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Etappe 4 

Vasthouden en loslaten 

 

 

 
Inleiding 

“De term ‘loslaten’ komt in aanmerking om als hét cliché van de eeuw over de nieuwe tijd te 

worden beschouwd”, schrijft Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van Mindfulness, in zijn boek 

Waar je ook gaat, daar ben je (Servire, 2008, p. 67). Inderdaad, vanuit de spirituele literatuur 

tot in het dagelijkse leven krijgen mensen de raad om los te leren laten. Zijn tegenhanger 

‘vasthouden’ komt men op het eerste zicht minder tegen – althans toch in de huis-tuin-en-

keukenraadgevingen omtrent gelukkig leven. In de dagelijkse realiteit is zijn metgezel 

‘controle’ niettemin alomtegenwoordig. En in de psychologisch-therapeutische sfeer wordt 

met boeken als Hou me vast van Sue Johnson gewezen op het bepalende belang van het 

veilig vastgehouden worden in de kinderjaren. 

 Vasthouden en loslaten: wat ervan te denken? Zomaar enkele overwegingen naast 

elkaar. In het boeddhisme geldt vasthouden (vastleggen) naast grijpen en afwijzen als één 

van de drie vergiften die lijden in en aan het leven induceren. Vasthouden of vastleggen is 

(net als de andere twee dynamieken) niet per definitie een slechte zaak; het wordt dat wél 

wanneer men goederen of gedachten of ideeën vasthoudt die niet kunnen gegrepen of 

vastgehouden worden. Soms zet men zichzelf immers op die manier vast en ziet men de 

realiteit niet meer. Al te sterk vasthouden – controle – leidt dus tot verstikking. 

 Niets (kunnen) vasthouden en alles (te) los laten suggereert een gebrek aan hechting 

of raakt aan onverschilligheid of wijst op een gebrek aan identiteit. Wie niets vasthoudt, lijkt 

niets te hebben dat zodanig van waarde is dat het waard is bijgehouden te worden. In 

extreme mate uitvergroot lijkt hij of zij wel niemand te zijn, iemand die geen afgrenzing kent, 

niet begrensd is en daardoor ook de speelbal van anderen kan worden. Loslaten kan men 

misschien ook maar goed leren wanneer men eerst goed vastgehouden werd en/of 

vastgehouden heeft. 

 Vasthouden wat van waarde is en leven of vertroosting geeft, loslaten wat niet van 

waarde is en waarover men geen controle kan hebben, en het leven vanuit die ordening 

vormgeven : het is een onderscheidingsoefening die in heel wat spirituele tradities aangereikt 

en ingeoefend wordt. Een onderscheidingsoefening die ten langen leste zijn bron én zijn 

vervulling vindt in wat meester Eckhart omschreef met de term Gelassenheit en die als 

levensdynamiek misschien wel mooi uitgedrukt wordt in het gedicht Los van Ingmar Heytze: 

 

Los 

 

Dans en weet dat je bestaat 

dans een dans op hete kolen 

dans de gaten in je zolen 

dans tot de planeet vergaat 

 

Dans tot alles is gezegd 

dans tot je de tijd vergeet 

dans zoals je ademhaalt 
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dans tot je de weg weer weet 

 

Dans om nooit meer stil te staan 

dans de sterren en de maan 

dans de bomen en het bos 

niets meer vast en alles los 

 

 

Oefening 

• Meditatief mindmappen 

Neem de tijd om tot rust te komen. 

Leg de twee werkbladen voor je op tafel (werkblad 1 en 2). 

Focus je aandacht eerst op de twee mindmaps. 

Ga op een rustige manier mentaal ‘op wandel’ doorheen de mindmaps: kijk eerst en 

vooral naar de begrippen, de vraagwoorden, de woordwolken, de pijlen tussen de 

woordwolken, … 

Kijk, blijf met je aandacht bij wat je leest en laat de associaties komen (gedachten, 

gevoelens, gewaarwordingen). 

Schrijf gedachten, woorden, … neer op die plaatsen die voor jou betekenisvol zijn. 

Tot slot: kies drie woorden/begrippen/… uit waarover je straks iets wil delen. 

 

• Cirkels van controle-oefening – David Dewulf, Mindfulness voor jongeren, Tielt (Lannoo), 

2009, p. 195-197. 

• Spinnenweb van het leven 

Aan de hand van de spinnenweb van het leven kan je in kaart brengen wat voor jou 

funderend is voor je leven en wat je hieromtrent wil vasthouden, welke hoofdlijnen er 

te trekken zijn, en wat deze hoofdlijnen met elkaar verbindt. Zet woorden bij de hoofd- 

en zijlijnen, bij de kern, … Je kan gebruik maken van de inspiratieteksten omtrent 

vasthouden en loslaten. 

 

 

Uitwisseling 

Op tafel liggen de uitvergrote mindmaps en het uitvergrote spinnenweb.  

We focussen achtereenvolgens op ‘vasthouden’, ‘loslaten’ en de ‘spinnenweb van het leven’. 

Elke deelnemer krijgt in een eerste ronde de kans om woorden van zijn mindmaps/spinnenweb 

op het spelbord te leggen. In een tweede ronde kan er dieper worden ingegaan op wat werd 

aangebracht. 
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Meditatief mindmappen 

Wat hou ik vast – omtrent mezelf, in mijn relaties met anderen (mensen, transcendente 

werkelijkheid, …), in mijn omgeving? 
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Wat laat ik los – omtrent mezelf, in mijn relaties met anderen (mensen, transcendente 

werkelijkheid, …), in mijn omgeving? 
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Cirkels-van-controle-oefening 

 

 
 

Waar heb ik geen controle over? Wat kan ik niet 

meer veranderen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar heb ik wel controle over? Wat kan ik nog wel 

veranderen? 

 
Accepteer wat je niet kan veranderen. 

Probeer voor jezelf te zeggen: 

• Daar heb ik geen controle over! 

• Daar kan ik niets meer aan veranderen. 

• Ik laat het zijn zoals het is. 

 

 
Pak aan wat je wel kan veranderen. 

Wat kan je doen? Stop, adem, luister en kies. 
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Spinnenweb 
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Inspiratie 

 

Het lied van Lot – Stef Bos 

 

  

Ik sta op de grens 

Van vroeger en later 

Voor mij een ruimte 

Die ik nog niet ken 

Achter mij alles 

Wat ik achter moet laten 

Ik sta hier met niets meer 

Dan alleen wie ik ben 

 

Ik maak van wat was 

Een veilige haven 

Al heb ik die stad daar 

Al tijden vervloekt 

Toch lukt het me niet 

Het verleden te laten 

Voor dat wat het is 

Een gesloten boek 

 

En als ik nu omkijk 

Ben ik verloren 

Maar iets houdt me tegen 

Om verder te gaan 

Als ik nu omkijk 

Dan blijf ik voor altijd 

Gevangen in alles 

Wat niet meer bestaat 

 

En al zou ik ook teruggaan 

Er is niets meer over 

Ik weet het en toch 

Ligt de twijfel nog dwars 

Al vind ik niet meer 

Dan ruïnes en spoken 

Het laat me niet los 

 

Ik kan nog niet breken 

Met dat wat voorbij is 

Ik woon in mijn  dromen 

Nog steeds waar ik was 

Ik sta op de grens 

Van vroeger en later 

En achter mij ligt daar 

Een brandende stad 

 

En als ik nu omkijk 

Ben ik verloren 

Maar iets houdt me tegen 

Om verder te gaan 

Als ik nu omkijk 

Dan blijf ik voor altijd 

Gevangen in alles 
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Wat niet meer bestaat 

 

Al zou ik ook teruggaan 

Er is niets meer over 

Ik weet het en toch 

Ligt de twijfel nog dwars 

Al vind ik niet meer 

Dan ruïnes en spoken 

Het laat me niet los 

Het houdt mij nog vast 

 

Als ik nu omkijk 

Blijf ik hier stilstaan 

 

 

Lied van Job – Stef Bos 

 

 

Nu ik alles heb verloren 

En de stilte mij verwacht 

En ik mijzelf heb teruggevonden 

Daar waar ik dacht dat ik niet was 

 

Nu ik alles los moet laten 

En het donker mij omarmt 

Alle grond is weggeslagen 

Moe gevochten en gestrand  

 

Sta ik in de open vlakte 

Weet niet wat nog te geloven 

En ik heb niets meer te verliezen     

Dus ik geef me beter over 

 

Nu ik de grens heb leren kennen 

Tot waar mijn handen kunnen gaan 

Nu ik weet wat mij te doen staat 

Gebouwd op wat ik heb gedaan 

 

Nu ik zie hoe op het nulpunt 

Ik door de leegte wordt gered 

En verbaasd ben hoeveel liefde 

Zich altijd weer naar buiten vecht 

 

Ik sta hier in de open vlakte 

Weet niet wat nog te geloven 

En ik heb niets meer te verliezen     

Dus ik geef me beter over 

 
 

 

Ik wil het altijd weer – Hans Andreus 

 

 

Ik wil het altijd weer 

wonen in een dik huis 

me warmen aan heilig vuur 
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maar 

ik sta op open land 

geen mens of dier om me heen 

de wind van het licht in de rug 

ik 

kan  

niet  

terug 

 

 

 

De drie vergiften uit het boeddhisme – Tom Hannes, Zen of het konijn in ons brein, Gent (Witsand 

Uitgevers), 2009 – samenvatting in Renilde Vos, Experimenteren met mediteren, Leuven, KU 

Leuven/Thomas, 2011 (http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal). 

 

 

Boeddhisten, dat hebben we eerder al vermeld, willen de verlichting bereiken. Ze willen zich, 

zoals bijvoorbeeld Thich Nhat Hanh aangaf, bevrijden van ‘vijanden haat, hebzucht en angst’. 

Om te begrijpen waarom ze dit zeggen en wat ze hiermee precies bedoelen, moeten we ons 

even verdiepen in hoe boeddhisten naar het leven kijken. Een vleugje boeddhistische 

levensbeschouwing als achtergrond dus … 

 

Het doel van elke boeddhist is het bereiken van de verlichting. De ‘verlichting’ of ‘wakker zijn’ 

of ‘je Boeddhanatuur realiseren’ heeft een negatieve en een positieve pool. Het is misschien 

wat kort door de bocht geformuleerd, maar globaal genomen kan een boeddhist de 

verlichting bereiken wanneer hij zich kan bevrijden of reinigen van de zogenaamde storende 

emoties en wanneer hij zich kan transformeren naar de vier grenzeloze deugden. Toen 

Siddharta Gautama deze staat van verlichting bereikte, had hij ook volledig inzicht in de 

zogenaamde Vier Edele Waarheden. 

 

De Vier Edele Waarheden behoren tot de kern van de boeddhistische leer. Eerder dan een 

soort dogma’s zijn het voor boeddhisten vaststellingen over hoe het leven van de mens in 

mekaar zit. De eerste edele waarheid stelt dat, jammer genoeg misschien, het lijden een 

onvermijdelijk onderdeel is van elk mensenleven. Een boeddhist is geen pessimistische 

zwartkijker die denkt dat het hele leven lijden is. Wel, zullen sommigen zeggen, is hij een realist 

die gewoonweg vaststelt dat hoe dan ooit ook ‘elk huisje zijn kruisje’ te dragen krijgt. Het leven 

verloopt vaak niet zoals we dat zelf zouden willen. Het past zich niet aan onze wensen aan, 

wat zorgt voor frustratie, of ergernis, of pijn. Naast dit soort pijn is er vaak ook het verdriet om 

het verlies, de ziekte of dood van mensen om ons heen. Of er is de pijn omwille van de 

vergankelijkheid van het leven zelf.   

 

De vraag is waar dit lijden vandaan komt en welke oorzaak het kent. Hierover handelt de 

tweede edele waarheid. Het boeddhisme spreekt hier van de drie storende emoties, of, zoals 

Tom Hannes ze in Zen of het konijn in ons brein noemt, door de drie ‘vergiften’. Heel wat lijden 

en last in ons leven wordt, zo zegt hij, veroorzaakt doordat we onbewust reageren volgens 

enkele rudimentaire basisreacties die niet het meest menselijke in ons bovenhalen, met name: 

gehechtheid, afkeer en begoocheling of verblinding. ‘Gehechtheid’ heeft betrekking op de 

basisreactie ‘grijpen’. Niet elk grijpen is slecht – gelukkig ‘grijpt’ men naar een huis om zich te 

beschermen tegen de koude -, het wordt dat wel wanneer men “grijpt naar iets wat niet kan 

gegrepen worden of naar iets dat de mens niet vooruithelpt”. Zich hechten aan opvattingen 

over hoe men zelf of anderen zouden moeten zijn, bijvoorbeeld, leidt tot lijden omdat de 

realiteit zich vaak niet aan onze wensen conformeert. ‘Afkeer’ heeft betrekking op de 

basisreactie ‘afwijzen’. Opnieuw: wie iets afwijst dat niet goed is voor hemzelf of anderen, doet 

een goede zaak. Het wordt een ander verhaal wanneer men, zonder dat daar een reden toe 

is in de realiteit, zaken of mensen veroordeelt en er een afkeer tegenover ontwikkelt, of 
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wanneer men voortdurend wil wat er niet is en afweert wat er wél gegeven of aan de orde is. 

‘Verblinding’ of ‘begoocheling’ is volgens het boeddhisme de meest centrale storende 

emotie. Ze heeft betrekking op de dynamiek van het ‘vastleggen’. Men maakt iets mee met 

een vriend, bijvoorbeeld, en men legt dat vast in een beeld dat voortaan het kijken naar die 

vriend bepaalt. Opnieuw: vastleggen is niet altijd een slechte zaak. Doordat de mens 

concepten ontwikkelt, bouwt hij bijvoorbeeld kennis op. Iets anders wordt het wanneer men 

vastzit in die beelden of concepten en dogma’s en de realiteit zelf niet meer ziet. Of men heeft 

een bepaald beeld van zichzelf en men moet dat hoog houden … maar men ziet de eigen 

realiteit niet meer. Op dat moment lijdt men aan zinsbegoocheling en bedot men zichzelf. 

 

Gelukkig hoeft, aldus Tom Hannes, een mens niet noodzakelijk volgens deze basisreacties te 

leven en bezit men de mogelijkheid om op een bewustere manier met het leven om te gaan. 

Dat is de derde edele waarheid. Het boeddhisme is geen defaitistische levensbeschouwing. Er 

is wel degelijk redding mogelijk. Men kan uit de kringloop van lijden (samsara) uitraken door 

zich te onthechten. Onthechting wil niet zeggen dat men niets meer mag willen; het betekent 

eerder dat men zich moet losmaken van de verblinding en zich moeten hechten aan datgene 

wat er werkelijk is. Radicaal zijn wat er ‘is’, “wakker worden”, en dus niet meer afhankelijk zijn, 

bezorgt de mens een grote innerlijke vrijheid. Een verlichte is dus een heel vrije mens. 

 

 

Loslaten – Jon Kabat-Zinn, Waar je ook gaat, daar ben je, Utrecht/Antwerpen (Servire), 2008, 

p. 67-68. 

 

 

De term ‘loslaten’ komt in aanmerking om als het cliché van de eeuw over de nieuwe tijd te 

worden beschouwd. Dit woord wordt veel te vaak gebezigd en dagelijks misbruikt. Toch gaat 

het hier over een innerlijke handeling die zo’n grote kracht heeft dat ze nader onderzoek 

verdient – of het nu een cliché is of niet. Van het beoefenen van loslaten kun je iets leren dat 

van vitaal belang is.  

 

Loslaten betekent gewoon loslaten. Het is een uitnodiging om je aan niets meer vast te 

klampen – of het nu een gedachte, een ding, een gebeurtenis, een periode, een gezichtspunt 

of een verlangen is. Het is een bewust besluit  je in volledige aanvaarding over te geven aan 

de stroom van het zich voortdurend ontvouwende nu. Loslaten betekent dat je afziet van 

dwang, weerstand en strijd, in ruil voor iets dat veel krachtiger en heilzamer is en dat voortkomt 

uit de dingen laten zijn zoals ze zijn, zonder bevangen te raken door je voorkeur of je afkeer, je 

aangeboren neiging te blijven kleven aan wat je begeert, je waardering of je tegenzin. Het 

lijkt op het openen van je hand om iets los te laten dat je omklemd hield. 

 

Het is echter niet alleen de kleefkracht van onze begeerte naar wat buiten ons gebeurt, die 

ons te pakken neemt. We gebruiken niet alleen onze handen om iets te omklemmen. 

Vasthouden doen we ook met ons denken. We nemen onszelf te pakken en zetten onszelf 

klem door ons, vaak wanhopig, vast te klampen aan een bekrompen visie, aan zelfzuchtige 

verwachtingen en wensen. Loslaten wijst eigenlijk op de keuze transparant te worden voor de 

grote kracht van onze waardering en onze tegenzin, en voor het gebrek aan opmerkzaamheid 

dat ons ertoe drijft ons daaraan vast te houden. Transparant zijn vereist dat we onze angsten 

en onzekerheden de kans geven zich in het licht van ons volle bewustzijn te laten zien. 

 

Loslaten is alleen mogelijk als we gewaar-zijn en aanvaarding kunnen laten doordringen tot de 

kern van de mate waarin we kunnen vastlopen, als we onszelf toestaan de bril te herkennen 

die we onbewust tussen de waarnemer en het waargenomene plaatsen en die onze visie 

filtert, kleurt en vertekent. Tijdens die penibele momenten kunnen we ons openstellen – vooral 

als we in staat zijn ze in opmerkzaamheid te vangen, en de momenten te herkennen waarop 

we gegrepen worden hetzij door de drang tot achtervolgen en vasthouden, hetzij door de 

neiging te veroordelen en te verwerpen bij het zoeken naar eigen voordeel. 
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Innerlijke stilte, inzicht en wijsheid kunnen alleen groeien wanneer we kunnen rusten in vervuld 

zijn in dit moment, zonder iets te moeten nastreven, zonder iets te moeten vasthouden, zonder 

iets te verwerpen. Deze hypothese is toetsbaar. Probeer het voor de aardigheid eens uit. Ga 

voor jezelf na of iets loslaten, terwijl een deel van jezelf het beslist wil vasthouden, niet méér 

voldoening schenkt dan je eraan vastklampen. 

 

 

 

Hou me vast – Rika Ponnet, Blijf bij mij. Hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit, Tielt 

(Lannoo), 2012, p. 48-50. 

 

 

Mensenbaby’s zijn kneusjes in vergelijking met jonkies van andere diersoorten. Ze worden 

eigenlijk te vroeg geboren. Op een bepaald moment in de evolutie werden de hoofden van 

baby’s, door het toenemende volume van de hersenen, te groot voor het geboortekanaal. 

Een mensenbaby kan bijgevolg niets als hij ter wereld komt. Het duurt weken voor hij zijn 

hoofdje kan draaien, maanden voor hij zich kan omrollen. 

 

Dus gaat de baby zich hechten aan zijn moeder, in de eerste plaats, en aan zijn vader om zo 

de zorg af te dwingen die hem zal helpen overleven. Een baby is geprogrammeerd om dat 

moedergevoel op te wekken, ouders zijn geprogrammeerd om voor dat hulpeloze wezentje 

te zorgen. De behoefte om ons te hechten is een diepgeworteld mechanisme in onze 

hersenen. (…) Hechting is dus een fysiek overlevingsmechanisme, gericht op het krijgen van 

voeding. Het is echter even zozeer een emotioneel overlevingsmechanisme. Door zich te 

hechten zoekt een baby immers ook intimiteit, troost, veiligheid en geborgenheid. Bovendien 

ontstaat er zo een duurzame, wederzijdse verbondenheid tussen ouder en kind. (…) 

 

Hechting gaat over zoveel meer dan het zoeken van zorg en geborgenheid. Als kinderen zich 

veilig voelen bij hun moeder en vader, ontwikkelen ze voldoende zelfvertrouwen om de wereld 

rondom hen te ontdekken, om zichzelf te ontplooien, autonomie te verwerven. Ze leren dan 

dat nieuwe dingen ontdekken angstaanjagend kan zijn, maar dat hun ouders er altijd zijn om 

hen te troosten of te beschermen als ze dat nodig hebben. Ze hebben een veilige basis. 

 

 

 

Gelassenheit bij Eckhart – Marcel Braekers, Meister Eckhart. Mysticus van het niet-wetende 

weten, Averbode (Altiora), 2007, p. 131-154. 

 

 

Wanneer Eckhart spreekt over de ‘gelatenheid’, heeft dit woord voor hem een heel andere 

betekenis dan in het dagelijks taalgebruik. Wij begrijpen ‘gelatenheid’ doorgaans als 

lijdzaamheid of een zich passief overgeven aan de werkelijkheid. Meestal gaat het om verdriet 

of om een opeenstapeling van ontwrichtende gebeurtenissen die zo’n gewicht op onze 

schouders leggen dat onze weerbaarheid gebroken wordt. (…) 

 

Persoonlijk zou ik het woord liever ofwel onvertaald laten ofwel vertalen als ‘in verwachting’. 

Eeuwen later onderkenden Martin Heidegger en dichters zoals Rilke in het begrip ‘gelatenheid’  

een dimensie van passiviteit, een gevoel van overweldigd worden, waardoor de mens zich 

loslaat door de uitnodiging van iets hogers. Wat in de dagelijkse taal de uitdrukking is van een 

depressieve, aan de afgrond staande verlatenheid, wordt bij hen de hoogste uitdrukking van 

verwachting en van leven. 

 

Oervertrouwen 

In die houding zit allereerst een negatief moment van loslaten: de opgave van alle denken 

volgens innerlijke voorstellingen, het loslaten van materieel waardevolle dingen, het loslaten 

van datgene en diegenen waarmee men zich verworteld voelt, het prijsgeven van de God en 
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de godsdienst waarmee men zo vertrouwd geworden was. Zo brengt de gelatenheid de mens 

naar een geloof als een val in het onbekende. Een prachtig beeldje van Toni Zenz stelt een 

man voor die achterovervalt en door een stille, gelaten en liefdevolle figuur wordt 

opgevangen. Geloven is achterovervallen zonder houvast en hopen dat de Ander ons 

opvangt. Het veronderstelt een diep vertrouwen en overgave – niet eenmaal, maar als een 

weg die men moet opgaan en waarbij het toevertrouwen steeds sterker wordt. 

 

Daarmee geeft Eckhart een eerste aspect aan van de Gelassenheit: oervertrouwen. Daarvan 

weten we dat het de eerste psychische basis is waarop alle menselijke en gelovige 

ontwikkeling voortbouwt. Oervertrouwen is de basishouding of levenskwaliteit die groeit vanuit 

het eerste contact tussen een moeder en haar baby. Als een baby ter wereld komt, klampt hij 

zich uit een evidente overlevingsdrang vast aan de hem zogende en verzorgende levensbron. 

Maar dit vastklampen wordt op de proef gesteld, omdat de moederfiguur er niet altijd is en 

omdat ze een aantal ongemakken niet zomaar kan wegnemen. Ze trekt zich trouwens op 

geregelde tijdstippen terug om samen te zijn met haar man. De baby moet leren om doorheen 

het proces van aanklampen en loslaten erop te vertrouwen dat de moeder terugkomt, ook al 

is ze tijdelijk afwezig. Het rituele, voorspelbare gedrag van de moeder speelt daarin een 

cruciale rol en bewerkt al dan niet een gevoel van fundamenteel vertrouwen. Zo verwerft de 

baby een psychisch fundament om zelfstandig en vertrouwend op zijn innerlijke vermogen 

door het leven te gaan. Oervertrouwen verschilt dus grondig van aanklampen en zoeken naar 

mateloos contact. Vanuit beide gevoelens kan men zich hechten aan God: voor wie zich 

vastklampt moet God eeuwig dezelfde blijven en wordt elke bevraging als bedreigend 

ervaren. In het oervertrouwen is ook het vermogen vervat om los te laten, omdat het 

referentiepunt in zichzelf komt te liggen. Via het oervertrouwen ontwikkelt men het vermogen 

tot verwachtend uitzien of ‘gelatenheid’. 

 

De mens moet zich in vertrouwen durven los te laten en zich zonder berekening overgeven 

aan zijn diepste zelf. Hij moet ook leren te leven zonder waarom in een eeuwig nu. Dat alles 

heeft een diepe betekenis omdat men zich op die maner voorbij God overgeeft aan de 

Godheid.  De mens die leeft vanuit de gelatenheid ervaart iets van een tijdloze, 

onaanraakbare verbondenheid in zichzelf en in de Godheid. Het gaat om ‘een lege plek, om 

te blijven’, zoals Rutger Kopland dicht. In de gelatenheid heeft de mens contact met een 

innerlijk centrum, die geen plaats is in de gewone betekenis van het woord. In zijn centrum 

staat hij boven de voorthollende tijd, boven de wisseling van de seizoenen en boven verzet en 

passiviteit. Tegelijk maat hij deel uit van die tijd en ondergaat hij er de modes en grillen van. 

Rustend in zijn centrum kan hij een stabiliteit verwerven waarop de tijd zijn tanden stukbijt. 

 

 

De zorg bij en de risico’s van het loslaten – Han de Wit, De verborgen bloei. Over de 

psychologische achtergronden van spiritualiteit, Kampen (Ten Have), 2010, p. 90-91. 

 

 

Bij de spirituele begeleiding is onze begeleider voortdurend en met veel zorg bezig om op zo’n 

manier ruimte te scheppen dat we schijnbaar noodzakelijke stutten van onze 

werkelijkheidsbeleving kunnen loslaten, zonder dat we daardoor in onhanteerbare paniek 

raken. Niet altijd kan dat zonder pijn, maar wel zonder iemand totaal van zijn stuk te brengen. 

 

Het is wreed om tegen een kind, dat de plaats van zijn moeder in zijn eigen 

werkelijkheidsbeleving als absoluut ziet en deze nog op geen enkele manier kan relativeren, 

te zeggen: ‘weet je dat er over tien jaar van die plaats bijna niets meer over is? ‘ Dat zouden 

we ook als opvoeder nooit doen; dat maakt het kind alleen maar angstig en meer geneigd 

om krachtig vast te houden aan wat het denkt te hebben. Toch begeleiden we als ouder een 

kind zo, dat het geleidelijk zijn kinderwereld ontgroeit.  

 

Maar voor wat de zorgzaamheid betreft, gaat een kundig begeleider op de spirituele weg te 

werk zoals een goede ouder met zijn of haar kind. Nu echter niet om de ene 
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Etappe 4 – Vasthouden en loslaten 
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werkelijkheidsbeleving te vervangen door een andere, maar om de werkelijkheidsbeleving die 

de leerling heeft, transparant te maken. 

 

Laat ik er meteen bij zeggen dat zo’n ontwikkeling niet helemaal in de hand van de begeleider 

ligt. Het komt natuurlijk voor dat we in het verschuiven van de werkelijkheidsbeleving op punten 

komen waar wel degelijk een volledige ontreddering ontstaat, een innerlijke instorting, een 

cortritio cordis. Dan kan het zaak zijn om op een bepaalde manier een (tijdelijke) stut aan te 

bieden, die de contritio leefbaar maakt. Dat kan voorkomen dat de leerling vlucht en vastraakt 

in blindheid en defensiviteit en bevorderen dat hij of zij groeit in realisme en zachtmoedigheid. 
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