
Ongeduldig Onderbanken 
 
Als een rode vuurbol hangt de ondergaande zon boven de westelijke 
horizon. Niet voor lang, want als je het geduld kunt opbrengen de 
zonsondergang te volgen dan zie je hoe verrassend snel de grote  rode 
schijf wegzinkt achter de paarse einder. 
Evengoed blijft het telkens een weergaloze ervaring, zeker als je bedenkt 
dat dit schouwspel de oorzaak is van alle leven op aarde. De wisseling 
van dag en nacht, de wisseling van de seizoenen, het voorbijgaan van de 
jaren, van een heel leven! Dit alles wordt gemeten naar het steeds weer 
terugkerend verschijnsel dat de mens de “zon” noemt. 
Waar zouden wij zijn als deze cyclus niet bestond? Wij zouden geen jeugd 
kennen, geen hunkering naar volwassenheid, geen voldane terugblik op 
een werkzaam leven , geen ouderdom, geen besef van tijd, geen besef 
van leven… 
Elk normaal mens is blij met het aanbreken van de nieuwe dag, maar is 
ook tevreden als hij ziet dat deze dag overgaat in de weldadige rust van 
de avond en uiteindelijk in de stilte van de nacht.  
Maar ook weet elke mens aan het einde van de dag welke 
werkzaamheden niet helemaal klaar zijn gekomen en welke uitdagingen 
hem morgen en overmorgen wachten. Sterker nog,  de mens is in staat 
te plannen, te anticiperen en dat – en nog een paar andere 
eigenschappen – onderscheidt hem van de dieren. 
Vanmorgen zag ik hoe een huismus geduldig, met voer in haar snavel, zat 
te wachten totdat haar partner, die een paar tellen eerder met voer voor 
de jongen naar  binnen vloog,  het nestkastje weer zou verlaten.  Het 
voorval gadeslaande, viel het mij op dat niet dat vogeltje maar juist ik 
ongeduldig werd om te zien wanneer de volgende actie plaats vond. 
 
Ongeduld is dus een menselijke eigenschap en geduld een schone deugd. 
Eigenlijk wordt ongeduld dus als iets negatiefs gezien. Voor zover het 
onbeïnvloedbare zaken zoals weer, jaargetijden en kosmische krachten 
aangaat, is ongeduld inderdaad negatieve energie. 
Echter heel vaak ontstaat ongeduld omdat medemensen, overheden en 
gezagsdragers laat, te laat, traag of in elk geval trager dan verwacht in 
actie komen. Zeker als het gaat over beloftes, toegezegd handelen, 
handhaven en het voorkomen van onomkeerbare situaties. 
 
Zo ook in Onderbanken. Mensen in Onderbanken vragen zich af of de 
voorgenomen afsluiting van een aantal veldwegen inderdaad einde juli 
gerealiseerd wordt, of een indrukwekkende reeks van verloren 
landschapselementen zoals verdwenen bomen, gesloopte graften, 
weggeploegde veldwegen en tot nul gereduceerde bermen inderdaad in 
hun oude functionaliteit hersteld worden. Mensen in Onderbanken worden 
bepaald ongeduldig als aan het bij hun gewekte verwachtingspatroon niet 
voldaan wordt, als zij jaar in jaar uit zien dat aan een serieus beheer en 
handhaving van natuurlijke elementen in  het Onderbankse buitengebied 
maar mondjesmaat voldaan wordt……. Dit ongeduld is niet negatief uit 
leggen, omdat het voortkomt uit opgeroepen verwachtingen enerzijds en 
traag menselijk handelen anderzijds. In dat geval is ongeduld dus uit 
leggen als een schone ondeugd….. 
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