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REIGERTROUW 
 
Hondentrouw kennen we en daarvan weet u hoe 

dierbaar het is. Maar reigertrouw? Ja, ook dat 

bestaat.  

Al jaren komt hij aan vliegen, 2 x daags, ’s 

ochtends om negen en ’s avonds om vijf uur. 

5 jaar geleden stond hij er opeens, een reiger, 

midden in de tuin. Ach vooruit, een stukje vis kon 

hij wel krijgen. De volgende dag stond hij er weer. 

En zo begon het, dag in dag uit.  

De vis vond ik al gauw niet zo’n  goed idee meer, 

omdat het zo verschrikkelijk stonk. En dus 

probeerde ik wat vlees uit. Geen enkel probleem, 

het verdween allemaal als sneeuw voor de zon. En 

zodoende sta ik al jaren  regelmatig bij de slager, 

die mij belangeloos van vleesrestanten voorziet. 

Krielaardappeltjes vindt hij ook niet te versmaden. 

Maar het lekkerste vindt de reiger muizen, die op 

het kippenvoer afkomen en de muizenval dan op 

hun weg vinden;  Na afloop van deze  ongetwijfeld 

bijzondere maaltijd gaat de reiger naar de sloot om 

zijn dorst te lessen. 

In de loop der jaren is hij steeds dichterbij 

gekomen. Eerst streek hij neer op het kippenhok, 

zodat hij vanuit de hoogte de situatie kon bekijken. 

Maar tegenwoordig staat hij gewoon op het terras, 

2 meter van mijn ontbijttafel. Als er geen raam 

tussen zat, zou hij zeker de chocolademuisjes van 

mijn boterham afpikken. Nee, voor niets en voor 

niemand bang, de hond loopt gewoon buiten, hij 

trekt zich er niets van aan. Andere reigers zijn 

natuurlijk niet gewenst, die moeten maar een 

andere baas zoeken.  

U zult zich afvragen hoe zit dat als ik me verslaap? 

Geen probleem, hij geeft mij een uurtje, daarna 

vindt hij het mooi geweest. En ’s avonds? Hij weet 

dat ik op donderdag wat later thuis kom van de 

golfborrel. Die gunt hij mij graag, op donderdag 

komt hij gewoon wat later. En wacht hij eventueel 

nog een uurtje maar niet langer. De zomer- en 

wintertijd, daar kan ik de klok op gelijkzetten, het 

kost hem precies een week om te wennen, geen 

dag langer. En als ik met vakantie ben? Ja u 

begrijpt, dat kan natuurlijk niet. Maar waarom zou 

ik ook, met zoveel liefde en trouw van de dieren 

om je heen ( dat zijn dan ook nog honden, kippen, 

duiven, vleermuizen en vele soorten vogels), waar 

is het beter toeven dan thuis!  

 

 

H. Kruyt 

Noordwijkerhout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




