleekgele 
bloesem druipt er letterlijk van af. Duizenden zacht gonzende bijen zijn in de 
dichte kruin op zoek naar het kostbare nectar, ja dit moet een goeie zomer 
zijn…… Het gerestaureerde kruisbeeld er onder geeft deze plek een welhaast 
sacrale sfeer en ik laat de weldaad van het moment diep tot mij doordringen.  
Iets verder op mijn rondgang springen vier jonge bruingele kalveren over 
een grazige weide, zelfs de moederkoeien kijken er van op. Je ervaart nu de 
echte waarde van het woord “ dartelen”, een andere omschrijving valt er niet 
voor te geven. De bloedrode avondzon staat nog redelijk hoog boven de 
einder, maar je weet; achter een half uur valt de vochtige avondstilte als een 
weldadige deken over dit vruchtbare  landschap 
 
Wat heeft dit alles te maken met ontluiken?  Welnu wij hebben gezien hoe in 
de afgelopen winter gekapt is, hoe vervolgens de prille lente onderhevig was 
aan allerlei menselijke invloeden, positief en negatief, hoe dingen ter 
bescherming van ons gezamenlijk grootste goed gedaan zijn, dan wel 
nagelaten werden, hoe mensen reageerden of juist niet reageerden op mijn 
geschrijf. Als ik kijk naar het maaiwerk dat de gemeente afgelopen weken 
heeft uitgevoerd, krijg ik de indruk dat de bermen over het algemeen breder 
zijn geworden, dat het maaisel goed is opgeraapt, dat men zorgvuldiger te 
werk is gegaan en dat het landschap op zijn hoogzomers er weer fantastisch 
uit ziet. Is dat “ wishful thinking”?  Hopelijk niet.  
 
Hopelijk is dat het begin van begrip voor elkaar opbrengen,  durven kritisch 
te zijn, durven kritiek te weerleggen, dus beter communiceren over de 
inrichting van ons mooie land. Als dat waar is spreken wij over een 
Onderbankse Lente , over een Ontluikend Onderbanken! 
 
Pierre Lindner 


