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SCAN MIJ

bruine bladeren
doen denken aan

grijze haren

wijsheid
en rijpheid
hebben tijd

nodig

De vijftig tinten groen van de lente 
zijn na een lange warme zomer geworden 
tot vijftig tinten geel, vijftig tinten rood, 
en vijftig tinten bruin van de herfst. 
Dit kleurenpalet vertelt ons het verhaal 
van het leven en de groei van de bomen, 
maar ze vertellen ons evengoed het 
levensverhaal van de mens. 
 
Wie een boom plant weet dat hij niet 
direct vruchten zal hebben. 
Hij moet de boom groeitijd geven en pas 
dan kan hij ten volle genieten van zijn 
schaduw en zijn vruchten. 
 
Ook de mens heeft tijd en ruimte nodig 
om te groeien, te bloeien en vrucht te 
dragen, om doorheen de tinten van zijn 
levensweg tot wijsheid en rijpheid te 
komen. 
 
Want wijsheid vraagt tijd om te bedenken, 
te ontdekken en te beoefenen. Om 
zich te meten met anderen door hen te 
beluisteren en te bevragen en dan te 
vergelijken met eigen ervaringen. 
 
Rijpheid vraagt tijd om te leven, te 
beleven en te overleven. Om verder te 
gaan in het zoeken naar eigenheid en uit 
het lukken en mislukken kracht te halen 
die zekerheid en vertrouwen geeft. 
 
Die lange weg van de kruinkleuren van 
een boom brengt ons bij het bruin, van 
oudsher symbool van rijpheid. Evenzo heb 
je de lange weg van de kruinkleuren van 
de mens die ons brengt bij het grijs, van 
oudsher de kleur van wijsheid. 
 
Wijsheid en rijpheid zijn als de bruine 
bladeren van de boom die de herfststorm 
nog even kunnen doorstaan om dan 
neer te vallen op de aarde, opgenomen 
te worden in de aarde en zo nieuwe 
levenskracht worden voor het groen van 
de komende lente. 
 
Antoon Vandeputte


