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 Herfst, de tijd dat de bladeren vallen  
Het is ontegenzeggelijk herfst geworden. De natuur is al weken bezig de droogte te compenseren 
met koelte en regen. De bladeren zijn nog lang niet allemaal gevallen. Mistroostig of - nog erger - 
ongelukkig kun je ervan worden zeker als je bedenkt dat de vrijheid, vrede, dialoog en 
samenwerking, die we op 22 september zo hoog in ons vaandel hieven, gefrustreerd worden door 
een nieuwe brandhaard in Syrië, door een stikstofcrisis – een crisis over een stof die ons dreigt te 
verstikken -, door weer een nieuw hoofdstuk in het Brexitdrama, een antivoorbeeld van dialoog en 
samenwerking enz.  
Idealisten worden steeds op de proef gesteld en er is volop voedsel voor verlammend cynisme. 
Cynisme is iets anders dan humor en lijkt meer op: “ik ben een realist”, die bedoelt: ik heb de hoop 
opgegeven en aan mij heb je dus niets meer. Hoe dan ook, de wereld komt er niet verder mee en je 
wordt er evenmin gelukkig van. 
Er was ook ander nieuws. Een nieuw boek van Rutger Bregman: “De meeste mensen deugen”, waarin 
hij aantoont dat het tijd is voor een nieuw positiever mensbeeld, dat ons mensen beter uitzicht en 
meer energie geeft. Het nieuws en de media van nu zijn als het ware een spiegel van onszelf, van 
onze eigen kijk op de wereld.  
Ander hoopgevend nieuws kwam voor mij van Dirk de Wachter, de inmiddels bekende Belgische 
psychiater, in een interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek over de ‘kunst van het ongelukkig’ 
zijn. In het interview komen talloze passages voor die de moeite waard zijn om met lichtgevend geel 
te markeren. 
Elk van die passages zou onderwerp kunnen zijn van een gesprek of verhaal dat ons kan helpen. 
Alleen een passage citeren is eigenlijk gevaarlijk. Ongeduldig en doelgericht als we zijn, zouden we er 
waarschijnlijk snel mee aan de haal gaan en al gauw in de eerste de beste valkuil stappen.  
Eén wil ik er wel aanhalen.  
“Mijn devies: laat de focus op geluk los, streef naar zin” met: “De zin van het bestaan is zorgen voor 
andermans geluk”. Deze boodschap is in feite helemaal niet zo nieuw en raakt aan de kern van de 
christelijke boodschap, de blijde boodschap die wij ook wel evangelie noemen. Die boodschap past 
ook wonderwel bij Allerzielen zoals u in een ander stukje kunt lezen. 
Deze herfst  hoeft gelukkig geen tijd van “ongelukkig zijn” te zijn. 
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