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Geduld 
Het kan zo maar gebeuren dat je in  een zich nog wanend klein dorpje een 
feest wordt gegeven. Een oogstfeest nog wel. 
De meeste boeren die kunnen oogsten zijn vertrokken. En met het 
klimaatwapen, de stikstof in de hand, wordt ook een deel van de laatste 
boeren de wacht aan gezegd. 
Leuk te ervaren dat van de aanwezigen op het oogstfeest er lieden waren 
die achter het huidige kabinet beleid staan voor wat de stikstof betreft. 
Het kan verkeren zou Bredero zeggen. 
Ik ontmoet bekenden, na twee jaar Corona belemmering een verrassing. Het 
oogstfeest grijpt de sociale kansen om elkaar te ontmoeten grondig aan. 
Gesteund door het mooie weer, de goede voorbereiding van het feest, 
organisaties met hun beste beentje voor. Geweldig toch. 
 
Mag ik een oude kennis ontmoeten. Drie jaar elkaar niet gezien. Even 
praten, en goedkoop concluderen dat : “Als je maar geduld hebt”. Het komt 
alles vanzelf weer goed. Ik deelde dat laatste niet, maar wel dat ons kabinet 
met het stikstof beleid geen geduld toont. Dus geen schoonheid prijs 
verdient. 
Stel dat je over eigenschappen beschikt om problemen  of wensen te 
negeren. Met de reden dat het beter is te wachten, uitstel van vermoedelijke 
executie. Zou dit  de eigenschap geduld demonstreren? Jazeker, mits de 
geduldige zich kalm en beheerst blijft gedragen. 
Bij de groeiende groep meisjes en jongens, de groep wetenschappers, 
worden steeds meer problemen, vragen, van antwoorden voorzien. Ook 
voor de eigenschap ‘;geduld’ zijn  antwoorden gevonden. De evolutionaire 
psychologie en cognitieve wetenschap heeft met eenvoudige vragen testen 
los gelaten  op personen. Uitgevoerd werd een experiment waarbij iemand 
de keuze moet maken tussen een kleine beloning op korte termijn of een 
meer waardevolle beloning op langere termijn. Ervaring leert dat alle 
proefpersonen, mensen en dieren, de voorkeur hebben voor de kleine 
beloning op korte termijn.  Let wel, wetenschappers zijn ook maar mensen. 
 

Kan je geduld leren het je eigen maken. Ik denk dat het mogelijk is om de 
eigenschap geduld te bedenken te doordenken, geholpen door de rake 
spreekwoorden over de eigenschap ‘geduld’.  
Gedicht op de onderzijde van een ophaalbrug over het Wilhelmina kanaal in 
Tilburg. Er zijn meerdere bruggen in Nederland die voorzien zijn aan de 
onderzijde van een spreuk, een gezegde of gedicht. Vaak educatief bedoeld 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proefdier


voor het gepeupel dat ongeduldig wacht voor die alweer geopende brug. 
Het gedicht: 

“Hier kabbelt het water van nu naar later. 
De open brug is een pas op de plaats aan de stroom, 

Een stilte kruist er je droom”. 
Wij hebben meerdere bruggen met opschriften mogen door varen. 
Het zou leuk zijn als dit kanaal van communiceren meer ingezet 
wordt. 
Nog een voorbeeld: 

“Geduld is zulk een schone zaak, 
Om in een moeilijke taak 
Zijn doelwit uit te voeren; 

Dit zag ik laatst in onze kat, 
Die uren lang gedoken zat, 
Om op ene muis te loeren. 

Zij ging niet heen voor zij de muis, 
Gevangen, in haar klauwen had”.  

Dit gedicht van Hieronymus van Alphen 1746—1803 
Meer dan tweehonderd jaar terug stond de eigenschap geduld al in de 
belangstelling. Hij schreef dit in de bundel; “Prove van kleine gedichten 
voor kinderen. 
Ik raad een ieder om de spreekwoorden gezegdes en gedichten  met het 
onderwerp Geduld te lezen en te doordenken. U kunt daarna zeker uw 
ongeduld leren beheersen . Weet u de volgorde nog: 

Leren,  Leren leren.  Leren denken.  . 
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