
H O O F D A R T I K E L

Voor mijn huis staat een grote boom en ik heb geen idee 
wat voor boom het nu precies is. Hoewel hij in het najaar 
voor ontzettend veel ‘rommel’ zorgt in mijn tuin en op de 
stoep. ‘Ik houd gewoon van die boom.’ Vaak zit ik even met 
een mok koffie door het raam naar hem te kijken. En steeds 
verwonder ik mij weer over de natuur en de veranderingen 
die het, met het verstrijken van de seizoenen, ondergaat. In 
de winter staat ie er altijd wat troosteloos bij met zijn kale 
takken maar in het voorjaar komt het frisse groen weer te-
voorschijn. Als de zomer aanbreekt, komen daar de oranje 
kraaltjes bij. Hij straalt dan één en al vrolijkheid uit en zorgt 
voor schaduw en verkoeling op hete zomerdagen. En dan is 
het opeens herfst, alweer een nieuw seizoen. Het kan nog 
heerlijk warm zomerweer zijn, maar toch, ik vind de eerste 
kraaltjes op de grond. Op dat moment weet ik dat de natuur 
voorzichtig overgaat van de zomer naar de herfst, daarvoor 
hoef ik niet op een kalender te kijken. Een nieuw seizoen 
doet haar intrede, het seizoen van loslaten.

Het duurt dan ook niet lang meer voordat de kraaltjes met 
tientallen tegelijk naar beneden komen vallen. Ik zie ze op 
de donkere aarde in mijn tuin liggen en, soms platgetrapt, 
op de stoep. Dit is de tijd van het jaar dat ik mij, meer dan 
anders, bewust ben van de natuur om mij heen. De tijd van 
het jaar waarin het groen van de bladeren verandert in de 
warme tinten van okergeel, oranje, rood en goud. En dan 
komt het moment dat ze zich loslaten. Ze dwarrelen voor-
zichtig naar beneden of worden tijdens een storm wreed 
losgerukt. Maar ze laten los, ze kunnen niet anders dan los-
laten.

Op die momenten realiseer ik mij meer dan anders dat alles 
eigenlijk om ‘loslaten’ gaat. Als je een authentiek leven wilt 
leiden en weigert om ‘achter de kudde aan te lopen of met 
de grote stroom mee te gaan’ zal je veel los moeten laten. 
Je zult naar binnen moeten keren, op zoek naar je ware zelf. 
Jezelf kritische vragen moeten stellen en onderzoeken of je 
denkbeelden, patronen, overtuigingen en ja, ook je manier 
van geloven wel de jouwe, of dat ze aangeleerd zijn. En er 
is ons van alles aangeleerd. Dat begint al vanaf het moment 
van onze geboorte en de manier waarop wij opgevoed wor-
den. Ouders, familie, vrienden, leerkrachten, de sportver-
eniging enz. hebben bepaalde verwachtingen van ons en al 
vanaf het begin worden wij, al dan niet liefdevol, ‘gekneed’ 
om aan deze verwachtingen te voldoen. Ik kan mij nog her-
inneren dat ik ooit tijdens een gesprek tegen één van mijn, 
inmiddels volwassen kinderen zei: ‘Laat alles los wat ik je 
ooit geleerd heb, waarvan je het gevoel hebt dat het niet 
bij je past, en wees vooral wie je zelf bent en hoe je wilt zijn.’

We weten allemaal hoe moeilijk loslaten soms kan zijn. En 
dan gaat het niet altijd om alles onder controle te houden, 
het kan ook voortkomen uit bezorgdheid. Zo belde mijn 
zoon mij een aantal jaren geleden op en het eerste wat hij 
zei was: ‘He he, ik kan nu even bellen, ze doet een dutje en ik 
ben bekaf ’. Toen ik vroeg waar hij dan zo moe van was, legde 
hij uit dat mijn kleindochter nu helemaal los kon lopen en 
van de ene hoek naar de andere hoek van de kamer ‘sprint-
te’. Op mijn verbaasde vraag waarom hij daar dan moe van 
werd kwam de volgende uitleg: Hij was zo bang dat ze zou 
vallen dat hij er met uitgestrekte armen achteraan liep, om 

haar maar op te kunnen vangen als ze onderuit zou gaan. 
Waarop ik zo tactisch mogelijk probeerde uit te leggen dat 
dit zo niet zou werken. Dat hij nog zo achter haar aan kon 
lopen maar dat, als hij maar een fractie van een seconde de 
andere kant op zou kijken, ze alsnog zou kunnen vallen. ‘En 
vallen zal ze, daar kun jij niets aan doen om dat te voorko-
men. Dat is nog nooit iemand gelukt.’ Ook dat is loslaten. 
Hoe graag je je kinderen, of ze nu jong of volwassen zijn, 
zou willen beschermen tegen alles wat hun pijn kan doen, 
het gaat je niet lukken. Loslaten is naar mijn gevoel ook ac-
cepteren dat je kinderen je eigendom niet zijn, dat ze hun 
eigen weg gaan en het recht hebben om hun eigen fouten 
te maken, net zoals we dat zelf gedaan hebben. Zolang je 
er maar voor zorgt dat je er bent om hun tranen te drogen. 
Dat je er bent om hun verhaal aan te horen. Zonder oor-
deel en zeker niet met een stompzinnige opmerking zoals 
bijvoorbeeld: ‘Zie je wel, ik heb het je toch wel gezegd en 
gewaarschuwd!’ 

Loslaten betekent voor mij ook dat er vertrouwen is. Er op 
durven vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen, 
want hoe kunnen we leven zonder dat vertrouwen? Voor 
mij stralen bomen ook zo’n vertrouwen uit. In de herfst la-
ten ze al hun bladeren los om de winter in alle rust door te 
brengen, het lijkt wel of ze dood zijn. Om vervolgens in het 
voorjaar weer voorzichtig tot leven gewekt te worden. Ze 
strekken hun takken uit naar de hemel en knoppen barsten 
weer uit in groene bladeren. De hele zomer lang bieden zij 
ons schaduw en verkoeling onder hun groene bladerdak.
Bij de Eeuwigheidszondag denk ik ook altijd aan loslaten. 

De namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 
gestorven worden genoemd. Wij steken kaarsen aan voor 
allen die wij los hebben moeten laten, kort of lang gele-
den. Er zijn gevoelens van verdriet en pijn en soms ook van 
dankbaarheid hoe vreemd dit ook mag klinken. Maar ook 
zijn er de grote WAAROM vragen. Waarom bereikt de één 
een hoge leeftijd om vervolgens zachtjes als een dwarre-
lend blad los te mogen laten. Waarom wordt de ander door 
een ziekte of ongeluk op jonge leeftijd zo wreed van de tak 
gerukt? Het zijn vragen waarop we geen antwoord krijgen, 
die ons aan het wankelen kunnen brengen en die woede in 
ons op kunnen wekken. Al deze gevoelens mogen er zijn. 
En toch, toch is er bij mij het diepe vertrouwen dat dit het 
einde niet is. Ooit zullen we elkaar weer ontmoeten. Hoe 
dat zal zijn weet ik niet. Maar het zal een plek zijn zó mooi, 
dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat.

Mia Ring  
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