
Herfst 
 
Als je deze dagen naar buiten kijkt dan merk je dat de herfst begonnen is. Het is ’s avonds al snel weer 
donker, ’s morgens komt de dag wat moeizamer op gang en de herfstkleuren benaderen ons alweer. 
De herfst heeft zijn  intrede gedaan en de ‘r’ was al weer wat langer in de maand. 
 

Ons kalenderjaar ziet er eigenlijk wel overzichtelijk uit met haar 4 jaargetijden. Afwisselend en nooit 
saai. En duidelijk is ook wel dat we allemaal onze voorkeur hebben voor een van de jaargetijden. ‘Geef 
mij die warme zomer maar’ of juist ‘ik kan zo genieten van een echte winter…....’  
Zo heeft ook elk jaargetijde haar eigen feesten. Zelfs of juist ook de religieuze feesten zijn, niet geheel 
toevallig, gekoppeld aan de jaargetijden. Nee, alles is afgestemd op de wisseling van de seizoenen. Ook 
ons leven. 
 
De herfst die rond 21 september begint, is 
ook een erg kleurrijk seizoen met haar 
gekleurde bladeren, struiken en 
paddenstoelen. Ondanks het feit dat de 
herfst de voorbode is van de winter 
waarin we ons meer en meer terug 
trekken, trekken we er in de herfst toch 
ook heel graag op uit om te genieten van 
al dat moois dat de natuur te bieden 
heeft. Daarbij is het in de natuur ook een 
echte oogsttijd met de vruchten van de 
bomen waarmee de natuur zicht 
voortplant en de vogels en andere dieren  
hun wintervoorraad kunnen aanleggen. Dus de herfst heeft ook erg veel te bieden!  
Vogels vertrekken en de dieren die hier blijven, krijgen een wat dikkere en warmere vacht om zich voor 
te bereiden op de winter, de herfststormen en de lagere temperaturen. Vooral voor de  kinderen zijn 
de bladeren die vallen prachtig speelgoed en een groot vermaak. Net als de kastanjes en eikeltjes. Vele 
ouders hebben de afgelopen weken dan ook veel  kastanjes gevonden in de jaszakken van hun 
kinderen. De ‘opbrengst’ van de kastanjeboom van de buren van onze school. 
Maar toch, naast al dat moois trekt de natuur zich langzaam terug en bereidt zich voor op de winter. 
En wij volgen dat. Ook wij trekken ons terug, verkeren meer IN huis dan er buiten en zoeken de warmte 
van binnen op. 
 

Ook ons leven voltrekt zich in het ritme van de seizoenen. Als kind is het natuurlijk lente en mag je 
groeien en tot bloei komen. En als volwassene mag je de hoogtijdagen van de zomer beleven. Althans 
dat geluk is iedereen natuurlijk van harte gegund. Hoogzomer in het volle licht, in de volle kracht van 
het leven. En zo kent ons leven ook de herfst. De periode dat mensen zich wat meer terug trekken 
vanuit bijvoorbeeld het werkzame leven. Naar de rust van een heerlijk ontspannen boswandeling. 
 
Nu ik in de herfst van mijn werkzame leven verkeer, kan ik zeggen dat ik vooral heel erg geniet van die 
herfst met alles wat die te bieden heeft. Ik ervaar de warme en zachte kleuren die het geeft misschien 
nog wel intenser dan die mooie zomertinten. Omdat ik er meer bij stil sta? Omdat het meer indruk 
maakt? Dat weet ik niet precies.  
 
Ik geloof wel in de uitspraak dat je in je leven zelf de slingers moet ophangen om plezier te hebben 
maar meer nog geloof ik erin dat je dat vooral samen doet met je naaste omgeving. En daarom geniet 

 



ik zo van die prachtige herfst met mijn geliefden maar zeker ook met al die mooie mensen van Sint 
Maarten, groot maar vooral ook klein! 
 

Meester Krijnsen was met zijn bijna 85 jaar diep in de herfst van zijn leven toen hij op 22 september 
jongstleden overleed. Een prachtig mens die in zijn hoogtijdagen stond voor zijn Sint Maartenschool 
en tot diep in de herfst betrokken bleef bij het wel en wee van  ‘zijn’ school. Ik weet zeker dat hij een 
warme en kleurrijke herfst gehad heeft. 
Toen hij in 1997, in zijn werkzame herfst de pijp aan Sint Maarten gaf, mocht ik zijn werk voortzetten 
in de bloei van mijn leven. En dat ik ‘straks’ het stokje overdraag aan Dieuwertje van Dalfsen bewijst 
dat onze natuur datzelfde ritme kent en een doorlopend verhaal is. 
 

Intussen blijf ik nog even  genieten van mijn herfst en de komende herfstvakantie. 
En laten we ook dat samen doen! 
 

Age Huitema 

 
 
 

 

 

 

 

 


