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Klimaatimker
Save the climate. There is no planet B. Als ik vandaag nalaat over
het klimaat te spreken, loop ik vast het risico dat ze mijn gsm van alle
kanten bestoken en belagen met een telefoontsunami en plat gelegd
wordt voor alle professioneel (nou ja!) en familiaal verkeer. Ik wil de
jonge gasten die moeite besparen. En voor alle duidelijkheid, jonge
mannekes en maskes, ik sta achter jullie gedachtengoed, hé! Zoals de
meeste van mijn collega’s. Imkers zijn klimaatverzorgers lang voor die
term een maatschappelijke noodzaak werd. Maar jongens en meisjes,
jullie die volledig ten onrechte met zo’n minachtende spot spijbelaars
genoemd worden, jullie die het bij het rechte eind hebben, er ligt me
iets op de lever. Jullie die de Brusselse straten en van andere steden
opfleuren met niet mis te verstane slogans, maar niet voor iedereen
verstaanbaar. Jullie die de toekomst zijn. Weet je, dat 50 – 51 jaar
geleden, 1968 om precies te zijn, wij ook radicaliseerden met de slogan
“Leuven Vlaams”. En dat wij de slag tegen de verfransing ook wonnen.
Vandaag lijkt me dat er naast de slag om het klimaat nog een slag
tegen de verengelsing nodig is, zeker nu de Britten ons niet meer
moeten. Zij die ooit de halve wereld koloniseerden, voelen zich nu een
kolonie van de Europese Gemeenschap, maar hun taal verkoopt beter
dan het Vlaams. Maar soit, things are changing! Brexit or not. Maar
voorlopig blijf ik toch maar in het Vlaams schrijven, kwestie van dit ook
niet teloor te laten gaan.
Klimaatkoninginnen Anuna en Kyra, jeugd van tegenwoordig, jullie
vragen zich terecht af waarom nog wiskunde studeren als je toch niet
kan rekenen … op beleidsmensen. Waarom nog geschiedenis studeren
… als die over enkele decennia toch stopt!? Waarom nog
aardrijkskunde of talen studeren… als het reizen naar andere landen
zal stoppen wegens overstroomd of te warm? Het klimaatactivisme
heeft onbedoeld toch al de milieuminister van haar stoel gekregen. Of
hoe politici slachtoffer worden van “fake news”. Graag had onze
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beroepsvereniging een klimaatimker in de plaats van Joke gewild.
Maar soit, het is Koen geworden. Hij zal nog veel heuveltjes moeten
slechten en euvels overwinnen.
Wanneer de Zweedse 16-jarige Greta Tuhnberg de Vlaamse en Waalse
collega’s komt vervoegen, besef ik meteen de bekrompenheid van
mijn eigen beginopmerking over de verengelsing. Klimaat is een over
de grenzen reikend probleem, geen nationaal thema. Wat dom van
mij! Ik moet dringend mijn mening herzien.
Is de wereld dan om zeep? Nog net niet, maar er gebeuren toch rare
dingen rondom ons. Om de burn-out van ons bijenbestand te
voorkomen, of beter in te dijken, want die is al enkele jaren geleden
ingezet, vind ik dat we de minister moeten adviseren. Er moeten
massaal veel “eiland bevruchte” koninginnen gekweekt worden.
Raszuiver, 100 % varroatolerant, hoge graad van vruchtbaarheid,
haaldriftig en veel 55555 en 666666. Ja, waarom niet op “Temptation
island”? De schaarse en schaars geklede bewoners zouden er nog wat
kunnen van opsteken van de ‘bloemetjes en de bijtjes’.
Wetenschappers waarschuwen dat onze bijen en vele andere insecten
nog maar enkele decennia te leven hebben. Ja, als dinosaurussen al
ooit een vervaldatum hadden en moesten opkrassen van het klimaat zo’n grote beesten - dan zouden die kleine insecten dat lot ook wel
eens kunnen ondergaan. Daarom moet de regering het vliegen
promoten. Van bijen wel te verstaan. En het zaai- en plantgoed van
bomen, struiken, bloemen BTW-vrij of gratis laten uitdelen = toekomst
zaaien!
Graag zou ik mijn kleinkinderen of toch 1 ervan de stiel willen
bijbrengen van de bijenhouderij. En dat ze hùn kinderen ook kunnen
grootbrengen met de fopspeen in de honing gedropt. Zoals ik ooit. De
teloorgang ervan zou één van mijn grootste dromen als sneeuw voor
de zon doen smelten. Vanwege de opwarming dus.
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Imkers aller landen, verenigt U. Onze (klein)kinderen leren het ons hoe
we ook de bijenstand te hulp moeten schieten: Iedereen klimaatimker!
Ons geduld heeft ook een houdbaarheidsdatum, het klimaat hopelijk
niet!

Revolterend radicaliserend reporter Charlie

