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In deze tijd van het jaar lopen en fietsen vogelaars rond met de ogen op steeltjes 
en de oren gespitst om voortdurend het universum af te scannen. Tussen 
witstuitbarmsijs en buidelmees door, in wezen irrelevante passanten (wat die 
laatste betreft, zomaar ineens opgedoken langs de Haarrijnse plas bij Vleuten, had 
ik nog even hoop dat het blijvertjes zouden zijn. De plek leek er uitermate ge-
schikt voor, maar helaas: vanmorgen alweer spoorloos), zijn we ongeduldig op 
zoek naar de eerste tjiftjaf, of de eerste zwartkop, de eerste fitis, enzovoorts. Heb 
je eindelijk je fitis binnen, zit je alweer te wachten op je eerste rietzanger. Heb je 
die, vraag je je intussen af waar toch de boerenzwaluw blijft. Zo gaat dat het hele 
voorjaar lang, van gierzwaluw naar karekiet naar grasmus naar spotvogel. Telkens 
vier je een klein feestje, maar telkens volgt op dat feestje nieuw ongeduld. En 
waarom eigenlijk? Met enig geduld krijg je ze heus allemaal wel te zien. Hoef je 
helemaal je best niet voor te doen, hoef je je helemaal niet voor te haasten. Een 
week verder en het land zit er vol mee.  
 

 

Rietzanger - Richard Pieterson 
 
Waarom dan toch al die moeite om zo’n eerste boerenzwaluw te vinden terwijl die 
er blijkbaar nog niet is? Waarom niet gewoon over een week nog eens proberen? 
Want dan is-ie er gegarandeerd. Chronisch ongeduld: typische afwijking van de 
vogelaar. Een van de vele. Ook vandaag niet gelukt trouwens. Morgen weer pro-
beren dan maar.  
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