Vijf zwaluwen maken wél zomer
Op een warme lenteavond zit ik met mijn verloofde in de achtertuin te filosoferen.
We hebben deze onlangs opgefleurd met kleurige planten en bloemen. Hij, die
vroeger riep: “Als ik een tuin heb, dan asfalteer ik die.” En ik, die altijd tegen mijn
ouders zei als ik ze bakken vol planten de auto uit zag sjouwen: “Ik wil alleen
narcissen, krokussen en blauwe druif in mijn tuin, die komen immers elk jaar
terug.” De campanula, sagina, asters, tulpen, phlox, armeria, lavatera en addenda
staan trots te pronken in het licht van de ondergaande zon. Mijn verloofde heeft
zelfs het schaduwplekje - waar over een paar jaar een zandbak voor ons
aanstaand nageslacht komt - tot zijn bloementuin gekroond, met als „kroonjuweel‟
een grote valse tulp (magnolia). Opeens roept hij: “Vijf zwaluwen in de lucht! Dat
wordt morgen goed weer, schat, want ze vliegen niet laag!” En grapt: “Zie je, vijf
zwaluwen maken dus wél zomer!” Hiermee refereert hij aan de uitspraak: Een
zwaluw maakt nog geen zomer.
Waar komt dit gezegde eigenlijk vandaan? Zwaluwen trekken gedurende de lente
in groepjes noordwaarts naar hun broedgebieden in Europa, tot nabij de
poolcirkel. Hun sierlijke snelle vlucht is bij ons tijdens de hele zomer te zien en te
horen. De kleine vogels uiten schrille kreten tijdens het uitvoeren van hun
luchtacrobatiek. Ze zeggen dat je aan de hand van de hoogte van de vlucht van
zwaluwen het weer kunt voorspellen; bij mooi weer vliegen de insecten hoog, bij
slecht weer lager. Zwaluwen jagen in de lucht op insecten en zitten dus op
dezelfde hoogte. Zwaluwen staan al eeuwen symbool voor een mooie, warme
zomer.
We krijgen dit jaar de warmste zomer ooit, als we de voorspellingen mogen
geloven. Volgens bureau Positive Weather Solutions uit Engeland, dat de
afgelopen jaren enkele goede lange-termijnvoorspellingen heeft gedaan, liggen de
temperaturen in juni, juli en augustus 2010 hoger dan in het recordjaar 1976. Toen
tikte het kwik van de thermometer eind juni en begin juli vijftien dagen ruim de 32
graden aan.
Nou, wij zagen vijf zwaluwen….Wellicht een signaal dat we een heel warme
zomer krijgen. Nu maar hopen dat onze zomerplanten het goed blijven doen!

