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Voorwoord  
 

‘Het zwarte paarse boek van leven en dood in gedichten, tekeningen en mondschilder aquarellen’ 
Bij de titel van mijn nieuwste boek, deel 7 al uit de cyclus, zal je misschien denken “Waar houdt 
Edwin zich zo deze dagen mee bezig?” Als druïde en mens houd ik mij niet opeens bezig met 
duistere morbide duivelse zaken. Nee, wees maar gerust! Ik ben nog altijd bezig met de lichtere 
levendige spirituele dingen des levens. Dit boek is daar een klein fragment uit met gedichten die 
ik geschreven heb in de periode van maart 2011 tot december 2013. De tekeningen zijn gemaakt 
van februari 2015 tot februari 2017 en de mondschilder aquarellen zijn van mei 2017 tot april 
2019 gemaakt. De eerste gedichten uit deze bundel zijn geschreven in maart 2011 met een 
sprookje in gedichtvorm ‘Ki-Gaia de creatieve toverfee en Nwyfre de lichtpapagaai’. Dit had ik 
geschreven voor de verjaardagen van mijn nichtjes Emma en Nellie. En toen werd het lente…  
in het gedicht en in het echt, in het Schoonoordse Drentse waar ik op vakantie was met de eerste 
zorgvakantie van stichting Duck, waar het boven het doopwater van de Kibbelkoele tot leven 
kwam. Het thema van het boek van leven en dood en de zwarte paarse kleur van dit boek komt  
al snel om de bocht kijken. Eerst een overlijden in ‘Het jongetje van vroeger is niet meer ‘ van 
Ralf een medebewoner & vriend van Geuloord/ Aan de Pas. En een geboorte in ‘Nu het gras  
weer hoger is’ van Tuur. Niet lang daarna trof de dood de Noorse samenleving en de wereld  
door verschrikkelijke terroristische aanslagen van een geesteszieke man in ´Stil, verdrietig en 
moedeloos´.  Zoals het leven aan de ene kant nieuw leven geeft, neemt de dood aan de andere 
leven weg. Het ene gedicht gaat over in het andere gedicht. Ze gaan over geboorte, verjaardag 
met bijzondere leeftijd, over huwelijken die voltrokken worden, een vriendin die gelukwensen 
nodig heeft tot gedichten vol herinneringen naar de kindertijd van mijn zus en mijzelf met Sint 
Maartenvuren, een ceremonie in de cirkel van licht, energie en genezing, een heus niet rijmend 
Sinterklaasgedicht voor Yosyanne en eindigt het jaar met het grote verhaal in gedichtvorm  
‘Op een eeuwenoud eik’. De seizoenen zijn bij mijn gedichten steeds op de achtergrond, ook in 
deze bundel. Het begon in maart als het leven in de natuur terug is en ook in de mens weer terug 
tot leven komt, na een winter van dood en stil worden, wachtend op de lente.  
De vrucht die al besloten lag in de lentebloesem kwam wederom in de zomer tot wasdom  
in al die vruchten als geoogste zomerwaar tot de bladeren weer verkleurden en van de bomen  
dwarrelden stond de winter voor de deur als alles in de natuur dood is en stil staat.  
Het zwarte paarse boek van leven en dood is een gids die ons leidt doorheen ons dagelijks leven 
van seizoen naar seizoen, van leven naar dood en van dood terug naar leven. In de natuur kan 
niets leven zonder de dood, kijk maar naar de seizoenen en die geven je de les waar dit boek  
vol van staat. Het verwoorden van het leven gaat verder in het boek zoals het leven ook verder 
gaat en een nieuw jaar begint. In maart werd troost gegeven aan Liesbeth die haar man verloor, 
een nichtje was jarig, afscheid werd genomen van Ria op pensioen, andere nichtje was jarig. Op 
Aan de Pas overleed eerst onze oudste bewoonster Jos in ‘Het vogel - en bloemenvrouwtje’, 
daarna overlijdt plots vriend Henk Weijland wat veel met mij doet in ‘Ons ontnomen’.  
Martijn en Jaco worden geboren, een vredespaal werd geplaatst in het dorp van mijn ouders  
in ‘Vredespaalgebed’, mijn moeder werd 70, mijn toekomst steeds puurder en subtieler.  
Een overlijden van de moeder van Annemie, een trouwerij, totem Peter, een geboorte, 
zus Ingrid 40, het jaar eindigt met de groengele energie van Moeder Aarde en de witgele energie 
van Vader Kosmos uit een glas van het leven. 
Zo werd alles van een jaar vastgelegd, elk moment wat belangrijk en dierbaar was  
uit mijn bescheiden leventje en alles om mij heen, van maand tot maand, van seizoen tot seizoen, 
voor jullie hedendaagse lezers en voor de latere, het nageslacht!  

Toen er weer een nieuw jaar kwam, leek het of alles, na de feestdagen, weer  
gewoon rustig zijn gangetje zou gaan. Niets vermoedend kwam half januari,  
als een donderslag bij een heldere hemel, het verschrikkelijke nieuws  
dat bij mijn papa op twee plekken op zijn longen ziekmakende kankercellen 
waren gevonden. Mijn leven stortte in en met een klap recht in je gezicht.  
Je weet opeens niet hoe het verder allemaal zal gaan verlopen. Hij zou twee 
operaties moeten ondergaan een in februari en een in april, bij elke operatie 
zouden ze een longkwab moeten wegnemen. God(in) van het leven, dank 
dat hij er toen wonder wel met niet al teveel kleerscheuren is uitgekomen, 
met wat minder lucht achja. Geen verdere complicaties en geen verdere 
behandelingen. En zo knapte mijn papa weer helemaal op en was hij ook 
weer helemaal de oude. De gedichten ‘Sterkte, kracht en genezing’, 
‘Ontluikende kracht en genezing’ en ‘Een vlinder is teken van geluk’ gaan hierover. Begin maart mocht ik meedoen 
met ‘Harmonieus’ een middag vol verhalen, zang, gedichten en muziek op onze eigen WBC Aan de Pas  
georganiseerd door de dames van harmonie Sint Agnes uit ons eigen dorp Bunde. Ik was zeer verheugd dat ik een 
gedicht mocht voordragen dat ik speciaal voor deze gelegenheid had geschreven, zie gedicht ‘Tussen sneeuwvlokjes 
en zonnestralen’. Mijn papa was toen net ontslagen uit het ziekenhuis van zijn eerste operatie, dus hij was er  
gelukkig bij. Ik kan mij nog helder herinneren dat hij voor en na mijn voordracht op mijn kamer ging rusten. Dit 
gedicht komt misschien wel het dichtst bij de essentie van het thema en de kleur van mijn 7de pdf-boek  ‘Het zwarte 
paarse boek van leven en dood in gedichten, tekeningen en mondschilder aquarellen’.  De andere gedichten gaan 
over een huwelijksjubileum van mijn goede vrienden Eric en Cindy. Helaas is Eric al aan de overkant. Tweemaal 
weer een gedichtje voor mijn jarige nichtjes, Frank werd 40 en de ware kracht van vriendschap, een geboorte van 
Verne, dan een moeilijke levensles voor mij in ‘Het is wat het is’ en ‘Op deze herfstachtige ochtend van regen en 
wind’. Uit deze levensles heb ik veel geleerd over mijzelf en de ander. ‘Het oude en het nieuwe’ geeft een inkijkje 
aan de kleur en het thema van dit boek namelijk dat de natuur en de seizoenen het ware boek is van leven en dood. 
De laatste twee gedichten ‘Voor Lena’ gaat over wat we met onze naaste doen, is helpen en iets over hebben voor 
die naaste, het allerlaatste ‘Een hart vol van leven’ is het sluitstuk van het boek, thema en kleur dat het levenloze 
zwarte en paarse van de nacht verandert in het zo levensvolle groene en gele van de dag. 
Tekeningen en Mondschilder aquarellen. Dit is het boek waarin ik het tekenen heb verruild met het mondschilder 
aquarellen. Het maken van tekeningen ging nog op een heel langzame manier met heel veel precisie en oog voor 
detail. Eigenlijk ben ik op het hoogtepunt met tekenen gestopt om mij volledig te kunnen storten op mijn nieuwe 
uitdaging het mondschilder aquarellen. In dit boek zie je de ontwikkeling tot april 2019. Ik had nooit gedacht dat ik 
zo gedetailleerd kon schilderen met mijn mond als ik met mijn hand kon, God(in) van het leven, duizend maal 
duizend maal dank, dat ik mij expressief mag en kan uiten met mijn mond. Mijn mond doet nu het werk van mijn 
handen. Dit boek, mijn 7de pdf-boek, het zwarte paarse boek van leven en dood in gedichten, tekeningen en  
mondschilder aquarellen draag ik op in diep respect en liefde aan mijn vorig jaar op 3 september overleden dierbare 
papa. Altijd als er een nieuw boek van me uitkwam, controleerde mijn papa al mijn gedichten en teksten op  
taalfouten. Dit boek zou eigenlijk al vorig jaar juli uitgekomen zijn, maar door het ziek-zijn en de verschillende 
ziekenhuisopnames van mijn papa heb ik de opmaak van dit pdf-boek 7 moeten stopzetten. Mijn papa had vlak 
voordat hij ziek werd al mijn gedichten al nagekeken en gecorrigeerd, dus dit is echt het laatste boek dat hij op  
taalfouten heeft kunnen controleren. Hij zal het nooit meer kunnen doen voor mij. Bij het overlezen van al deze 
gedichten leek het bij een 5-tal net alsof mijn papa een paar taalfoutjes had laten staan en leek het ook net alsof hij 
meekeek over mijn schouders en mij influisterde wat er verbeterd moest worden.   
Mag ik jullie allen veel kijk- en leesplezier wensen en wijsheid en vrede in jullie hart en met Liefde blijf ik  
mijn levenskunst maken. 
 

Bunde, 31 oktober 2020,  
Levenskunstenaar, druïde in opleiding en tantrabeoefenaar  
Edwin Leo Cato Vanmontfort.  
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´Ki-Gaia de creatieve toverfee en Nwyfre de lichtpapagaai´ 
 

Heel, heel, heel, heel lang geleden in een tijd dat er nog geen visje, kikker  

of zelfs geen boompje was. Er was eigenlijk helemaal niets zoals het nu is.  
 
Ki-Gaia de creatiefste toverfee was nog aan het slapen.  
Ze was dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen misschien zelfs al honderden eeuwen  
al druk bezig geweest, ze had al bijna een heel compleet universum in elkaar geknutseld, geknipt,  
geplakt, geboetseerd en met naald, stof en garen in de weer geweest.  
 
Ze was prompt in slaap gevallen met bengelend in de hand al die sterren, planeten, melkwegstelsels, 
zonnen en manen, in slaap gevallen was ze!   
Oei pas toch op, daar hangt het ene gemaakte nog maar vast aan 1 dun draadje en  
van het andere pas geverfde levensbolletje met zo´n donkerblauwe zwavelring eromheen druppelt er 
nog wat verf van af.  
 
Ja, want ons toverfeetje is soms een beetje, hoe zou je dat het beste kunnen uitdrukken, een beetje 
onhandig, ja onhandig. Maar ja, nu sliep ze!  
 
Ze droomde verder hoe ze haar universum nog mooier en beter kon maken en eigenlijk  
droomde ze maar van een ding nog, dat haar levenswerk compleet zou maken.  
Nog een zo’n ding, o zo prachtig een ronde bol met blauwe witte wolken hangend vanzelf in de lucht 
met op de grond water, bergen, graslanden, bossen, wouden, oerwouden, steppen en woestijnen  
bezaaid met leven en van die dingen euh …. waar leven uitkomt en wat zich vermenigvuldigt tot een 
nieuw zo´n leven als euh …. Want ze had er zelf nog geen woord voor, wij noemen zoiets een levend 
wezen met oren, ogen, hoorns, vinnen, kieuwen, longen, hart soms ook ledematen, armen, benen of 
poten, je weet wel, je weet wel!  
 
Zo half dromend en half wakker wordend vroeg ze zich af, hoe ga ik toch zo´n prachtig iets maken, 
wat toch een beetje mijn mooiste pronkstuk der aller tijden gaat worden, jemjajem,  
mompelde ze met een glimlach in haar slaap. 
 
En plots schrok ze wakker. Uit een hand van haar viel een ster en uit de andere hand een zon zo het 
niets nikskes in.  
 
Met haar ogen een ietsie pietsie open, keek ze een beetje als een duffe wuffie verdwaasd het niets in 
dat mijlen en miljarden lichtjaren nog wijd was. Ze keek ook even achterom en zag van schrik maar nu 
met haar ogen wagenwijd open dat zeer dunne touwtje hangen en naaide zo snel als ze was het nog 
eens goed vast en likte ook langs dat planetenbolletje en blies het kurk droog. Okee, zei ze.  
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En trok haar hand even recht de eeuwige verleden duisternis in. En een second later had ze een homp 
klei lichtjaren ergens uit een uithoek van haar hemelruim tot bij haar getrokken.  
 
Ze ging in kleermakerszit zitten met achter haar het blinkende en schitterende heel-al en voor haar 
had ze als hulpmiddel een ronddraaiend tafeltje met een poot eronder tussen haar benen  
gezet en de klei erop gelegd.  
 
Al fluitend en zingend, want er was toch nog niemand die haar kon horen, zingend was het eigenlijk 
niet, meer zo van Lalala hupza kee en dan alleen oorverdovend, maar later in het verhaal gaat het met 
haar zangtalent ook goed komen hoor! Maar dat voor later! Fluiten kon ze gelukkig al als de beste!  
 
Al snel was het een bol en ze noemde het wereld Aardkloot of gewoon Aarde.  
 
De toverfee Ki-Gaia sprak de toverspreuk uit van zweven en laten hangen en hup de aarde hing mooi. 
Ze gaf er nog een flinke draai aan en plaatste een zon in de buurt en zo werd aardebolletje droger en 
droger. Maar het bleef nog een beetje vochtig en broeierig.  
 
Nog voordat de tovenares zich bedacht, hoe krijg ik dat leven daar toch op gang.  
Zag ze dat er op die aarde van haar een groot stuk land droog kwam te liggen en er kleine wezentjes zo 
groot als een speldenkop met elkaar gingen samenwerken waardoor ze in korte tijd groter en groter 
werden. Eerst kwamen de kikkereitjes, toen de vissen. Het grote land viel al snel in twee stukken, een 
stuk dreef naar het noorden en een ander stuk naar het zuiden.  
 
Op beide landstukken kwamen die levende wezens voort uit andere levende wezens de kikker werd een 
salamander, de bloem werd een levensboom en de aap werd een mens.  
 
Ondertussen waren de twee stukken van land verbrokkeld geraakt tot 5 of 6 stukken met een hele boel 
kleine stukjes die wij eilanden noemen. Kijk maar eens op een wereldbol zoals nu de aarde eruit ziet.  
 
De toverfee zag dat het leven op haar nieuwe aardbol bijna zo was zoals ze gedroomd had. Het leven en 
de levende wezens waren dus mede door de zon en het water geworden zoals ze nu waren door actie 
op reactie op reactie.  
 
Maar Ki-Gaia was een beetje bezorgd over de toekomst van haar dierbaarste planeet en toverde met 
haar stok een maan met wat subtieler levenslicht voor een intiemer sfeer tussen de wezens van licht en 
liefde en maakte zich even klein en sprong op de aarde om uit haar feehoed wolken te maken waaruit 
regen kon vallen om de aarde vruchtbaar te houden om de levende wezens voedsel te kunnen blijven 
geven en  
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uit de punt van haar hoed liet ze een waterstraaltje komen die eerst een stroompje werd dan een 
beekje en riviertje tot het een zee werd in oceanen tussen de continenten door.  
 
Maar vraag je je misschien af: ´Waar is Nwyfre de lichtpapagaai dan? ´  
Ja, dat is een verhaal apart.  
 
Je weet of jullie weten dat Ki-Gaia de creatiefste toverfee een beetje onhandig was.  
 
Nou, toen de vogels op haar aardse prachttoneel verschenen, was er een vogel die ze qua kleur 
toch maar niets vond. Ja, hij had ook geen kleur, het was eigenlijk zo’n vogel die net door een 
tekenaar was getekend juist voordat hij ingekleurd wordt.  
Dus maakte Ki-Gaia zich weer kleiner dat ze kon staan op de aarde.  
Ze had allerlei potten verf en verschillende soorten kwasten meegenomen.  
 
Toen ze de vogel in een boom zag zitten, vroeg ze aan de vogel: zal ik jou eens een mooie kleur 
geven? De vogel stemde ermee in. Nou, paars, groen en blauw, nee het was niet de juiste kleur. 
Omdat ze zoveel potten en kwasten in de handen had. Vielen bam boem baaf al deze,  
ja hoe kun je het raden op de vogel neer. Als een bontgekleurde papagaai kwam die onder het  
schildersmateriaal vandaan en zei trots tegen de fee van toverkunst  
nu ben ik Nwyfre de lichtpapagaai.  
 
Toen de toverfee vrolijk een lied begon te zingen, zo luid dat Nwyfre van schrik uit de boom viel 
en riep naar Ki-Gaia dat ze moest ophouden met dat geschreeuw!  
Omdat Nwyfre wel goed kon zingen, ging ze haar wat adem en zangtechnieken bijbrengen  
waardoor ze samen op het idee kwamen om een lied te maken als geschenk voor hun vriendschap 
en liefde voor de Aarde.  
 
. . . Eens levende er eens een toverfee, een toverfee, in het grote bos, in het grote bos.  
Ze gaf daar levensenergie, levensenergie aan alle levende wezens, aan alle levende wezens. 
In hun hart, in hun hart geven ze altijd licht aan zichzelf en iedereen, aan zichzelf en iedereen. 
Een licht, een licht dat liefde heet, een licht, een licht dat liefde heet, een liefdeslicht. . .  
 
Einde.  
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´Op een ander verhaal komen´ 
 

Op de dag na uw verjaardag, lieve moeder, was het Pasen  
het feest van het opgestane licht uit het menselijke lichaam  
gesymboliseerd door Jezus.  
 
Deze dag was anders dan anders.  
 
Niets vermoedend kunnen we onbedoeld toch onze dierbare kwetsen  
soms uit onhandigheid, naïviteit of door enthousiasme.  
 
Dan kunnen we onze dierbaren letterlijk uit het oog verliezen door tijd en aandacht.  
 
Waardoor in het ergste geval onze zorgen en bezorgheden  
tot groot verdriet kunnen leiden met dikke bittere tranen op het gelaat  
van moeder en geliefde  
laten stromen denkend in paniek  
aan iets ergs gebeurd  
met kind en vader.  
 
Bij het wederzien lopen blijdschap, angst, boosheid, schuld, verlies en verwarring  
door elkaar van de ene die niets vermoedt naar de ander die zeer bezorgd was en 
dacht aan het onvermijdelijke van misschien wel het allerergste  
zonder hen verder te moeten gaan.  
 
Nadat ieder is uit gepraat en het min of meer kan plaatsen is het tijd  
om op een ander verhaal te komen.  
 
Ga dan eens wandelen door dorp, park en naar een Maasplas en 
een ander verhaal begint zich gelijk af te tekenen voor onze ogen,   
dat de plek teruggaand naar het begin van vaders lijn aan vaderlandse zijde,  
is Moeder natuur door menselijke hand eerst afgebaggerd en dan een stuk land weer terug  
gebracht voor haar onze grote aardse levensmoeder en haar kinderen.  
 
Wij mensen van hart en bloed zijn soms onhandig, naïef of enthousiast over het leven  
maar laat ons nooit onze dierbaren hier de dupe van zijn.  
  
Laten we altijd vol aandacht en tijd kijken naar onze dierbaren  
hoe zij het verhaal ervaren en zien.  
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´Een steen´ 
 

Nu een week of twee verder  
is hier bij ons in het zuiden de natuur weer goed groener geworden  
en zal de lente nu in het noorden toch ook al alles in groen gezet hebben.  
 
Toen wij een week of twee terug in de tijd  
op reis waren naar de noordelijke provincies  
om precies te zijn naar Drenthe.  
 
Viel het me al op, 
dat er daar veel minder groen in de bomen was en  
dat mijn ogen nog door veel boomkruinen konden kijken.  
 
De nog bijna kale rijen bomen en daartussen uitgestrekte velden  
met tractoren met ploegen, eggen en walsen 
die het land klaar aan het maken waren om te kunnen gaan zaaien.  
 
Na vele bomen die bossen waren, kwamen we aan in Schoonoord.  
 
Drenthe is ook het land van stenen, grote stenen, keien zeg maar, 
die na de laatste ijstijd rond 150.000 jaar geleden waren blijven liggen  
in de dikke leemlaag nadat het ijs was gesmolten.  
 
Toen de mens pakweg 5000 jaar geleden onze voorouders dus, 
die jagers en verzamelaars waren zich meer en meer op een stek ging huisvesten en  
met de landbouw in aanraking kwamen, 
hoefden ze maar de seizoenen in de gaten te houden om te weten 
wanneer te zaaien of om te oogsten, 
dit is nu nog steeds hetzelfde en is er dus eigenlijk niets veranderd,  
alleen tijd, middelen en omstandigheden.  
 
Deze mensen die daar toen leefden, zagen ook die stenen liggen en  
maakten voor hun overledene dierbaren er een hunebed van uit respect voor hun doden.   
 
Nu nog vinden veel boeren bij het omploegen van het Drentse land stenen 
en nog eens stenen.   
 



Op het voormalige concentratiekamp Westerbork 
is er een herdenkingsmonument  
met een stuk treinrails met allemaal kleinere stenen ernaast  
met aan het einde die twee spoorrails die de lucht in wijzen  
om te zeggen dat er echt geen trein meer kan aan komen of vertrekken  
en dat letterlijk de duivelse kant van de mens en  
zijn onrechtvaardige haat naar mensen met en van een andere overtuiging stopt!  
 
Een gids aldaar vertelde over het waarom  
van al deze stenen omheen het monument.  
 
De gids vertelde dat op 4 mei op dodenherdenking op de spoorrails  
vele bloemen en stenen worden gelegd.  
 
Een keer trof hij een man met hoed en pijpenkrullen aan bij het monument 
en vroeg hem, bent u een rabbi en hij antwoordde ja dat ben ik.  
De gids vroeg aan de rabbi of hij wist waarom men naast bloemen  
ook stenen op de rails legt. 
De rabbi antwoordde: dat westerlingen altijd bloemen geven aan hun overledenen  
en zei dat joodse mensen altijd een kleine steen leggen op een graf.  
Hij vertelde verder: dat als je bloemen geeft of je geeft een bloem  
omdat je niet veel geld hebt of dat je de persoon niet moet!  
Of je geeft vele bloemen omdat je veel geld hebt of je mag de persoon heel graag!  
En als je een kleine steen geeft is ieder gelijk.  
 
En stenen blijven dus over de jaren heen nu of 5000 jaar geleden  
toch iets heiligs hebben voor ons mensen,   
om ons respect te uiten naar onze overledenen en hen te herdenken en te herinneren  
wat zij voor ons stervelingen betekenen.  
 
Een vakantiegroep met gasten en vrijwilligers zijn 20 stenen apart en uniek  
met ieder zijn of haar vorm, karakter, kracht, hulp en gewicht  
maar samen zijn we een steen.  
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‘Het jongetje van vroeger is niet meer’ 
 

Het jongetje van vroeger is er niet meer. 

Het lopend jongetje tussen de tafels in een grote zaal op VSN bijeenkomsten is overleden. 
Het scheurende jongetje in zijn allereerste elektrische rolstoel, 
ik zou maar aan de kant gaan als ik jou was, is niet meer.  
 
Dit zijn wat herinneringen aan Ralf, die ons ontnomen is.  
 
Gisteren rond het middaguur is hij vredig, diep, ingeslapen  
en overgegaan van bij ons 
niet zo ver weg daar waar het gras pas gezaaid is 
bij de bomen waar achter de maïs en het koren vol in leven staat  
op het veld met een gloed van oranje, witgeel goud.  
 
Het leven voor Ralf gaat verder zonder belastende beademing, rolstoel of bed,  
vrij het grote leven in.  
Was hij niet vanmorgen al die regenboog in de ogen van een personeelslid of 
dat middagwolkje in een vorm van een kind troostend zijn dierbare moeder.  
 
Want een moeders kindje was Ralf wel.  
 
Het jongetje werd een volwassen man met beademing en  
lag een paar weken op een kamer naast mij op de Intensive Care.  
 
De volwassen Ralf kwam wonen in Geuloord en werd in de tijdelijke huisvesting  
en bouw van het nieuwe Geuloord naast Luuk en Peter, hoofd interne opzichter.  
 
Want Ralf kon je precies uitleggen op technisch of bouwkundig vlak  
wat de volgende stap was.  
En als op Aan de Pas iets mis was op technisch gebied wist hij het ook.  
 
Want zijn hart lag bij ´Aan de Pas´.  
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Ralf is heen gegaan daar waar Rob en Elja zijn,  
als twee lichtjes zijn ze Ralf komen ophalen  
om hem de weg te wijzen daar waar hij ook een lichtje is  
tussen alle andere lichtjes die ´s avonds aan de hemel staan om ons te troosten.  
 
Want ooit zijn wij ook allen lichtjes en  
komen we elkaar tegen ergens als een lichtje voor elkaar en  
voor allen die achterblijven op onze aardse tussenstek.  
 
Zoals zijn vader de eerste handeling deed bij Ralfs geboorte  
het losknippen van de navelstreng,  
zo mocht zijn vader ook de definitieve laatste handeling doen  
de slang van Ralfs canule losmaken na het stoppen van zijn beademing.  
 
Nu nemen we even afscheid van jou, lieve Ralf,  maar straks zien we elkaar weer.  
 
Zag jij ook zojuist die witte vlinder daar wegvliegen,  
zo het licht in van ons allen.  
 
Want het licht van de witte vlinder is Ralfs licht 
als troost voor zijn geliefde Mimie, moeder Truus, vader Math,  
zus Anouk en haar man Jeroen en  
voor ons allen  
zal Ralf voortleven  
als die witte vlinder van licht en liefde.  



´Nu het gras weer hoger is´ 
 

Nu het gras weer hoger is.  

En achter de bomen het koren en de maïs rijper zijn.  
Zijn vlinders vrolijk en vrij aan het rondfladderen en  
de bloemen van kamille, O zo schoon,  
zich afzetten tegen de groene kant van een heuveltje  
en O zo lavendel het meest geurig is.  
 
Is de langste dag reeds geweest,  
wat het punt in het jaar is dat het weer zomer is.  
 
Het lange daglicht is nog voelbaar in ons lijf en  
naar ons ogen nog zichtbaar lichter is.  
 
Nu in de tijd van het jaar dat het leven op zijn volst en mooist is.  
 
Laat me dit terugdenken naar een ander vol en mooi moment  
toen dit jaar nog maar een paar dagen oud was.  
 
Was er de geboorte van jullie Tuur, het derde kind van jullie gezin.  
 
Komend uit jouw schoot moeder Ilse,  
dragend en neergelegd in zijn bedje door vader Jeroom  
en ontvangend in de armen van zijn broertjes Jesse en Kobe 
is Tuur de vijfde punt van de pentagramster.  
 
Het pentagram is al eeuwen een heilig symbool uitdrukkend de mens zelf  
als onderdeel van de kosmos niet meer en niet minder als een ander hemellichaam  
want alles en allen is gelijk en uniek zoals de vijfpuntster.  
 
Tuur, jj als vijfde been van de ster, 
jij bent het lid van de familie die de ster compleet maakt.   
 
Aan elke punt, het maakt niet uit aan welke, aan elke punt ook al draai je het om  
van links naar rechts of van rechts naar links altijd is een van jullie een sterrepunt  
als onderdeel van de complete vijfster.  
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Zo is ieder op zichzelf ook een pentagram.  
 
Als je goed kijkt naar een pentagramster en  
ook weet dat hij symbool staat voor de mens,  
ziet dat de bovenste punt ons hoofd is in de Vader Kosmos  
en de linkse en de rechtse punten ons armen en handen zijn in de wereld, 
ja dan zul je niet vreemd opkijken dat de twee onderste punten  
onze benen en voeten zijn op en in Moeder Aarde,  
waar elk wezen een kind van is.  
 
Als je ´s avonds in je bed ligt,  
sluit je je ogen en visualiseer je dat je een pentagram bent,  
je voelt en denkt dat je er een bent.  
 
Dan verbeeld je je dat er een witgeel licht komt via je kruin  
naar je armen, handen en vingers gaat en naar het midden van je hart.  
Je voelt kracht, energie en genezing.  
 
Nu verbeeld je je dat er een ander licht groengeel komt bij je voetzolen  
en langzaam naar boven kruipt langs je benen en  
ook samenkomt in het midden van je hart.  
Je voelt opnieuw kracht, energie en genezing.  
 
Nu ben je vervuld en puur van die kracht, energie en genezing. 
 
Zo worden nu je ogen zwaarder en zwaarder  
en val je vredig in slaap  
en sta je morgen gezond en wel weer op  
als een gezegend mens van kracht, energie en genezing.  
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´Stil, verdrietig en moedeloos´ 
 

Je wordt er stil, verdrietig en moedeloos van  
als je op tv ziet wat jouw vertroebelde zieke geest, Anders Behring Breivik,  
tot wandaden maakte tegen mens en eigen Noorse samenleving.  
 
Als je een ware christen was, 
had je nooit en nooit te nimmer een mens willen doden,  
want een christen heeft altijd zijn of haar vijanden lief.  
Als je echt in Jezus gelooft had, had je nooit een wapen te hand genomen,  
want Jezus was geweldloos in geest en daden.  
Als je ook goed naar Jezus had geluisterd, had je open en barmhartig  
je geest en je hart geopend vol liefde voor de ander.  
 
Had liefde nog meer magische kracht gehad  
dan hadden de kinderen van Moeder Aarde die voor je stonden  
het water uit het meer gehaald en het ijskoud gemaakt en 
het boven jou hadden laten neervallen dat jij van kop tot teen een ijsblok werd.  
Of dat ze donkere wolken vol onweer konden maken en met bliksemflitsen  
jouw geweren onklaar zouden maken. 
Of dat ze de kogels in bloemen vol liefde hadden kunnen veranderen.  
 
Want vol liefde waren ook je landgenoten die jij vermoordde.  
Want liefde had jou tot inkeer kunnen brengen  
je geest en je hart vrij, on-troebel, helder en open kunnen maken 
dat jij deze verschrikkelijke misdaad had ingezien  
als misdaad tegen mens en eigen Noorse samenleving.  
 
Want samen leven is met elkaar en niet tegen mekaar.  
 
Liefde maakt heel met duizenden rozen in de lucht. 
Noorwegen en de wereld treurt om haar onschuldige jonge slachtoffers.  
Dat ze vrede mogen vinden.  
 
En dat de overlevenden veel liefde, troost en kracht mogen krijgen 
gevuld met genezend helder licht.  
 
Liefde is het sterkst niet terreur en misdaad!  
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´Bloemetjes in de aarde, vlindertjes in het rond en vogeltjes in de lucht´ 
 

Bloemetjes in de aarde, vlindertjes in het rond en vogeltjes in de lucht.  

 
Een week nadat het korenveld zo rijp was  
kon de maaidorsmachine het maaien en dorsen  
om er brood, bier of een ander voedingswaar van te maken.  
 
Was de dag die jouw papa al had voorbestemd als jouw geboortedag 
en warempel jij kwam op die maandag kiekeboe te voorschijn.  
 
Bloemetjes in de aarde, vlindertjes in het rond en vogeltjes in de lucht.  
 
Als ´s avonds misschien wel met het raam open,  
Bram jullie tweede oogappel met Lotte jullie eerste oogappel,  
samen in een zachte slaap zijn  
hoog boven aarde met trapladders zo in de ijle lucht 
van wolkje naar wolkje 
liggend in het licht van die ene ster  
is het licht van de zon nog verreweg.  
 
Bloemetjes in de aarde, vlindertjes in het rond en vogeltjes in de lucht.  
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´De appelboom en de bloem´ 
 

Het leven van een oude hoogstam appelboom, een stralende bloem  
en een gelukkig wederzijds mens in relatie met het leven zelf. 
 
Zal het leven door het oog van een 70-tig jarige bekeken worden 
als goud en zilver met lichte en donkere dagen  
door een actief leven in politiek en dorpsverenigingsleven 
voor mede-mens en nu ook kerkfabriek,  
zo blijft je hart en geest jong, lieve pa!  
 
Zal jij ook het leven zien als gouden zonnestralen  
die de appels bijna plukvers maken 
en krijgen een gouden laagje niet altijd zichtbaar  
van vezels en vitaminen. 
De bloemen laten bloeien in pracht van kleur en geur 
in deze gouden tijd van het jaar lijkt een mens zoals jij en ik  
op die volle appelboom met vruchten als appels  
vol leven, licht en liefde  
zo vereren wij de zon als gever van leven voor het leven  
en zo zal bloem dat ook doen, 
net zoals jij en ik van vader tot zoon  
geven wij het leven vorm naar gevoel en ideaal  
in een donkerpaarse omlijsting van de kosmos.  
 
Achter het veld met steeds maar hoger wordende maïsstengels  
waaraan de kolven langzaam aan het groeien zijn. 
 
En de boer van ginds na het oogsten van zijn zomers korengoud 
het overgebleven hooi in rollen laat draaien en 
ophalen als voedsel voor zijn dieren.  
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Nu de stand van de zon nog op het hoogst is,  
kan hij zijn akkers en velden nog een keertje ploegen en eggen  
voor nieuwe gezaaide oogst  
van misschien wel winterkoolzaad in het volgende jaar. 
 
Zo op het ritme van wolken, zon en regen komt leven tot bloei.  
 
En geven de gouden zonnestralen op deze dag op uw 70ste verjaardagsfeest  
een cadeau van zilver en goud  
van hart tot hart door ieders aanwezigheid  
vol leven, licht en liefde.  
 
O, zo is het leven draden van liefde naar ieder, 
licht als energiestromen tussen en voor elkaar  
en leven als geschenk van vader en moeder 
niet alleen als cadootje voor jezelf, neen 
ook als een grote cadeau samen.  
 
Zo is het leven van de appelboom en de bloem,  
O, God en Godin van het leven dan lijkt de mens, 
dan is de mens een appelboom en een bloem 
zo in het gouden licht van de zon,  
O sssmm, zo zoemt de bij.  
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´In het malse gras´ 
 

In het malse gras is het heerlijk vertoeven  
zo tussen de bloemen van allerlei geur en kleur voor neus en oog.  
 
Zo zijn jullie,  
een prachtig paar, 
die in de volheid van hun leven, 
ja zeggen tegen elkaar  
in alle dagen,  
voor - en tegenspoed,  
ben jij Renato er voor h´t Melanie en Melanie is er voor Renato 
een paar, O, zo stralend van echt geluk, liefde en licht 
voor elkaar en door mekaar.  
 
Als er wolken verschijnen, 
zal Renato als een zon blijven schijnen over Melanie.  
Als de nacht over het land is, 
zal Melanie als een volle maan zacht Renato omarmen, 
ook al is ze er niet.  
 
Samen zijn jullie die malse weide vol bloemen  
waar familie en vrienden net zoals bijen, vlinders en lieveheersbeestjes op af komen  
om heerlijke zoete nectar te drinken en samen het leven te vieren 
tot in de stille uurtjes.  
 
Ssttt…   
O, zo zacht in de nacht  
als een bloem, een vlinder, een bij of een lieveheersbeestje 
O, zo zacht in het malse gras.  
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´Wind en samen-zijn´ 
 

De bij zoomt door de lucht  
naar die ene welriekende bloem  
door een vlaagje wind is zij er zo.  
 
De eekhoorn rent van de ene door andere boom  
om zijn voedselvoorraad aan te leggen  
voor de komende koude seizoenen,  
gaat zijn lange dikke bruinrode pluimstaart achter hem aan.  
 
De kastanjes en eikels beginnen her en der al uit de bomen te vallen,  
misschien wel recht op je hoofd!   
 
Na drukke weken en maanden van creëren met potlood, verbouwen, papa en geliefde zijn  
had jij nood aan wat verwennerij, rust en samen-zijn.  
 
Jouw 40ste verjaardag kon toch niet zomaar voorbijgaan zonder verrassingsfeest  
van vrienden, familie, geliefden en geburen.  
Het park werd eventjes tussen de bomen een open feestzaal  
van wederzien van vroeger en nu.  
 
Nadat de rust in huize Quirijnen was wedergekeerd,  
na twee drukke vakantiemaanden  
van weer naar hot naar her gaan  
was het naar schoolgaan weer opgepakt  
door je 2 kleine en 1 grote vrouw, in huis.  
 
Hè, kwam het weekend waar jij al lang naar uitzag  
om eens alleen te zijn met jullie 4-tjes  
samen te zijn aan zee van water, lucht en wind.  
 
Na uitgewaaid en wellicht pootje baden of kopje ondergaan 
bij het Zeeuwse strand van de Noordzee kon jij,  
aan Belgische zijde van de grenspaal,  
er weer even tegen in geluk 
met wat wind en samen-zijn  
nog vele jaren door geluk.  
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´Geluk zal je verdere leven zijn´ 
 

Met je ogen dicht 
voel je de energie als een licht in je.  
 
Een hand en een vinger wijzend naar je hart 
als kracht in je. Die niemand van je afneemt.  
 
Een andere hand, je voelt genezing en heling 
afgevend naar jezelf en anderen.  
 
Herfstblaadjes dwarrelen omlaag  
als gevallen bloesemblaadjes, zo om jou heen.  
Jij ruikt de geur van herfst.  
 
Joepie, je bent weer vrij! 
 
Sluit je ogen en 
neem een ogenblik voor jezelf 
van rust en vrede.  
 
Voel nieuwe energie komen  
door gans je lijf  
die je kracht geeft voor de weg die voor je ligt  
die moeilijk en zwaar  
zal zijn.  
 
Maar inzicht, gerechtigheid en vrede  
zal geluk je verdere leven zijn.  
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‘Vanuit de onderbuik’ 
 

Als vlinders kriebelen  

en het vuur knettert  
gaat er warmte en liefde omhoog.  
 
In de bondgekleurde tijd van het jaar  
wanneer in de ochtenduren  
de zon alles in donker of licht goud zet  
in onze ogen van net pas wakker,  
ben jij, lieve zus, steeds jarig, toch?  
 
Ongetwijfeld heb gij dit ochtendgoud  
ook al vaak gezien op uw fietske met boeketaske.  
 
Als de laatste maïs, suikerbiet of aardappel geoogst van het land komt,  
laat me dit altijd terugdenken aan vroeger  
toen ikzelf met speelgoedtractoren 
naspeelde wat er buiten aan het gebeuren was op akker, veld en weg  
terug naar de boerderij.  
 
De geoogste suikerbiet hebben we als kind, jij en ik, menigmaal uitgehold 
om met lampionnen als de zon onder was  
door het dorp naar de grote vuurhoop te lopen 
om fakkelend Sint-Maarten te vieren.  
 
In deze tijd van vuurhopen buiten wordt er binnenshuis 
ook gezellig gezeten bij haarden of gashaarden. 
 
Neem nu de gashaard bij jullie.  
 
Samen zittend bij dit blauwe vuur.  
Is het juist als zittend bij je eigen levensvuur.  
In de onderbuik van jij en ik zit onze kracht 
die wij nodig hebben om mens te zijn door te voelen om ware mens te zijn.  
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Als vlinders kriebelen  
en het vuur knettert  
gaat er warmte en liefde de wereld in.  
 
Is het nu om te zingen in een grote groep  
of om te dansen, steeds voel je je onderbuik.  
 
Vlinders in je buik als je elkaar innig mag of samen intiem te zijn  
steeds voel je het van onderen opborrelen 
die kracht die energie als een oer straal van licht door je lichaam 
zijn er al reeds twee wezentjes van leven  
uit jouw eigen buik gekomen 
die nu vrolijk en soms met wat tegengas het leven compleet maken,  
niet vergetend dat de liefde van de man door de maag gaat  
geeft je geliefde Peter culinaire dingen om van te smullen  
door de mond zo de onderbuik in.  
 
Nu de avond vroeg valt  
is er eerst nog een uur van het gouden licht 
kruipen mensen samen voor wat warmte en gezelligheid  
en zeggen we samen hieperdepiep hoera!  
 
En lang zal ze leven zal klinken door de straat 
misschien wel tot in de kleine uurtjes.   
 
Als vlinders kriebelen  
en het vuur knettert  
gaat er warmte en liefde tot elkaar in geluk.  
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‘In de cirkel van licht, energie en genezing’ 
 

Vertoevend in de cirkel van brandende kaarsen,  

op elke windrichting een kaarsje van afgevend licht, energie en genezing.  
 

Op elke windrichting tevens een boeddha-beeldje gevend uitstralende vrede  
naar zuid, west, noord en oost dat vrede mag zijn en komen waar ook ter wereld  
op alle plaatsen ook alsjeblieft waar het nog ondenkbaar is.  
 

In deze cirkel de maan nog vol van 3 avonden eerder  
zo mooi schijnend dat pure vrouwelijke licht naar mijn mannelijk-zijn  
zo mijn kamer in schijnend ondergedompeld in dit maanlicht.  
 

Mijn altaar als dank aan die 4 windrichtingen, 4 natuurelementen als vuur, water, aarde en lucht in 
het grote natuurelement ruimte als in de ether. Het middelpunt daar waar het leven samenkomt 
van alle richtingen van de wind en alle elementen van de natuur samen de 5 bouwstenen zijn die 
het leven maken, zo stil in het licht van vrouwe maan.  
 

Als dankbetoon op mijn natuuraltaar in een vaasje wat bloemen en een lange veer, op een klein 
schoteltje wat zaden, eikels, blaadjes van bomen, bloemhoofdjes en 2 veren als x-kruis als symbool 
voor genezing en samen wederzijdsheid alles in het leven op, door met elkaar, met een brandend 
wierookstokje ervoor mirre geurend zo door mijn kamer. Van achteren op het altaartafeltje rechts 
Moeder Aarde en links de maangodin twee beelden als symbolen eentje voor waar wij uit voort 
komen en tweetje voor waar wij subtiele kracht van krijgen.  
 

Plots krijg ik inzicht dat die zijstraat van teveel verlangens naar vrouwelijk wederzijds  intimiteit 
een doodlopende is dat leidt naar verkwisting van mijn eigen energie, maar een werkelijkheid is in 

me die energie toevoegt. Want het visioen uit mijn eerste trancereis * is uitgekomen of was het 
een droom? Vrouwe lief traditional Tyrza zal het weten of het echt werkelijkheid is geworden!  
 

Ik ben meer als alleen die zijstraat van menselijke verlangens naar een-zijn. Want ik ben ook de 
zijstraten muziek luisteren met of zonder beelden, lezen van interessante inspirerende boeken, 
films kijken, mediterende momenten van rust of energie, zon genieten voor de warmte en de 
kracht in zomer en winter en wat leuke en fijne gesprekken voeren en bezoekjes krijgen dan ben ik 
pas zoals die volle maan puur mezelf bij jou en ieder op mijn grote reis door het leven van zijstra-
ten en hoofdwegen.  
 

Ssstt! Doe je ogen dicht en voel de cirkel van licht, energie en genezing. Zeg, ik dank 
aan de kaarsen en dank aan de manevrouw voor dit licht, energie en genezing van volle inzicht.  
 
zie gedicht ‘Tantra’ oktober 2009, internetboek  6 ‘Gedichten als verhaaltjes, tekeningen als ven-
sters op het leven van alledag, gewoontjes en diepzinnig’ bladzijde 62.  



‘Yosyanne’ 
 

De wind waait door de bomen,  

wat bladeren dwarrelen zo de grond op. 
 
In de lucht hangen wat wolken, zo nu en dan schijnt de zon nog warm in een hoek uit de wind  
of achter het raam zo lekker op je smoel.  
 
Kijkend door het raam zie ik de kale kersenboom,  
in de lage zon bengelt nog een, twee, drie, ach wat kleine blaadjes te glinsteren.  
 
In de zomer stond die boom nog vol in het groenbruine blad en  
in het rood vol van kersen waar vogel en mens zich genoeg aan doen van zoet of zuur.    
 
In deze kersenboom hangt het vogel-broedhuisje gemaakt door jouw eigen dierbare vader,  
Yosyanne, van afvalhout waar een koolmees-vrouwtje en een koolmees-mannetje 
een gezinnetje gesticht hebben want menigeen koolmeesje vloog er vorige lente uit.  
 
Nu de winter weer voor de deur staat, voeden jij en ik, Jos, Nico en menige andere Aandepasser 
deze en andere gesnavelde tweevoeters de winter door.  
 
De wind gaat door de takken van de bomen,  
plots hoor je gakgakgak. Je gaat snel naar het raam, en zie daar een groep ganzen vliegen laag over  
zoekend naar een plek voor voedsel en nachtrust.  
 
De jaarlijkse trek naar warmere Afrikaanse streken is nog ver van hier,  
hopelijk komen jullie ongeschonden aan na deze lange lange reis.  
 
De maan schijnt door de bomen,   
het heerlijk avondje is gekomen.  
 
Na vanavond kun je je wassen met Sebamed in douche of gewoon zo. En als je wat moe bent en  
je wat verwend wil worden, kunnen ze jou een massage geven met de bodylotion ook van  
Sebamed je terug een glanzende en ontspannen huid en lichaam geven.  
 
Morgen komt de zon weer op, heb een goed en fijn jaar tot volgend jaar!   
 
De sint en zijn pieten.  
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‘Op een eeuwenoud eik’ 
 

In een eeuwenoud oud bos, er is er vast nog eentje in jouw buurt,  

daar staan bomen en nog eens bomen, sommige zo hoog de lucht in en andere iets dichter bij ons 
hoofd en struiken vol bramen of bessen, althans als het hoogzomer is, dan barsten ze in onze  
handen en bruist het van heerlijk bosfruit. Als je een bos inloopt is het mooi om te horen dat we 
een gebied binnenkomen dat niet de onze is maar het rijk is van de gevleugelde tweevoeters, broer 
en zus vogel, de een nog mooier fluitend, roepend of tjilpend dan de ander zo onze oren in.  
Als je dan wat verder en langer in dit bos gaat tussen onze boom-vrienden is het prachtig om te 
zien hoe zonnestralen zich een weg bannen door de bladerenkruin op zoek naar ons oog of naar 
onze ontblote huid.  
Heb je ook al eens geroken naar die boslucht, je weet als het pas herfst is en de eerste bladeren  
van de boom komen en het geregend heeft, ruik je echt die bladeren liggend op de grond en  
vastplakkend aan de zolen van ons schoeisel. Maar zomers ruikt zo’n bos fris en lekker van boven 
naar beneden en wat is het toch verkoelend op een zomers hete dag zo in juli /augustus,  
maar mei kan er ook wat van dat de mussen van het dak vallen.  
Er gaat een verhaal de ronde dat er ergens een bos of woud is waar twee dikke eiken de toegang 
geven van een kort stijgend pad naar een middenplaats waren bomen, zand, water en wind  
een soort openlucht kathedraal hebben gevormd zo door de jaren heen.  
Vanaf deze plek zou je via paden of juist langs deze paden of dwars door het bos bij een dikke oude 
eikenheer moeten uitkomen waar in de bast een soort plan of tekening gekerfd is op deze  
eeuwenoude ouwe eik. In een kleinere cirkel waar vier bomen staan op de stam van die boom.  
De bovenste boom is duidelijk een spar, de rechtse boom een berk, de onderste boom  
een weelderige opknappen staande boom bomvol kersen voor slimme vogels of mensen-zonder-
ladder-vrees. Emmers, emmers, emmers vol kersenvreugde om gelijk van te smikkelen of jam  
ervan gemaakt naar oma´s bedvoorouderlijk recept en de linkse boom een grote hoge populier 
met een maretak erin met van die doorzichtige witte besjes. Voor mens is de plant zeer giftig,  
maar van die maretak kan wel het medicijn Iscador gemaakt worden wat gebruikt kan worden bij  
behandelingen van dodelijke ziektes zoals bij kanker, dan kan deze plant met zijn doorzichtige  
besjes licht en hoop geven op heling, misschien wel genezing de toekomst zal dit weten,  
lieve mensen! Terug naar die dikkerd van eik en die inkepingen op zijn bast. Niemand weet over 
het wat of hoe van deze inkerving. Of toch! Weet jij misschien wat of iets! Weet iemand anders 
iets af van dit ingekerfde plan of tekening. Diep kijkend naar het gemaakte reliëf in de boom.  
Ik zie een cirkel van 4 bomen, de spar op het noorden, de berk op het oosten, de kersenboom op 
het zuiden en de populier op het westen. Ik zie mensen vrouwen een kind-meisje, een grote vrouw 
en een oma-vrouw staand bij de berk als symbool voor het terug gegeven leven in de natuur als 
lente en uit een vrouw een zuigeling die hunkert naar melk, licht, geborgenheid, aandacht en  
liefde zoals een warme deken van weder-menselijkheid.  
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Ik zie ook andere mensen mannen een klein jongentje, een grote man en een opa-man. 
 
Staand bij de populier als symbool voor de herfst met zijn gevallen bladeren en  
het afgegeven zaad voor het nieuwe leven omarmd zijn door steun, kracht en liefde.  
 
Als ik innig verder naar de boom zijn tekening kijk, zie ik de spar staan in het noorden  
waar de ijzige koude nu heerst zijn ganzen, eenden en andere warmte zoekende vogels  
hopelijk allang in zuiderse streken.  
 
Ooit was er een tijd, lang nog voordat de mens op het aardse toneel kwam,  
in de lange geschiedenis van Moeder Aarde en Vader Lucht toen er bergen van ijs, sneeuw en  
stenen lagen van de Noordkaap tot Nijmegen het een koude vlakte was waar dood-bevriezende 
winden alles deed stil staan.  
 
De winter is nu voor ons ook nog altijd een tijd om eens stil te staan bij ons eigen leven  
wat we doen in veel vreugde, maar in verdriet zitten ook onze niet altijd geziene duistere kanten, 
die ook licht nodig hebben, want hier zitten misschien nog talenten en zeker de liefde verborgen 
in een hoek van ons hart die nodig is voor onszelf en onze naasten om mens te zijn.  
 
Licht is het symbool in deze donkerste en kortste dagen van het jaar.  
 
Als ik naar onderen kijk zie ik de zomer in de kersenboom met al onze bezigheden en  
gerealiseerde plannen, in ieder zie je wat hij of zij in zijn mars heeft zonder dat een ander gekrenkt, 
gekwetst of gekleineerd wordt, want ieder mens telt.  
 
Door diep te blijven kijken met geduld komt ieder mens tot zichzelf en hier in jezelf  
zie je je naasten in het licht van heelheid, genezing, puurheid en liefde, want zonder liefde  
lukt het echt niet.  
 
In de cirkel van de seizoenen is het goed om te beseffen dat we meer moeten luisteren  
naar de stemmen van de bomen, de wisseling der 4 seizoenen,  
de knipoog van de uil en de natuur zelf zien, voelen, ruiken en horen als een grote moeder!  
 
Dat 2012 een goed, gezond en fijn jaar mag zijn vol van vertelseltjes aan elkaar  
zoals deze voor jullie allemaal!  



‘Als stenen in een kring neergelegd’ 
 

Als stenen in een kring neergelegd.  

  
Elke steen uniek in vorm, apart en toch zo bij elkaar,  
met de ene een hechte band en met de ander een losse band.  
 
Die één geeft je dit en de andere dat.  
Zoals dat gaat in een mensenleven. 
 
Maar nu geeft ieder om jullie heen troost 
in deze zeer moeilijke dagen van verlies en gemis  
voor wie zij werkelijk was en nog steeds is  
want herinneren blijven jullie ze  
als lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,  
zus, schoonzus, tante en nicht.  
 
Zie daarginds achter de bergen met eeuwige sneeuw 
begint de oceaan van het eeuwige leven,  
waar we elkaar en elkeen wellicht terug gaan zien 
als een verder leven in licht en vrede. 
 
En vrede zij met haar en haar reis  
achter die bergen van eeuwig leven 
is er vrede en licht 
in haar ogen vol liefde 
bij het wederzien van haar geliefde Jo.  
 
Dat het zo alsjeblieft mag zijn!  

 - 54 -  - 55 - 



‘Als troost’ 
 

Als troost 1 woord was, 1 menselijke daad, 1 handdruk,  

1 traan of 1 omhelzing was,  
zou verdriet maar iets vluchtigs zijn.  
 
Maar echt verdriet zit diep in de mens  
wat met Liefde in woorden, in menselijke daden, in handdrukken,  
in tranen of in omhelzingen  
getoond, geuit en gegeven wordt aan jou, Liesbeth,  
als troost bij het heengaan van jouw geliefde Martien 
als een boom omgevallen.  
 
Dan zal nu troost als Licht, Kracht en Liefde zijn 
en zal Martien als een vlinder zijn  
naast die andere vlinder die Arno nog steeds is.  
 
Zij zullen altijd bij jou en om je heen zijn  
tot op de dag dat we allen vleugels krijgen  
en samen verder op reis gaan.  
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‘Tussen de sneeuwklokjes’ 
 

Het was nog vroeg in het jaar, de zon kwam wel al uit met zijn stralen soms krachtig en  

soms een beetje flets nog. Nellie, weet je nog dat jij een paar maanden terug hier op bezoek was bij 
jouw ome Edwin met oma en opa. En jij buiten naar die sneeuwklokjes aan het zoeken was, kun je 
je dat nog herinneren, hier voorbij het gras onder de toen nog kale bomen, zoekend  
naar die eerste bloemen van het zopas begonnen jaar, ja naar die sneeuwklokjes.  
Toen jij vol onschuld zei, die paardenbloemen daar, ome Edwin, daar waar als je er tegen aan blaast 
van die witte pluizen van loskomen, lijkend op kleine witte parapluutjes van pluis en alle kanten op 
gaan en waar je dan een wens bij mag doen. Ja, dat klopt, Nellie!  
Maar paardenbloemen, lieve meis, bloeien pas in de zomer als jij in het zwembadje plonst achter in 
jullie tuin, dan zijn ze er pas. Nu een tijd terug toen er nog sneeuw lag, was alles nog bevroren diep 
in de grond was de aarde ijzig koud, ook die sneeuwklokjes waren nog in diepe slaap.  
Plots kwamen er uit de lucht warme winden geblazen hier naar toe en smolt die sneeuw langzaam 
weg en werd de bruine/grijze grond weer zichtbaar.  
En werden de sneeuwklokjes snel gewekt en half geeuwend kwamen ze wakker te voorzien. 
Daar stonden ze dan.  
Zoals alles in natuur komt, gaat en ook weer verder gaat, zo tikt de tijd op jouw horloge ook  
verder en zijn die sneeuwklokjes ook weer weg gegaan en verder gegaan waar naar toe  
(verbaast kijkend), nu zijn de narcissen weer gekomen.  
En er is een kraaienpaar, mooi om dat te zien, een paar weken geleden begonnen met een  
liefdesnest te bouwen in één van die hoge bomen, zo takje voor takje, hoe doen ze het vraag je je 
af, het is prachtig om te zien hoe die vogels dat doen want ze hebben alleen maar een snavel,  
twee poten en wat staartveren om iets te kunnen doen, ook weer een wonder op zich 
van Moeder natuur.  
Laatst een hels kabaal daar boven in die boom van ke-deng-baf-boem. Nou, die mannetjeskraai 
was met een tak in zijn bek op zijn rug zo het nest ingevallen. Wat was er nu gebeurd? Wel een 
manne-eend was met zijn twee vrouwtjes uit het zuiden al vroeg dit jaar terug gekomen van hun 
winterverblijf en hadden de landing zojuist ingezet. Want achter die hoge bomen in die 
paddenpoel is hun jaarlijks broednest, waar ze van die gele kleine eendjes maken, zo schattig  
als ze uit het ei komen gekropen en achter papa en mama-eend aan waggelen hun eerste stapjes  
de wijde groene wereld in op zoek naar voedsel en groot veel waterplas. 
Het leven gaat verder van winter naar lente en wordt ieder een jaartje ouder en zijn er al tien  
nieuwe lentes gekomen met de glimlach op jouw gezicht dat jij al 10 jaar bij ons bent,  
gelukkige verjaardag, tiener Nellie! En vergeet niet in de zomer je wens te doen als je naar  
een witte pluisse-paardenbloem blaast. Nog een vertelseltje, weet je dat de eekhoorn dagelijks  
hier voorbij huppelt, rent en door de bomen vliegt net een ware circusartiest op zoek naar voedsel 
voor hemzelf en zijn eekhoornfamilie?  
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 ‘Afscheid nemen is nooit leuk’ 

 

De kersenboom is al een tijd misschien al zelfs  

meer dan 30 jaar een stille getuigen  
van het wel en wee wat er zoal op het stuk grond 
rond de Pasweg 9 heeft plaatsgevonden. 
 
Eerst waren er weides met alleen maar bomen, bloemen en koeien. 
 
Begin jaren 70tig van de vorig eeuw,  
wat klinkt ons dat ver en oud in ons oren,  
werd er een modern gebouw, voor die tijd althans,  
neer geplant waar 40 bewoners  
met een lichamelijk handicap zelfstandig konden gaan wonen. 
 
Na wat jaren kwam je wonen in Bunde en 
ging je eerst als invalskracht dan als part-timer werken  
om deze medemensen op de Pasweg 
te gaan verzorgen met je hart en ziel in te zetten voor hen. 
 
Van die eerste bewoners zijn Nico, Peter en Ursula nog steeds woonachtig. 
Dichtbij de kersenboom in de buurt bij de oude eik  
hebben we helaas pas afscheid moeten nemen  
bij het heengaan van de oudste, zeg maar de alleroudste bewoonster ooit, Jos,  
die na een mooi leven van 90 jaar bij ons is overleden. 
 
De kersenboom nu nog steeds vol in de bloesem,  
die gisteravond zo mooi daar stond  
met die witte bloemen der bloesemseizoen  
bij de invallende duister dichtbij het bos,  
keken wij, jij en ik met Resy,  
de beginnende donker in naar deze boom  
met zijn bloesemlichtjes aanschouwt,  
O, zo verwonderlijk schoon voor ons, 
even vereeuwigd, even een  
in het oog met de wonderen van moeder natuur. 
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Afscheid nemen is nooit leuk  
zeker bij iemand zoals jou,  
die meer als de helft van haar leven gegeven heeft  
aan de verzorging van de medemensen  
in het oude Geuloord en in het nieuwe Aan de Pas. 
Dankbaar voor al je deze momenten van toegewijde zorg en hulp. 
 
Tijdens deze momenten waren er ook fijne gesprekjes  
over het leven, over dochter-, moeder-en oma-zijn,  
de trips met de trein naar Engeland naar je dochter, je schoonzoon  
en je twee kleinkinderen, als je weer eens gaat,  
vergeet de batterijen niet voor je mp3-spelertje  
anders moet je nog zelf gaan zingen  
of naar je zoon, in Amsterdam was het toch als ik me niet vergis,  
en de reizen naar allerlei wereldse bestemmingen,  
maar Frankrijk met zijn Franse open, vrije en Bourgondische levenswijze  
was toch zeer favoriet en  
had toch een bijzonder plek in Pat’s en jouw hart.  
 
Rijdend door bossen,  
langs riviertjes en kusten met vergezichten van de Noordzee,  
de Atlantische Oceaan tot de golf van Biskaje,  
akkers, groene weilanden, velden vol zonnebloemen en geurende lavendel,  
van dorpje naar dorpje, door weidse en vlakke land,  
bergen en dalen naar de Middellandse Zee, 
O, zo prachtig die heldere lichte en donkere tinten  
blauw van zee en  
terug dwars door het Franse land naar Bung. 
 
Ria, bedankt en het gaat je zeer goed, meis.  
 
Nu kun je verder gaan genieten van het leven. 
 
Morgen staan de koffers en tassen zeker klaar  
om te reizen door het leven  
en te vertrekken naar her of der.  
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‘Het meisje met de ukelele’ 
 

Je hoort een geluid, een vreemd kabbelend geluid, het konden wel eens bijen zijn.  

 
Maar nee, je zit nog in de kleedkamer achter in de coulissen achter het podium  
plots is het stil in de zaal vol pratende en lachende mensen.  
 
In de stille en donkere zaal  
op hetzelfde moment geen seconde ertussen  
klink er swingende muziek, de spot licht groen op en  
een danser maakt door zijn sierlijke bewegingen alles tot een geheel.  
 
Maar niet lang daarna draaide in de vol muziek  
plots een danseres rondjes door/ van/ voor/ naar achteren in het oranje spotlicht 
tot de danser en de danseres elkaars armen vinden  
en de muziek en de spots met een vingerknip uit en stil viel. 
Uit de zaal klinkt een enthousiast applaus.  
 
Nu ben jij aan de beurt met een beetje knikkende knieën, een brok in je keel en  
wat zweet in je handen, ga je de donkere bühne op. 
 
De blauwe spot gaat aan en jij zingt je lied en je speelt je begeleidende muziek zelf op je gele  
ukelele tot alle spots gaan branden en heel het podium staat vol dansers en danseressen  
allen dansend met en door elkaar.  
 
Tot de muziek stil is en de spots de zaal weer duister maakt,  
stijgt er een wild enthousiast applaus op en verzwelgt de zaal.  
Je schikt wakker en je denkt het was een droom, maar wat was dat een toffe droomuitvoering.  
 
Het meisje met de gele ukelele maakt ook zelf tekst en muziek  
voor peettantes en peetomes, of doet een dansje op een verjaardag,  
of maakt zelf nieuwjaarskaarten voor iedereen van de familie 
en het topstuk kwam op opa´s 70tigste verjaardagfeest toen jij, Emma, met je zus Nellie  
een toneeltje opvoerde ´Een weekendje bij oma en opa´ in het Limburgs dialect.  
 
Creativiteit zit in je bloed, wat zal blijven stromen de rest van je leven en  
dan zal je blijven stralen, net zoals die gele narcis hier onder de kersenboom  
met zijn eerste bloesembloemetjes van dit nieuwe lentejaar, lieve Emma!  
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‘Het vogel - en bloemenvrouwtje’ 
 

Aan de voet van het Bunderbos waar jij woonde is het stil en verlaten, zo zonder jou.   

Met droefheid in ons hart nemen we afscheid van jou.  
Geen broodkruimels, geen vogeltjes.  
 
Na bijna 40 jaar gewoond te hebben steeds in de buurt van het bos  
ben je eigenlijk steeds dichter bij het bos gaan wonen 
eerst op het oude dierbare Geuloord waar jij de eerste was voor Nico, Ursula en Peter. 
Daar woonde je fijn en gaf je al veel om de vogels en de bloemen.  
Potjes hier en daar, kruimels brood op je schoot.  
 
En toen een half mensenleven verder verhuisde jij naar de tijdelijke huisvesting  
bij de kikkerpoel met zijn hoge bomen en ook weer een stukje dichter bij het bos,  
waar jij een klein vogel - en bloemenparadijs maakte.  
Een pracht was dat voor oog en neus.  
 
Je vertelde me een keer dat je die zwarte grote vogel  
maar niets vond op je stoep,  
ze bedoelde de mannetjes fazant, want die eet toch alles op  
wat eigenlijk voor die kleine vogeltjes bestemd was, zei ze.   
 
Na wat jaren toen Geuloord eerst afgebroken werd  
en een nieuw Geuloord opgebouwd, moest je weer verhuizen.  
Ze zeggen wel eens een oude boom verplaats je niet,  
maar dit was bij jou gelukkig niet het geval.  
Nu woonde je zelfs dichtbij het pad waar het bos begint.  
 
De laatste jaren woonde je hier bij de eik  
die weleens een leeftijdsgenoot van je kon zijn.  
Deze eik die voor je raam staat heeft jou die laatste jaren nog zien  
zorgen voor alle vogels, die jij stukjes boterham gaf,  
voor de eekhoorntjes had jij speciaal een pot pindakaas laten ophangen in de boom.  
De vogeltjes en eekhoorntjes komen nog steeds naar je toe  
maar vinden geen stukjes brood, kruimels of pindakaas meer  
en vliegen en huppelen ze verweesd weer weg.  
 
Geen gevulde pot pindakaas, ook geen eekhoorntjes.  
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Geen gieter, geen bloemen meer.  
 
Want in het bloemenseizoen was jij altijd  
of het nu ´s ochtends of in de middaguren of ´s avonds was,  
altijd was jij met dat kleine gietertje in de weer met het bewateren en  
ook zorg dragen dat de verwelkte bloemen werden verwijderd  
en je tuintje een pracht bleef.   
 
Voor je medebewoners zorgde je ook door een praatje te maken,  
samen met ieder koffie te drinken en heel soms kwam je zelfs eten  
in de huiskamer bij ons allen.  
En ja, een praatje maken kon ons Jos wel degelijk,  
want als je met haar aan de praat raakte, stond je wel even bij haar.  
Sprekend uit eigen ervaring.  
En Jos was toch ook een beetje voor ons allen oma Aan de Pas.  
 
Ze was op haar hoge leeftijd nog steeds actief als gewaardeerd lid  
van de lokale cliëntenraad, waar ze haar zegje nog deed  
om op te komen voor de belangen van haar medebewoners.  
Vorig jaar hebben we haar op haar 90ste verjaardag uitgeroepen met een Oorkonde  
als oudste lokale cliëntenraadslid ooit van WBC Aan de Pas.  
 
Immers, zij had in de jaren 80 bij de wieg gestaan  
van de oprichting van landelijke en lokale cliëntenraden.  
Voor alle jaren voor haar werk, haar inzet en haar enthousiasme  
bij deze landelijke en lokale mede-zeggingsraden  
kreeg Jos in 1999 de hoogste eer van Hare Majesteit koningin Beatrix  
toen zij gedecoreerd werd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau  
zonder zwaard maar met woorden.  
 
Nu is het vogel - en bloemenvrouwtje er niet meer en  
is Aan de Pas net zoals de vogels, de eekhoorns en de fazant,  
ook verweest zo zonder jou, lieve oma Jos van Aan de Pas.  
 
Jij ook bedankt namens ieder die jou kende  
voor jouw vriendschap, jouw aandacht en jouw hulp,  
ook de vogeltjes, de eekhoorntjes en de fazant danken jou.  
 
Rust zacht, Jos! En wellicht tot ziens!  
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‘Ons ontnomen’ 
 

Vriend Weijland is niet meer, hij is plots heengegaan,  
ons ontnomen uit het leven dat wij deelden.  
 
Met een dikke traan van verdriet neem ik afscheid van jou als medebewoner en als vriend  
trek ik mijn schouders op omhoog en omlaag en mijn blik daalt bedroefd af naar binnen,  
niet wetend hoe verder.  
 
Henk was, hoe noem je het, een stille vriend die altijd aandacht had  
voor hoe het met je was en verbaasd was als ik een toetje nam.  
En steevast sloeg je eigenlijk nooit mijn extra jus d´orange-glas af  
als de 3 afgegeven sinaasappels zeer sappig waren en de pers meer sap gaf dan een glas, dan dronk jij 
het leeg. Aan tafel kon je vol humor opeens iets zeggen dat de spijker op zijn kop sloeg.  
 
Ieder weekend ging je met veel vreugde en trots naar je dierbare moeder  
waar je veel van hield. Iedere keer wenste we elkaar een fijn weekend en ´s maandags vroeg ik dan 
of je je wel goed gedragen had bij je moeder, meestal knikte je je hoofd met een glimlach.  
 
De laatste jaren heb je veel riviercruises gedaan met haar  
waar je iedere keer zichtbaar genietend van terug kwam.  
Trots vertelde je laatst dat je kattensnoepjes ging kopen in de C1000 
omdat het jonge katje van je moeder geen andere at.  
 
Zeer verdrietig was je vorig jaar toen je zus ook plots overleed.  
Je was ook een echte familieman voor je vader, je moeder, je broer, je zussen,  
je schoonbroers, je nichten en je neven een gezellige boel zoals op je 50ste verjaardag.  
 
De laatste maanden was je veel thuis in Bunde vol hoop en soms teleurstelling  
wachtte je of je auto nog aangepast kon worden  
maar steeds bleef je zoeken naar dingen om het leven aangenaam te houden.  
 
Denkend aan deze herinneringen aan jou komt er weer een glimlach op mijn gezicht  
en keert mijn blik terug naar buiten. En zie ik vele gezichten van droefheid naar blijdschap  
veranderen herinnerend wie Henk was voor jou.  
 
Nu weer wetend hoe verder te gaan in blijde herinnering dat ik Henk heb mogen kennen.  
Bedankt vriend Weijland vaarwel en tot ooit.  
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‘Martijn de schildpad’ 
 

Martijn de schildpad is geboren uit de moederlijke schoot van Sonja en  

vanuit de vaderlijke omarming van Geert  
tussen het vrolijke gekwaak van Daan de kikker en  
Willemien de vol kleurige bloem is hij ontvangen in vriendschap en Liefde.  
 
Mag hij leven in bescherming en vreugde, laten zien wie en wat hij is  
zijn talenten en krachten laten zien in de ogen van ieder,  
laten horen in de oren van allen,  
geboren als een mens die luistert naar zijn hartenwens.  
  
Martijn is bevoorrecht met zijn totemdier schildpad,  
want een schildpad staat symbool voor de Moeder Aarde  
volgens Noord-Amerikaans Indianen geloof aan de andere kant  
van de Oceaan van Atlantis achter bergen van witte sneeuw leefden eens alleen  
op dit immense continent een groot volk verspreid in verschillende stammen  
die Moeder natuur vereerden als een godin van geven en nemen, van liefhebben en leven.  
 
Zo was er een stam, de naam is me helaas ontschoten,  
die de schildpad vereerden als hun godin.  
Om eerbied en respect te tonen hadden zij een dankritueel gemaakt  
voor deze grote Moeder van leven.  
 
Met takken maakten de vrouwen een skelet dat het schild van het dier was 
en bedekte het met huiden van wellicht andere dieren.  
 
Op een klein afstandje legden de mannen stenen bij elkaar en maakten ze een vuurtje,  
als het vuurtje smeulend heet was legden ze de stenen in deze brandende as.  
 
Na een tijdje wachten brachten de mannen alle verhitte stenen symbolisch de schildpad binnen. 
 
Dit ritueel liet zien dat mannen en vrouwen samen het leven voortbrengen en geven 
symbolisch door te leven in de schoot van de godin. 
 
Dus, laat Martijn de schildpad zijn, Willemien de bloem, Daan de kikker, Sonja de moeder  
met haar eigen schoot en Geert de om-armer van alles  
als een geheel dat jullie samen het leven zijn.  
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‘Jaro is geboren’ 
 

Jaro is geboren uit een creatief liefdesspel tussen 2 lieve mensen.  

 
Gevoeld in het binnenste van hun liefdeshart 
door twee hoofden een schets gemaakt  
vrouwelijk en mannelijk-materiaal samengevoegd  
nog makkelijker als met potlood en papier  
of met muis en computerscherm.  
 
Nadat reeds Warre en Raf, de twee eerste ontwerpen,  
al een tijdje succesvol meedraaiden in het duo Vanmontfort/Degryse,  
was het team toe aan een nieuwe uitdaging  
om het geheel te versterking  
is hij in 9 maanden tijd gegroeid en  
kwam jullie allernieuwste creatie, Jaro te voorschijn  
en werd met een grote hap lucht leven ingeblazen en uitgeblazen  
dat zijn eerste in en uit adem was.   
 
Met een label voorzien rond zijn dikke teen 
over het hoe en wat rond zijn geboorte  
en gelukkig maar dat hij op de groei gemaakt is.  
 
Want in 5 maanden tijd is hij toch wat groter geworden en  
groeit hij van de binnenkant naar de buitenkant,  
dus krijgt kleine mens Jaro vorm vanuit zijn ziel.  
 
Nu pas ontdekt, een productiefoutje, de gehoorknop ontbrak.  
 
Lopend door een muisstille dreef van oude bomen waar helend licht schijnt 
is er aan het eind een open vlakte in het intermenselijke bos  
een oase van geluid van lieve mensenstemmen, vogeltjes, auto’s, treinen en vliegtuigen.  
 
Want leven is samen dingen horen en samen dingen zeggen. 
 
Dat de zon van heelheid en de maan van gezondheid over jullie,  
Bart, Hadewijch, Warre, Raf en Jaro mag schijnen,  
dank ik, god(in) van het leven.  
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‘Vredespaalgebed’ 
 

Het dorp van mijn vader en moeder waar ik als kind leefde, in Geistingen,  

aan de moederlijke Maas met haar grindgaten vol water, is het dorp  
waar ook de wieg stond van mijn voorvaderen en voormoederen,  
is het gelukkig al lang vrede.  
 
Staand bij de vredespaal in het park recht tegenover het voorouderlijke huis waar ik als kind vaak 
kwam bij tante Ming, waar ik voor het eerst knapkoek at en soms mocht logeren 
in haar achterste kamer op de Vroenhof is nog steeds een plek van vrede.  
 
Dit park gewijd aan Moeder Maria langs de kerk met haar grot is destijds ook aangelegd   
om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren en met kracht te zeggen  
nooit meer oorlog en een plek te creëren van rust en vrede  
voor nu, morgen, volgende week, voor altijd, alsjeblieft!  
 
Laat de vredespaal het symbool zijn van vrede en verbondenheid  
van alle mensen, voor alle volkeren en over alle werelddelen als een aarde samen 
verbonden-zijn met elkeen als een hart voor vrede en laat ons dan een licht zijn  
van hoop, vriendschap en Liefde in de ogen voor ieder. Laat vrede zijn!  
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‘Een donkerrode kers zoals jij’ 
 

O sssmm, O zoemende bij, O heilige bij,  

jij met je bijzondere gave,  
die bomen in bloesems bevrucht door mannelijk stuifmeel  
vastklevend aan je lijfje onbewust diep in de bloesembloem te brengen 
bij het vrouwelijk eicelletje waar de vrucht groot wordt en  
in de zomer zoals een kers met een diepe donkerrode  
kleur hangt wachtend op de mens om geplukt en opgegeten te worden  
of wachtend op die vogel die ook de kers zal oppeuzelen. 
 
De mens zoals jij en ik, lieve moeder zijn eigenlijk net een kers.  
 
Eerst zijn we een bloesem in onze nog prille pure kinderjaren, 
dan zijn we de gelegroene kers vol in ontwikkeling  
naar je eigen innerlijk ideaal naar buiten in een poging, te zijn wie we zijn  
in ons hart van gevoel en verstand van beginnende wijsheid  
tot we die sappige donkerrode gekleurde kersvrucht zijn  
niet om opgegeten te worden, hoor,  
maar als een ouderling met ervaring in het leven 
te zijn als steun en richtinggever wetend wie je nu echt werkelijk bent 
na die lange reis doorheen de dwaasheid en de wijsheid van het leven. 
 
Dus geboren na een donkere lange nacht,  
die 9 maanden lang duurde in de buik van je eigen moeder, mijn oma Cato,  
met de subtiele levenskracht van de goddelijke maan,  
zag jij, lieve moeder het daglicht als een bloem van bloesem  
dat gelukkig al meer dan 70 jaar dag en licht is,  
O dank, O god en godin van het leven hiervoor  
want elk jaar rond jouw verjaardag  
staan de bomen weer vol in de bloesem  
herinnerend aan de dag van uw geboorte.  
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Als de wind waait,  
waaien de witte blaadjes der bloesem van de boom  
en doet de bij gewoon zijn werk en  
opeens ontstaat de wonderbaarlijke kers  
zo klein en geelgroen aan een kersenboom  
is de tijd vandaag, de maan morgen weer volle maan en  
de zon opgeschoven naar boven, naar meer kracht  
nu vandaag op uw 70ste verjaardagsfeest  
herinnerend aan jouw jeugdtijd.  
 
Zal in de zomer de kers daar hangen  
als een lust voor het oog en een sappige zoet of zure smaak in onze mond  
en zal jouw lichaam en geest helder zijn  
wetend dat jij onze lieve moeder bent  
waar we nog lang mee samen mogen zijn.  
 
En dat we nog vele seizoenencyclussen samen met jou  
mogen beleven van een wederzijds leven  
vol respect, steun, vriendschap en Liefde voor het leven met jou,  
jij een dochter van Moeder Aarde  
nog altijd zorgend voor anderen in het dorpse verenigingsleven  
en oma van 2 kleinkinderen die langzaamaan 
in de nacht veranderen  
van een bloesembloempje naar een klein kersje  
aan de levenskersenboom  
nog niet wetend een fractie misschien  
van de diepte van een donkerrode kers  
zoals jij er nu een bent, lieve moeder!  
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‘Mijn toekomst: steeds puurder en subtieler’ 
 

Mijn toekomst:  

steeds puurder en subtieler vol Liefde, vriendschap en vrede 
in het leven genieten van kleine dingen 
in muziek, in natuur,  
in vrouwelijkheid, in intimiteit 
en van dag tot dag een leven subtiel en puur 
stromend een helende en genezende energie  
van kop zonder of niet veel haar tot kleine teen  
in tijdelijk lichaam tot eeuwige geest 
desondanks mijn beperking  
levend in elektrische rolstoel met minipook  
met beademing achterop in een achteruitgaand lijf door spierziekte  
zie ik uit naar elke dag puur en subtiel  
op moeder’s Aarde van zonsopkomst tot ondergaan 
dan slapend; energie, inspiratie en levenskracht krijgend  
van en onder maangodin’s gevulde sikkels  
van niets tot half heel of heel uit vader’s Kosmos  
in mijn leven, in mijn tekeningen en schilderijtjes, in mijn gedichten en woorden 
zal mijn toekomst steeds subtieler en puurder zijn.  
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‘In de geest en kracht van je moeder’ 
 

De blauwe strakke lucht  

waar bloemen in de zomer  
zo vrij in dansen  
op de kalme of hevig bries van de wind.  
 
Is nu stevig verstoord door de zwarte kleur, Annemie,  
dat jouw dierbare moeder is overleden en heengegaan  
met een straal terug naar de zon 
die zojuist nog straalde van gelukkig, liefde en vriendschap  
in de weidse wei met zomerbloemen  
zo dansend met elkaar door het leven.  
 
Weet dat de geest en kracht van je moeder ergens nog is,  
alleen is de vraag waar ze dan nu is,  
in de wei, in het bos, aan de waterkant, 
in levende herinnering wie ze was of 
dichter in de buurt van de zon  
waar ze dan samen zal stralen met de stralen van je pa.  
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‘Stralen van wijsheid’ 
 

De zomer is gelukkig toch gekomen en wat zweten en puffen nemen we er maar voor lief bij.  

 
De natuur is op haar vrouwelijk hoogtepunt met de zon als mannelijk symbool  
van deze hoogtijd van het jaar geven struiken, bomen en planten hun vruchten af  
als gaven voor de andere levende wezens zoals gevoeterden of gevleugelden.  
 
Kijk maar eens aan struiken vol bessen, bramen en frambozen dan zie je het 
of aan bomen die reeds bijna kaal zijn van kersen of in gaarden met peren of appels 
die over een maand vers en sappig in de winkels liggen.  
Daar onze aandacht vragen  
eet me, eet me op, eet me helemaal op, met schil en al,  
eet ik je op tot het klokhuis alleen over is,  
eet me op, eet me op vol vitaminen en vezels  
kikker ik appel of peer jou weer op vol gezondheid en nieuw leven.  
 
In moestuinen, daar zie je het ook, aan de planten niet te vergeten, vol komkommers, aubergines, 
pompoenen, courgettes, tomaten en paprika´s, boontjes in allerlei soorten en maten kortom  
teveel groenten om op te noemen, deze weelderige zomeroogst,  
haar borsten staan bol, van ons Moedertje Natuur natuurlijk, leven geschonken in overvloed,  
konden we deze verse waar maar brengen naar Afrika of een ander gebied ter wereld waar 
schrijnend tekort is aan voedsel en water, aan alles, door droogte, oorlog of natuurramp,  
hoe krijgen we het daar? Wie kan wat doen? Niemand? Neen!  
Wij allen kunnen iets doen! Wat dan? Door bijvoorbeeld Artsen zonder grenzen te steunen  
met wat van ons geld te geven aan hen om noodhulp te geven water, voedsel, medicijnen en  
een luisterend oor naar hun noden van onze broers en zussen aldaar.  
 
Zoals stralen van de zon, zullen stralen van handelen in mede-menselijkheid ieder helpen!   
Want door te helpen van een ander, help je jezelf ook 
en als je jezelf helpt, help je een ander ook en worden het dan pas stralen van wijsheid.  
 
Stillekes aan gaat pa´s of opa´s (voor Emma en Nellie dan) uw politieke werk van meer dan  
40 jaar zal eindigen, maar door uw ervaring, kennis en menselijkheid zullen stralen van wijsheid 
blijven komen en afgegeven worden op uw dorpse en Maaslandse leven 
die je nu nog verder kunt gaan verkennen op de fiets met ons ma maar pas op  
voor het water van sproeiers en het gaan verdiepen van uw en onze roots  
verder de Maaslandse historie in van België en Nederland.  
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‘Het lijkt of het is zo dat spinnen’ 
 

In deze tijd van het jaar dat jij ons helaas gaat verlaten  

na een dikke 5 jaar managen van Geuloord/Aan de Pas  
lijkt het of het is zo dat spinnen nu actiever zijn  
met het maken en creëren van webben  
want heb je al eens zo´n spinnenweb  
van dichtbij en dichterbij gezien,  
het zijn echte kunstwerkjes van spinnendraad.  
 
Of is het zo, dat we ze nu beter kunnen zien  
als zilverkleurige draad in het ochtenddauw 
als de mysterieuze mist het land weer vrij geeft  
aan de open lucht en aarde.  
 
Of lijkt het zo, dat onze ogen vlak voor zonsondergang  
deze goudgeeloranje draden  
opvangen als herinnering voor in de winter 
aan deze bijzondere tijd van na-zomeren 
van een toch wel prachtige zomer die goed begon zo in de derde week van juli 
met af en toe een regendag voor boeren en hun gewassen en 
voor iedereen wat verfrissing en verkoeling.  
 
Dat jouw afscheid, hier, nu, ook altijd een herinnering mag zijn  
aan jou en aan ons allen  
dat jij een goede richting en leiding geefster bent  
vanuit een groot hart en draden van creatieve daden weeft 
die wederzijdsheid en samenhang creëert voor ieder thuis of op het werk 
als een moederspin op zoek naar eenheid en geluk samen met elkaar en ieder.  
 
Maar weet ook hoe groot ook een moeder is,  
ook zij heeft een klein stemmetje in haar 
dat zegt ik wil aandacht, ik wil zo graag schrijven wat in me leeft!  
 
Als je later uitgesponnen en uit geweven bent en nog eens terug denkt  
naar al je spinsels en weefsels, heb je hopelijk al iets geschreven!  
Bedankt, Rianne en het gaat je zeer goed.  
Edwin, doei.  
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‘Een klein kaartje van geluk’ 
 

In een oogwenkje en ze voelden beide iets kriebelen.  

Het waren hartvlinders als die komen gaan ze niet meer weg.  
 
Een klein wezentje kwam  
en nog een klein wezentje  
voort beiden uit jullie hart, lichaam en bloed  
van vriendschap en liefde voor elkaar.  
 
Samen met Lotte en Bram jullie geliefde oogappels,  
jullie 2 kinderen,  
vormen jullie Mark en Denise 
4 hartjes van liefde en vriendschap  
voor mekaar en ieder om jullie heen. 
 
Nu staan of zitten jullie twee keer  
eerst voor wet en dan voor kerk  
met familie en vrienden  
bevestigen jullie dat innerlijk verbonden gekriebel  
met twee of drie zoenen voor ieders oog  
dat geluk voor elkaar,  
nog lang en altijd,  
van binnen en van buiten geluk.  
 
Dus, een klein kaartje voor jullie groot geluk.  
Een klein nie-nie-mini bloempje  
als teken van dat vreugdevol geluk.  
 
Zo klein is ook een klavertjevier maar groot in detail, 
zoals jullie zelf  
want elk van de 4 blaadjes lijkt op een hartje  
van jullie zelf, nietwaar?   
 
Een hartje voor de prins, een hartje voor de prinses.  
Een hartje voor de kleine prins en een hartje voor de kleine prinses.  
Een lieveheersbeestje als teken van de god/godin,  
dat het groots geluk is.  
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‘Totem’ 
 

Wandelend naar het park, niets vermoedend. 

 
In het park niet zover van jouw en jullie huis,  
dat huis dat samen bewoond wordt door jouw liefste vrouw  
en 2 schatten van meisjes en niet te vergeten de konijntjes Bert en Ernie, natuurlijk!  
  
En in het park dus dat niet ver van jullie en jouw huis ligt,  
een smalle straat terug, de Dorpsstraat over en je bent er, op het eerste zicht 
is het een gewoon mooi dorpspark met oude hoge, dikke bomen dat wel, 
ertussen grote wijde grasvlaktes, op een zo´n grasvlakte nieuwe speeltuigen met scheve  
sprookjesachtige daken voor klim -, schuif - en slingerplezier verder bruggetjes over de U-vormige 
waterplasje en een heerlijke oase van wat rust en stilte voor mens omgeven door groen en bruin.  
 
Het bijzondere daar is die totempaal uitkijkend over een van de grote grasvelden, 
het is niet zomaar een, neen, het is een stervende boom ontdaan van al zijn takken en kruin. 
 
Een kunstenaar met motorzaagje heeft er figuren ingezaagd  
onder voorop het gezicht van de beschermende boomgeest verder links, rechts uilen en echte 
zwammen ertussen en erboven en bovenop de totempaal een grote oehoe. 
 
Totempalen zijn dus niet alleen iets voor Indianen, maar ook iets voor onszelf Europeanen  
als herinnering en dank aan onze leven-gevende moeder de Aarde, de uilen en de boomgeest zijn 
haar totembeschermers.  
 
Als je een totem krijgt, krijg je dus een beschermer voor het leven en  
tevens ben je de totem voor jezelf en alle anderen in het leven.  
Dus als je een totem krijgt als talentvolle Bever, zal de bever je altijd in bescherming nemen 
en zul jezelf die talentvolle bever zijn, nietwaar?  
Kijk eens goed om je heen en ieder zal het zeggen, jij ook toch diep van binnen en  
breed van buiten is het nu koken, met kleine recepten in boekjes staan, tekeningen maken  
voor jarige buren, samen jullie huis verbouwen en opnieuw inrichten met ieders smaak,  
achtergronden tekenen dat Suske en Wiske weer op avontuur kunnen gaan  
en de familie met veel humor veilig heen en terug brengt van hier naar daar en van daar naar hier 
uiteindelijk terug thuis een warm huis voor ieder een fijn thuis, waar een mens kan zijn wie hij of 
zij is met alle talenten in zich naar buitenkomend met steeds een nieuw talent of mogelijkheid.  
Zo blijft ieder talentvolle Bever of niet, fris, fit en gezond!  
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‘Een klein uiltje’ 
 

Oehoe. 

Oehoe. 
 
Als een klein uiltje is ze geboren. 
 
Over wat heuvels van hier, 
een paar op en een paar af en op, 
niet zo heel ver hier vandaan  
staat een wiegje voor haar,  
Maud is haar naam. 
 
Twee mensen haar trotse papa en mama zijn nu zielsgelukkig 
met haar in de armen van jullie O, zo tweetjes. 
 
Oetschie-koetschie. 
Oetschie-koetschie 
 
En als jullie haar te ruste leggen, 
want het leven is nog lang voor haar, 
tussen alle sterretjes zal ze slapen als een sterretje. 
 
Als ze wakker is en haar honger gestild is 
een lichtje zal zijn  
voor heel veel geluk  
voor jullie en ieder  
in vriendschap en liefde. 
 
Er is een klein uiltje geboren. 
 
Oehoe. 
Oehoe.  
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‘O, boom, vrouw, spinnenweb en bij’ 
 

O, boom. O, vrouw. O, spinnenweb. O, bij.  

 
Er dwarrelt een blaadje van de boom. Een vrouw bezemt wat bondgekleurde bladeren bij elkaar. 
Bij het ochtenddauw komen druppeltjes tevoorschijn als de zon wakker wordt en zijn stralen  
laat schijnen op het minutieuze en subtiele web gemaakt wellicht vannacht nog door spinnetjes 
klein en wat groter. De bij doet nog vlug een ronde om te zien of er nog bloemen zijn gevuld  
met nectar voor de bij terug gaat naar zijn of haar korf voor de lange winter die in de verte  
er aankomt en voor het maken van was en honing.  
 
O, boom, jij staat hier al een tijd en hebt al aardig wat bladeren verloren, maar steeds weer  
nieuwe gekregen waardoor ook jij veel vrucht gegeven hebt, dus leven voortgebracht.  
O, vrouw zoals jij, lieve zus, moeder van reeds twee tienermeiden en geliefde van de tekenaar, 
steeds in de weer voor het gezin van cakes, chocolademousse, verbouwen tot tuinieren  
om ieder een fijne plek te geven, door te nemen en te geven, tijd, vriendschap en liefde.  
O, spinnenweb gemaakt door een spinnetje, jij bent een klein wondercreatie der moeder natuur 
door al die kleine draadjes te verbinden met elkaar waardoor er een vangnet ontstond waar vliegjes 
en andere insecten niet meer uit wegkomen en het spinnetje weer een maaltijd heeft en waardoor 
de cyclus verdergaat naar rond. 
O, bij, jij schakel in het leven tussen bloem en mens, ben jij degene die de vruchtjes laat vrucht zijn 
vol sap en vitaminen hangend aan een boom in de gaard der bomen.  
 
O, lieve zus, jij bent een boom, want jouw bladeren aan jouw 40ste levensboom zijn al geelgroen 
als teken dat jouw dierbare leven in het begin is van de herfst. In contrast dat de bladeren  
aan mijn reeds 41ste levensboom al goudbruin zijn richting het einde van de herfst dat we nog een 
fijne en bijzondere tijd met elkaar in de herfst mogen zijn en dat de winter nog lang veraf mag 
blijven als mijn levenssappen in mijn levensboom zullen stilvallen, maar weet dat de lente mij  
ergens zal doen ontwaken. 
O, lieve zus, jij bent een vrouw, want rond jou is er een wederzijdse liefdesvolle wisselwerking  
in vriendschap tussen man en vrouw, kind en ouder in respect voor ieder.  
O, lieve zus, jij bent een spinnenweb, want alle draadjes in 40 jaar bij elkaar van jouw leven  
komen te samen hier nu in het midden van verleden, heden en toekomstige tijd zal het web  
steeds puurder, fijner en dierbaarder zijn tussen jou en mij en ieder.  
O, lieve zus, jij bent een bij, een bezige bij voor gezin, voor familie, voor werk en school,  
voor vrienden ben je er steeds voor hen bij. 
 
O, boom. O, vrouw. O, spinnenweb. O, bij.  
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‘Een lach kan de zorg optillen en lichter maken’ 
 

Een lach is een gebaar van pure innerlijkheid, laat zien ons geluk en schoonheid.   

Een lach van jou is dus een teken van geluk voor mij.  
Dan is jouw geluk ook een teken aan mij voor een lach op mijn gezicht naar jou.  
 
De zorg voor een ander is een teken iets onvoorwaardelijks  
voor een ander te kunnen doen.  
Waardoor die ander een teken terug geeft van dankbaarheid.  
 
Dit kan die zorg dan doen optillen  
dat het geen zware betonnen last is,  
maar een tegengewicht is als een licht donsveertje.  
 
En nog lichter kan zijn met humor, die elk mens bezit,  
niet om sarcastisch en neerbuigend te zijn over jezelf en een ander,  
neen, natuurlijk niet, maar meer om vol met blijdschap en opbouwend  
onze overeenkomsten te belichten  
in een spectrum van verschillend zijn van onze menselijke kleuren  
door karakter, passie en de kleur van onze huid 
zijn we allemaal gemaakt naar de aard van ons eigen beestje 
en is eenheid juist de optelsom van onze verscheidenheid van ons allen.  
 
Dus, laat een glimlach zien niet alleen vandaag maar alle dagen.  
Wees bevoorrecht als je een ander kan helpen.  
Wees dankbaar als een ander je geholpen heeft.  
 
Ook al is het zo klein als een lach, lach ik immer met het gemakkelijkste menselijke gebaar terug  
een lach van mij naar een lach van jou en een lach van jou naar een lach van mij.  
 
Waardoor de zorg opgetild wordt en lichter gemaakt voor jou en mij 
samen kunnen we het leven aan, hoe zwaar of licht het ook is,  
we zijn er voor mekaar, niet voor ons alleen,  
want een glimlach is niets zonder een glimlach terug  
op het gezicht van een ander naar een ander.  
 
Lach en wees toch gelukkig, niet alleen vandaag, met kerst, in het nieuwe jaar of carnaval 
maar alle dagen vol geluk, voorspoed en gezondheid.  
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‘Uit het glas van het leven’ 
 

Uit het glas van het leven wordt alles geboren  

uit het neergaande licht van de maan en het opgaande licht van de zon  
op het moment dat ze elkaar kruisen,  
komen de kleuren die mee de sfeer bepalen vrij het leven in.  
 
Op de diepe bodem in het glas van het leven rolt, O, zowaar,  
een eitje uit de levensspiraal van Moeder Aarde  
op de vrouwelijke levenslijn en  
uit de levensspiraal van Vader Kosmos rolt, O, zowaar,  
een zaadje op de mannelijke levenslijn  
tot ze elkaar kruisen op dat O, zo wonderlijke en goddelijke moment  
ontstaat al het nieuwe leven ook bij ons mensen  
zoals jij er een bent en ik er een ben.  
 
Uit een cyclus van 9 maanden van 3+3+3  
krijgen wij tien vingers en tien tenen, twee handen en twee voeten,  
twee armen en twee benen, een borst of twee, een buik en een romp,  
een hart en alles van binnen, twee vonkelende ogen, twee oren, een neus en een mond  
O, zo klein, O, zo compleet geboren uit het groene vrouwlicht en het gele manlicht  
tot een nieuw licht dat mens heet met een eigen naam  
die zij of hij mag dragen een leven lang uit liefde en vriendschap van je eigen va en moe.  
 
Op een plek waar je het niet verwacht  
staat dit doorzichtige glas dat het pure leven schenkt  
tussen twee levensbomen met op hun takken boven in de kruin 
een bijna ontelbaar veel duiven 30, 40 of 50 misschien wel.  
 
Op elk gepast of ongepast ogenblik kunnen ze op een niet  
gezien teken of niet gehoord signaal, het lijkt, het is zo  
uit pure innerlijkheid alle te samen uit die boom vliegen,  
wat een wonderlijk iets is en tegelijk eenheid laat zien van lichaam, geest en groep.  
En aangeeft dat het late herfst of winter is, want duiven zijn alleen nu  
in deze vroege donkere tijd zo altijd bij elkaar, in de lange lichte tijd van lente of zomer  
zijn ze meer op hun eentje of als een paar, lijkt de mens toch een beetje duif, nietwaar?  
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Uit het glas van het leven ontstaan ook andere goddelijke dingen  
zoals wolken met vruchtbare regen,  
eekhoorntjes en vogels die zoeken naar voedsel opgehangen in voederhuisjes  
in deze schaarse en schrale tijd, ook zonnekracht voor regenbogen en  
manekracht voor gevulde energiesymbolen  
van evenwicht, liefde en vrede ontstaan ook uit dit heldere glas.  
 
Zoals de levensbomen de pure kleuren van energie, liefde en vrede kunnen putten 
uit het glas van het leven, kunnen wij mensen dat net zo,  
alleen zijn we het vaak vergeten dat wij mensen  
ook pure magische en genezende energiewezens zijn voor onszelf en anderen.  
 
In wezen is het glas dat het volle leven schenkt een metafoor, een beeld,  
voor de ketel, de beker of de graal des levens,  
maar eigenlijk zijn we zelf die ketel, die beker, die graal,  
dat heldere kristallen glas  
O, zo puur dat we in wezen zijn.  
 
Dus schenk voor 2013 aan ieder een hand, een lach of een oog  
vol vrede, liefde, energie in evenwicht, in zaad of vrucht.  
 
Dat het een gezegend jaar mag zijn, geschonken uit het glas van het leven.  
 
Proost, op jullie gezondheid, energie, vreugde, liefde en vrede!   
 
Amen.  
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‘Sterkte, kracht en genezing’ 
 

Sterkte, kracht en genezing, lieve pa. 

 
Sterkte gewenst dat na het weghalen van de ziekmakende cellen  
alles weer wordt zoals het was, is en blijft,  
een gezonde kerel van lichaam en geest. 
 
Kracht gegeven dat jouw lichaam en jouw geest erop vertrouwd 
in een diepe houding van positiviteit en Liefde voor het leven,  
voor familie, vrienden en dorp  
samen met ons ma, Ingrid, Peter,  
Emma, Nellie en ome Edwin voor de laatste twee 
geloven wij in jou, lieve pa. 
 
Genezing gekregen dat je helemaal gevuld mag zijn  
tot in je vezels, je cellen, je spieren, 
je botten en je hele huidoppervlak  
van het pure, het heldere en het volle licht van genezing  
alsof jouw lichaam uit allemaal pure, heldere en volle vlammetjes is  
die met mekaar een grote vlam is van de levenskaars en  
vervuld bent van diep respect, dankbaarheid en ontzag  
voor de kracht van ware genezing  
die diep in jezelf ligt,  
altijd met de hulp  
van buiten jezelf,  
zeggen wij dat het zo alsjeblieft mag zijn! 
 
Sterkte, kracht en genezing, lieve pa.  
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‘Tussen sneeuwvlokjes en zonnestralen’ 
 

Tussen sneeuwvlokjes en zonnestralen.  
 
Harmonieus zitten we naast de piano met mekaar en elkaar in een grote cirkel  
samen luisterend naar wat verhalen, beetje zang, hoopje gedichten en ietsje muziek. 
 
Tussen duister en licht. Tussen dood en leven. 
 
In deze wintertijd nog lang geen lente, maar eigenlijk zitten we er net tussenin.  
 
Dat het steeds lichter wordt en de duister weer verslagen is  
en zijn schaduw nog achter ons wegtrekt, is het licht, godin van het leven dank,  
weer aan de winnende hand tussen duister naar licht.  
 
Tussen sneeuwvlokjes en zonnestralen.  
 
Zie, naar een boom en zie dat dit wezen nu nog in zichzelf is teruggetrokken,  
zijn levenssappen staan stil, dood in zijn winterjas, maar zo gauw als de zon weer wat hoger is en 
kracht heeft, geeft hij deze zonnekracht af, ook op ons hoor, komt de boom totaal weer terug tot 
leven en zijn sappen weer gaan stromen knopjes, katjes, blaadjes, bloembloesempjes en volle peer 
of appelvormige kunnen gaan dragen als de oogst weer daar is,  
gaat het leven langzaam terug tussen dood naar leven.  
 
Is dood dan geen tussentijd tussen twee levens door?  
Ja zeker is dat zo, maar eigenlijk moet je het anders zien dat leven altijd en eeuwig is  
en dat dood maar tussendoor en tijdelijk is.  
 
Want die boom is, zoals ons, altijd in verbinding en verbonden met de natuur  
en haar seizoenen, de lente geeft leven terug, de zomer geeft leven verder,  
de herfst neemt leven in zich terug en de winter doodt alles,  
maar de lente geeft gelukkig al het leven terug leven 
zoals het leven het bedoelt wat nu lente is,  
voel maar eens op de eerste lentedag met volle zon, dan voel je en weet je  
wat het leven nu precies bedoelt met lente en leven terug geven. 
 
In deze tijd kan het nog winter zijn of kan het al lente zijn.  
In deze tijd kan het nog duister zijn of kan het al licht zijn.  
In deze tijd tussen sneeuwvlokjes en zonnestralen.  
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‘Tussen oude en nieuwe bruggen’ 
 

Tussen oude en nieuwe bruggen 

stroomt ze al eeuwen zij het water door een kronkelende rivierbedding  
soms diep en soms niet diep 
dan weer breed of dan weer smal onze Maas.  
 
Tussen oude en nieuwe bruggen 
vaak rustig kabbelend, ook wild en onstuimig, 
Moeder Maas wordt ze ook genoemd  
maar altijd een kant opgaand naar de grote zee met zijn wolkenspel ook al eeuwen. 
 
Langs oevers met gras, bomen, koeien, dorpen en steden 
zo wonen wij, jij Eric, jij Cindy en ik en menigeen 
als Maaskinderen bij die moederlijke Maas, 
de één woont aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant. 
 
Langs oevers met gras, bomen, koeien, dorpen en steden 
als Maaskinderen woonde Cindy al lang aan de linkerzijde en 
Eric woonde al lang aan de rechterzijde 
tot ze elkaars brug vonden tussen hun open armen door stroomde geen water,  
maar ware liefde naar elkaars hart en  
lieten mekaar niet meer los, zo trouwden ze uit een verbond van die liefde. 
 
Nu vieren wij samen met jullie het 12,5 jaar jubileum van jullie liefdesverbond. 
 
De brug die jullie toen maakten voor het leven naar elkaar  
is er één van sterke wisselwerking met en naar elkaar  
zoals een yin en yang samen één is zo zijn jullie ook samen één  
dan neemt de een en dan geeft de ander of neemt de ander en neemt de één, 
maar steeds in liefde en vriendschap  
die steeds hechter en puurder wordt en is. 
 
Langs oevers met gras, bomen, koeien, dorpen en steden 
zie je lichtjes, als je goed kijkt ook overdag, 
dan zie je lichtjes die oude bruggen herstellen 
en zie je lichtjes die nieuwe bruggen maken 
van pure liefde en vriendschap tussen ieder naar elkaar.  
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‘Als de eerste ganzen komen’ 
 

Als de eerste ganzen komen, is de winter weer voorbij.  

Als de eerste ganzen komen, is de lente weer daar.  
Als de eerste ganzen komen, is in de natuur het nieuwe leven begonnen.  
 
Maar dit jaar is het even anders dan anders.  
 
Normaal als je de eerste ganzen, gak-gakker-de-gak-gakker-gak, van warme streken 
weer terug komen overvliegen is de winter eigenlijk om en is de lente daar 
en kan het leven opnieuw beginnen.  
Dan vliegen ze over zeeën, stranden, duinen met wit zacht zand  
of rotsige puntige kusten en malse graspolders over bergen, dalen en meren  
tot hoog in de lucht boven bomen en ons aardse mensen,  
steeds wisselen de landschappen elkaar af van nu doodse akkers, velden en weiden  
wachtend allen op de eerste lentezon die leven doet veranderen in een levendige boel.  
 
Maar dit jaar wil de winter maar niet stoppen en de lente maar niet beginnen.  
 
Op jouw verjaardag, lieve Nellie, leek alles nog voorspoedig te gaan  
want die allereerste lentezon scheen zo helder op onze witte winterhuid en gaf ons kracht,  
nieuwe kracht, levenskracht, O, zo voelbaar, die heerlijke, O zo wonderlijke eerste lente 
zonnestralen in al onze vezels, spieren tot diep in de genen.  
Elke dag, elke maand of elk jaar begint opnieuw voor jou, lieve Nellie,  
altijd samen en nooit alleen, zijn er altijd je vriendinnen, je zus, je mama en je papa en  
nog veel meer lieve en fijne mensen om je heen  
dat jouw leven zo mooi maakt samen met ieder en elkaar  
in ons goddelijk moederlijke bestaan.  
 
Maar op klokslag half 5 van de hier dorpse kerktoren op maandag 4 maart  
van dit jaar in de middag op jouw verjaardag dus, kwamen de eerste  
gak-gakker-de-gak-gakker-gak geluiden dichterbij in een strakke blauwe lucht.  
En ja hoor, het waren de eerste ganzen op weg naar huis in het hoge noorden  
waar hun zomerthuis is dicht bij de berkenbossen.  
 
Als de eerste ganzen komen, is de winter weer voorbij.  
Als de eerste ganzen komen, is de lente weer daar.  
Als de eerste ganzen komen, is in de natuur het nieuwe leven begonnen.  
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Er gaat al heel wat tijd een verhaal de ronde  
over een kwajongen met een hamstertje  
die betoverd werd door een boze kabouter  
omdat hij de boerderijdieren waar hij woont met zijn ouders  
constant plaagde en het leven zuur maakte.  
 
De kabouter was dit spuugzat en  
toverde hem om in een piepklein joch,  
zo groot als een kabouter.  
 
Nu de dieren dus groter waren dan hemzelf  
konden ze nu hem terug plagen en treiteren, maar net op tijd 
werd hij met zijn hamstertje die ook piepklein was geworden  
meegenomen aan een stukje touw om de nek van de tamme witte ganzerik en  
zo klommen ze op zijn rug en reisden zo mee met wilde ganzen  
op vleugelvlucht naar hun zomerland  
waar een nieuwe familie-generatie ganzen opgroeiden  
om strakjes als het wezen dat winter heet alles in zijn ijskoude greep neemt  
om weer terug te vliegen van Lapland naar het zuidelijke warme land.  
 
Het jongetje heeft tijdens de heen - en terugreis  
een levensles te leren van de kabouter  
als hij slaagt mag hij weer groot worden zoals hij was.  
Tot zover dit rondgaande verhaal.   
 
Als je gak-gakker-de-gak-gakker-gak hoort,  
moet je maar eens naar buiten lopen en kijken  
of er geen witte ganzerik bij is  
met een klein mannetje op zijn rug 
met een rode puntmuts  
dan zal hij nog niet geslaagd zijn voor zijn levensles.  
 
Dat de eerste lentedag op jouw verjaardagsdag was, lieve Nellie,  
was een feit  
nu de rest van de lente nog.  
 
Als de eerste ganzen komen, is de winter weer voorbij.  
Als de eerste ganzen komen, is de lente weer daar.  
Als de eerste ganzen komen, is in de natuur het nieuwe leven begonnen.  
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‘In de ijle blauwe lucht’ 
 

Vertrekkend vanuit de school, gelegen diep in het bos van het vlakke land, leidt de autoweg  
jullie eerst oostwaarts na wat tijd komen toch al zeer snel de eerste heuveltjes in het zicht.  
 
Voorbij de naburige grens gaat het meer zuidwaarts langs dorpen en steden  
naargelang de uren verstrijken en de kilometers onder de wielen van de grote reisbus achter zich  
in het niets laten verdwenen, neemt eerst de gezelligheid toe en dan de slaap. 
 
Als de slaap de ogen laat dicht gaan, neemt de droom je alvast mee naar Oostenrijk hoog in de 
bergen met witte sneeuw sijpelt seconde na seconde, uur na uur steeds druppeltje voor druppeltje, 
tergend traag naar beneden van de miljoenen en triljoenen O, zo ijs-kristallen-vlokjes  
van bevroren water omlaag en beginnen daar ergens eerst heel zacht een stroompje ijskoud-water 
te stromen in een iets sneller bergbeekje naar een grote beek in een rivier O, zo woest,  
honderden kilometers water steeds meer verder naar het vlakke land naar de grote zee en oceaan  
dit groots verzameld water eens begonnen als gevallen kristallen uit die dikke goed gevulde wolken 
met vlokken van sneeuw ook naar beneden dwarrelend bij elkaar omlaag  
in een witte bijna eeuwig lijkende deken van sneeuw.  
 
En plots schiet je wakker, de ogen van degene uiterst links vooraan achter het stuurwiel  
heeft nog steeds zijn ogen open. Toen jij en jouw schoolgenoten, leraren en leraressen,  
de nacht met zijn ontelbaar sterren, slapend, dromend waren doorgekomen,  
had de buschauffeur steeds kijkend waar de koplampen schenen voor de goede weg 
jullie veilig gebracht over de verduisterde autoweg met zijn of haar slaapbus.  
Was het nu weer licht geworden door de opkomende zon.  
 
En was het gedroomde berglandschap van zojuist in je droomslaap  
nu werkelijkheid voor je wakkere ogen geworden van echte bergen met echte toppen  
van eeuwige sneeuw met ijzige beekjes zo de berg af, jodelahiti!  
Hier kwamen jullie aan in de ijle blauwe lucht, willkomen in österreich! 
 
Na een dikke week iedere dag vroeg uit de veren  
om overdag te skiën, skiën en nog eens te skiën,  
KIJK UIT VOOR DIE BOOM, Poe dat scheelde niet veel,  
of dat opeens je ski´s een eigen leven gaan leiden en zo onder uw poep doorschieten,  
iedere avond weer vroeg te bed naar ski-dromenland  
om de volgende ochtend weer te kunnen skiën, skiën en nog eens te skiën,  
en zo vloog de week om in de ijle blauwe lucht.  
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Teruggaand naar huis vanuit de bergen over de wegen en autowegen  
door tunnels waarvan je niet weet  
wat voor een prachtig berglandschap er aan de andere tunnelkant zal zijn.  
 
Nu we het toch over tunnels hebben,  
een tunnel is eigenlijk net zoals het slapengaan van de mens.  
 
Laat het me uitleggen,  
bij een tunnel daar ga je doorheen en je weet nooit wat je aan de andere kant zult aantreffen, 
bij het slapengaan van ons mensen gebeurt er eigenlijk ook zo iets soortgelijks  
als er doorheen gaan, want doorheen ons slaap komen we aan in dromenland 
wat aan de andere kant is van deze grote werkelijkheid, nietwaar Emma? 
En in dromenland weet je ook nooit wat je daar zult aantreffen.  
 
De bus gaat steeds noordelijker langs dorpen en steden  
en na de laatste tunnel wordt het landschap minder berg en meer heuvel.  
 
In de bus is de gezelligheid gestegen en spontaan worden er liederen gezongen zo van 
 
 . . . we gaan nog nie naar huis, nog lange nie. nog lange nie, nog lange nie naar huis,  
want ons moedere is toch nie thuis . . .   
 
en dan worden je ogen steeds zwaarder, zwaarder en zwaarder om open te houden  
en hup je bent vertrokken in je slaap naar het land der dromen en ja hoor, natuurlijk terug  
naar Oostenrijk, je hoort de koeien al loeien en de Alpenbellen rammelen om hun nek  
en je ruikt die frisse, pure Alpenlucht, het is heerlijk op de zomerse Alpenweide,  
de edelweiss staat trots te schitteren op een rotsig hoog heuveltje als een ster overdag 
met de zon hoog aan de hemel tegen een achtergrond van hoge bergen in die ijle blauwe lucht, 
wordt je wakker gemaakt door T t t om of toch door je juf.  
 
Na heel wat kilometers asfalt en asfalt-autoweg, door het Duitse berg en heuvellandschap  
de grens gepasseerd en het bus-gezelschap weer westwaarts gekeerd is,  
liggen de laatste heuveltjes ook weer uit het zicht achter de horizon.  
 
Het vertrouwde vlakke land is weer daar en de autobaan wordt richting Antwerpen gedraaid 
en dan de afrit genomen terug naar jullie school diep in het bos gelegen in het vlakke land  
waar jullie een dikke week geleden vertrokken waren naar de ijle blauwe lucht. 
 
Welkom terug thuis, Emma!  
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‘Ontluikende kracht en genezing’ 
 

We waren al bijna een beetje bevreesd dat er misschien geen lente meer zou komen,  
dat de seizoenen er plots mee op waren gehouden, om te bestaan.  
Stel je dat toch eens voor!  
Dat er geen zomers meer zouden zijn, geen volle nieuw geplukte vruchten meer of  
dat er ook geen herfst meer was, geen dwarrelden en dansenden bladeren meer zo prachtig,  
ritmisch naar de grond, naar de aarde terug of dat er echt geen winters meer zouden zijn,  
geen lange donkere avonden meer in kaarslicht of schemerlamplicht voor spel, boek, tv of muziek  
en dat de lente van het vorige jaar de laatste levens-gevend seizoen was geweest  
dan zou de mens niet meer weten wat aan hem of haar was.  
Maar gelukkig is het toch weer lente geworden!  
Want sinds vorige week, een dikke week voor jouw verjaardag, lieve mama, zag je opeens  
echt dag voor dag, iedere dag, beetje voor beetje, knopje voor knopjes, katje voor katjes groen 
worden, eerst nog wat flauw groen dan naar lichter groen.  
Maar eerst de struiken achter de bomen, heel voorzichtig wel en dan ineens door die eerste warme 
lentezonnestralen, hup alles in de 10de versnelling. En dan de bomen voor de struiken, god, godin, 
wat gaan die opeens snel, de witte zilveren blaadjes van de abelen zijn altijd iedere lente,  
de koplopers in de jaarlijkse blaadjes-race. 
 
En op jouw verjaardag staat alles bijna in diep groen met her en der nog wat grijs, maar  
de kersenboom is toch wel weer gans in de bloesem, geloof ik, ik ga eens even kijken bij het grote 
raam, even achteruit dan naar het raam, weer achteruit en dan terug naar de computer en ik zag 
dat alleen bovenaan de bloesem nog wat voller moet worden. Want bij hij of zij kersenboom zag 
ik, precies een week geleden, de knopjes van die kersenboom in een rap tempo, dan vraag je je af, 
hoe doen ze het om van het ene moment op het andere moment zit de witte bloesem erin.  
En er is een , O zo heerlijk, windje bij en dan hoor je de dorre bladeren aan de eik  
die nog niet zijn afgevallen in de herfst en zijn blijven hangen gedurende de winter, 
hier op de hoek, hier O zo zacht ruisen mee met de wind, mijn lieve moeder. 
 
Nu staan we, zijn we samen als een, op de vooravond van papa´s tweede ingreep om alle resterende 
ziekmakende cellen weg te halen. Nu, morgen, overmorgen, de rest van de week en zo lang papa, 
uwe dierbare Pierre in het ziekenhuis is, zijn we samen allemaal één, toch los en apart van elkaar 
een pure, heldere en volle vlammetjes die met mekaar een grote vlam is van de levenskaars 
voor kracht in deze spannende tijd, bidden we, voor een goede operatie, een vlot herstel  
en grootse genezing voor alle dagen en nog zeer lang de toekomst in, samen met jouw dierbare 
rots van steen in de branding en samen als een familie voor elkaar in gezegende tijden.  
Vooral nu in deze tijd, lieve mama!  
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‘Zo zichtbaar’ 
 

Een onzichtbare kracht zit in je en in ieder van ons.  

Noem het oerkracht, een sterke wil, levenslust of onkruid vergaat niet.  
 
Sluit je ogen maar eens. Dan voel je licht en energie zo langs je ogen gaan over je heel lichaam.  
 
Doe je ogen weer open. Nu voel je je vol van licht en energie.  
En ben je een levensboom waar elk jaar opnieuw een ring van binnenuit  
naar buiten erbij komt niet van nieuw hout, maar een ring van pure kracht en licht.  
 
Zo heb jij Frank, al 40 onzichtbare ringen om je heen verzameld 
die elk jaar puurder en krachtiger worden van innerlijke kracht en intensiteit  
diep in het hart van je levensboom komt jouw levenskracht onzichtbaar, 
voor ons mens-oog, maar zo zichtbaar voor ons eigen innerlijk oog van licht en energie, 
steeds vind jij je kracht terug door rockmuziek hard of wat zachter,  
films uit het meer actie-genre, door samen te zijn met familie  
van groot tot klein, van jong tot oud en  
door vrienden en vriendinnen te blijven zien en ontmoeten  
of het nu lang of kort geleden is  
want een vriend blijft een vriend van binnen en van buiten, 
steeds vinden vrienden elkaar terug zoals vandaag en 
in de ogen die twinkelen, 
zie je altijd wie vrienden zijn en blijven.  
 
Want het onzichtbare komt altijd boven,  
waardoor het zichtbaar wordt en is.  
Zoals dat bij vriendschap nu eenmaal is in het eeuwige licht van de zon en de maan.  
Frank, het is fijn om een vriend van je te zijn!  
 
Dat er nog vele ringen bij mogen komen van onzichtbaar licht en kracht  
die zichtbaar en voelbaar zijn voor jou.  
 
Doe je ogen maar eens dicht. En voel je je 40ste ring vol van licht en energie. 
 
Nu mag je je ogen weer openen,  
zie je om je heen overal vriendinnen en vrienden  
O zo zichtbaar.  
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‘Een vlinder is teken van geluk’ 
 

Gedachtes zijn zoals wolken  

en wolken zijn zoals gedachtes,  
ze komen en ze gaan, 
ze komen en ze gaan.  
 
Het rijpe gouden koren dat bijna gedorst gaat worden 
geeft de tijd van het jaar aan,  
augustus, de volle zomermaand bij uitstek voor oogsten  
van graankorrels en korenaren en menige peul en vrucht.  
 
De vlinder vliegt vrolijk door de lucht, 
is nog steeds een voorhoeder en brenger van signalen van geluk, 
ook op momenten als puur geluk tussen mensen is 
zoals jij en ik, lieve jarige papa.  
 
Want jij, weet nu aan uw eigen lijve ondervonden wat puur geluk is  
als kracht, vertrouwen en genezing, danken wij god en godin van het leven  
van puur licht en pure energie, dat de levensweegschaal terugsloeg naar het leven.  
 
Weet dit hoe diep we ook zakken in de duister van het leven van onszelf  
zijn er altijd mensen die klaar staan om ons op te vangen 
met een glimlach je zo te omhelzen  
dat er tranen van puur geluk minuten lang zo uit je natte ogen over je wangen rollen,  
echt alleen maar van puur en puur geluk.  
 
Weet, geloof en vertrouw altijd dat alles in het leven  
altijd opeens een positieve wending kan nemen.  
 
Want na wolken er is altijd zonne- of maneschijn ook na gedachten 
is er altijd licht, kracht en energie  
eerst als een cirkel om onszelf dan als een iets groter cirkel om die ander  
die het dichts bij jou is zoals jij en ik, waarna je een steeds groter en groter cirkels maakt 
waardoor al het leven op dierbare Moeder Aarde godin van het leven  
samen in dierbare Vader Kosmos van het leven  
alles verbonden is in licht en energie  
dat twinkelt in jouw ogen.  
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Zoals wolken gedachten zijn,  
kunnen witte condens-strepen  
hoog in de lucht komend uit vliegtuigen  
lange witte steeds breder wordende wolken zijn  
dat op onze ruggengraat lijkt.  
 
Dan kunnen wij ook dit licht en deze energie  
ook door onze ruggengraat laten gaan  
van boven naar onder en  
van onder terug naar boven.  
 
Als je even een rustmoment neemt, 
visualiseer dan,  
voel dat licht en deze energie in je ruggengraat  
en maakt het licht en de energie groter 
zo groot als deken  
en wikkel dit dan om je heen en 
voel de warmte en kracht.  
 
Als je moe, verdrietig, eenzaam  
of geen energie hebt  
denk dan aan deze deken van licht en energie.  
 
Wat je doet beseffen dat ieder uniek en gelijk is. 
Wat je doet beseffen dat leven geven en nemen is.  
Wat je doet beseffen dat geven voor elkaar is, voor die ander onze naasten.  
Wat je doet beseffen dat geluk altijd voor handen is.  
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‘Verne de koe’ 
  

Verne de koe                                                                                                                                   
geschilderd 
op een muur van steigerplanken  
is in het echt  
al een hele kerel  
van een dikke 5 maand oud.  
 
Nu ook,  
Verne,  
de lekkere zomerse zonnestralen 
op zijn smoeltje voelt 
voor zijn allereerste keer 
die warmte,  
die kracht,  
die leven doet.  
 
Dat Verne die voor jullie,   
Henny en Bart,  
jullie geliefkoosd oogappeltje is 
ook voor ieder  
die in zijn wei komt  
dat het grote leven is,  
het gras, de andere koeien, 
de stier, de kleurige bloemetjes,  
alle mensen,  
een boom  
tot en met de uitgebloeide paardenbloemen 
een zegen mag zijn  
voor alles en ieder 
in liefde en vriendschap  
in respect en barmhartigheid  
in geluk en vrede.  
 
Dat het zo mag wezen!  
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‘Het is wat het is’ 
 

Het is wat het is, vanaf dag 1 dat we elkaar kennen.  

 
In openheid en vrijheid ontmoeten we elkaar  
als elkaars gelijken, lotgenoten,  
als maatje voor elkaar.  
 
Het levensboek van jou en het levensboek van mij  
klikt op een of andere manier zo wonderlijk in elkaar  
dat geluk komt en eenzaam-zijn verdwijnt  
zoals een wolk kan oplossen, zoals een gedachte wegebt 
en samen van twee een cirkel maakt rondom jou en mij 
voor een open en vrij speelveld 
van onze verhalen, vreugde, pijn en verdriet,  
muziek, lach en het ruisen van de bladeren  
met onze ogen dicht wanen we ons aan zee, jij en ik.  
 
Het samengevoegde boek begint met een nieuw hoofdstuk waarvan  
de eerste twee pagina’s reeds beschreven zijn in een zachte open gevoelstaal  
met een omhelzende glimlach van jou en mij.  
 
Verleden en heden samengebracht voor elkaars ogen 
heeft het leven ons dieptes en duisternis laten zien  
van onszelf en wat ons dierbaar was en is.  
 
Na drie lege bladzijdes gaan we verder met het is wat het is  
in openhartigheid en in vrijheid.  
 
Ik zie wolken verder gaan en gedachten ontstaan, komen en gaan 
in de stilte van jou en mij,  
opeens hoor ik muziek klinken en vertellen elkaar iets  
over duister of licht,  
over geluk en samen-zijn,  
he daar fladdert een vlinder,  
maar altijd is die andere niet ver, onze naaste.  
 
Het is wat het is, Melissa, fijn dat je in mijn leven bent!  
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‘Op deze herfstachtige ochtend van regen en wind’ 
 

Op deze herfstachtige ochtend van regen en wind 

valt er een blad van een boom 
net zo valt er symbolisch gezien pas nu 
in deze tijd van het jaar 
onverwacht een prille vriend van mij af,  
het valt me zwaar dat die vriend,  
van wie ik dacht en zo diep aanvoelde 
dat ze een ware wederzijdse vriend was. 
 
In feite bleek zij helemaal geen vriend te zijn,  
door haar onmacht en gebrek om dit mij te vertellen  
bleef haar deur opeens dicht en zal zij nooit meer een vriend worden. 
 
Nu rollen er tranen over mijn gelaat  
niet meer van puur geluk, dankbaarheid en dat eenzaam-zijn verdwenen is,  
maar tranen van geschonden vertrouwen, diep verdriet en van onmacht 
dat onze wegen voor goed elk een andere richting uitgaan.  
 
De openheid die er tussen ons was, tussen jou en mij,  
was eerst een grote zegen voor jou en mij,  
maar werd een vloek voor jou en mij zonder dat ik het in de gaten had.  
 
Het samengevoegde boek van jouw leven en van mijn leven valt na 8 weken  
met een diepe pijn in mijn hart definitie dicht,  
je bleek niet mijn gelijkgestemde en niet mijn maatje te zijn 
maar als de storm geluwd is  
dat we dan wel mens, lotgenoot en medebewoner mogen zijn.  
 
Mijn deur staat open voor ieder, ook al lijkt hij nu even dicht!  
 
Mijn openheid is een zegen voor ieder,  
maar ook kan het een vloek zijn voor mijzelf.  
Alle dingen in het leven hebben één voor en één tegen,  
maar nooit nemen ze af wat mij dierbaar is diep uit hart  
van openheid, Liefde en vriendschap voor alles en ieder.  
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‘Het oude en het nieuwe’ 
 

Het is eens goed, om het oude het oude te laten zijn en 

het nieuwe het nieuwe te laten wezen. 
 
Door Wis achter je te laten weggaan en  
Sus ook achter je te laten weggaan, want immers hun getekend stripverhaal  
gaat ook verder maar nu zonder jouw verfijnde fraaie achtergronden.  
 
Het oude en het nieuwe.  
 
Nu breekt er een tijd aan voor tijd voor jezelf,  
voor tijd voor je gezin, je lieve vrouw en pracht tienermeiden,  
voor tijd voor je schildertalenten de vrije baan te geven dat inspiratie mag komen en stromen  
van binnen naar buiten en terug van buiten naar binnen 
dat je eens er je brood mee kunt verdienen en opeten, natuurlijk, wie weet, wie weet!  
 
En tijd voor dingen die zo op je pad komen dat kunnen oude dingen zijn 
zoals vrienden, muziek maken op gitaar, piano en fluit,  
maar ook tijd voor nieuwe dingen dat kan zijn  
zagen, maar niet zeuren, maar planken zagen, in de tuin bezig zijn of of.. .  
  
Het oude en het nieuwe.  
 
Zie maar naar die boom die het oude het nieuwe wordt,  
in de zomer droeg hij zijn vruchten nog, in de herfst laat hij los,  
bladeren bont van kleur en zaden een mix door de wind  
wat zal waar in de lente leven mogen geven,  
in de winter is alles stil en rustig, maar het is stilte voor de levensstorm  
want in de lente die weldra komt  
na die Jantje-winter komt het leven in alle weelderigheid los.  
 
Het oude en het nieuwe.  
 
Denk maar alsof je aan zee bent dan voel je letterlijk door wind, zand en zout 
dat het oude plaatsmaakt voor het nieuwe.  
 
Plots voel je, hé het is weer heerlijk opgeruimd en leeg in mijn hoofd!  
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 ‘Voor Lena’ 
 

Als buiten de seizoenen zich langzaam laten afwisselen, 

valt er her en der al wat verkleurde bladeren uit de bomen, zo vlak voor je voet. 
 
Als je naar binnengaat is er nog niemand in de zaal,  
maar heel even maar, snel was het vol, die zaal, vol met gezellige, warme mensen 
allen met een stuk cake in de hand niet dat er iets te vieren was, maar ieder was er wel 
met een gul hart van euro’s en Liefde voor Lena en haar moeder. 
 
Toen werd de lichtknop omgedraaid en was het even donker, niet voor lang 
want de film verlichtte weer de zaal. 
Net zoals kaarsen van theelichtjes dat doen. 
Dat deze lichtjes rondom hen in de donkere dagen wat licht mogen geven,  
dat de financiële zorgen en lasten 
eventjes op de achtergrond zijn, 
dat warmte, geluk, vreugde, energie, kracht en Liefde 
in een cirkel van gulle harten, 
voor hun twee, Lena en haar dierbare moeder, 
door te schenken, door te geven, 
door mens te zijn, door medemens te mogen zijn, 
voor jullie iets te kunnen zijn, van hé, ik help jou en jou 
even samen de schouders eronder, en de last is lichter. 
 
Maar hé, lieve zus, zie om je heen, 
daar, daar en daar 
steeds meer licht van harten van vrijgevigheid 
diep in de harten van mens zijn, barmhartig, 
zie dit heb jij in gang gezet, 
zie, zie en zie, 
de kettingreactie is begonnen. 
 
Dank dat je het licht verder laat gaan, 
doven kan het niet, 
altijd zal een vonkje overslaan 
van een hart naar een ander hart  
in een licht van Liefde in barmhartig zijn.  



 - 136 -  - 137 - 

‘Een hart vol van leven’ 
 

Zoals nu, zo de bomen weer kaal zijn,  

heeft de dag aan het kortste touwtje getrokken en  
is de nacht ook weer het langst geweest.  
 
Het stille maar krachtige licht van de maan en de sterren  
hebben ons wederom geleid 
door deze lange duister.  
 
De zon mag en kan eindelijk weer wat langer gaan schijnen. 
 
Langzaamaan vervaagt ook het zo levenloze zwarte en paarse  
van de nacht in het zo levensvolle groene en gele van de dag.  
 
De spotlights van het leven verplaatsen zich terug van binnen uit onszelf  
naar buiten naar de ander.  
 
Het leven zal dan opnieuw gaan stralen 
vol kracht om te leven en te genieten  
van de vruchten van dat dierbare leven te samen.  
 
Maar nu heeft de nacht althans vandaag gewonnen, 
maar over een tijd zal de dag de grootste winnaar zijn  
van deze jaarlijkse licht/donkerdans.  
 
Als de spotlights steeds een andere plaats krijgen  
gedurende het jaar van seizoen naar seizoen 
verandert ook de cadans van de levensdans en het ritme van de levensmuziek 
want immers dans en muziek zijn twee handen op een buik.   
 
Wat zou het leven nu zijn zonder muziek en dans?  
Het zou een leven zijn triest, stil en half geleefd. 
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Want muziek draagt bij in elk moment van het leven  
of het nu momenten zijn van diep verdriet van verscheurd zijn  
van verbondenheid tussen jij en die ander, of, of. . .  
 
Laat dan muziek je kracht en moed geven  
op tonen van harde rockmuziek of zielsverlichte smartlappen  
of meeslepende Klassieke stukken of muziek die jou die kracht en die moed teruggeeft  
om verder te gaan met het dierbare leven.  
 
Of in momenten van grootse vreugde van heelheid te samen zijn tussen jou en  
die medemens, of, of. . .  
 
Laat dan ook muziek je blij en gelukkig maken op tonen van carnavalsmuziek of opzwepende pop 
en dance of vrolijke melodieën uit het klassieke genre of 
muziek die jou zielsblij en gelukkig maakt in het dierbare leven. 
 
Soms heeft ons leven rechte stukken en 
soms moeilijk begaanbare kronkelwegen of doodlopende paden.  
 
Zie het leven van alledag als een reis, als een levensreis, door verder te gaan,  
gelukkig maar, van wakker worden naar slapengaan,  
van de zon die elke dag opkomt en ondergaat steeds opnieuw,  
heeft het leven altijd kansen, veranderingen en inzichten in petto voor ons.  
 
Soms verborgen in de duistere hoeken van ons hart en 
soms zo vlak voor ons neus en ogen. 
 
Mag muziek en dans ons het nieuwe jaar vergezellen en begeleiden,  
net zoals de zon, de maan en de sterren dat doen. 
 
Dat ons hart steeds vol van leven mag zijn  
op de cadans en op het ritme  
van jouw levensmuziek en van jouw levensdans.  
 
Leef, dans, en laat muziek klinken in heel 2014.  



- Voor de geboorte van Jaro, zoontje van mijn neef Bart en  
zijn vrouw Hadewijch, broertje van Warre en Raf. 
- Geschreven ter gelegenheid van plaatsing vredespaal  
in het Maria park van Geistingen. 
- Bij het overlijden van de moeder van Annemie Soons. 
- Voor het afscheid van Rianne Cuppen. 
- Voor het huwelijk van Mark & Denise.  
- Voor de geboorte van Maud, dochtertje van Renato & Melanie.  
- Gedicht speciaal geschreven voor en zelf voorgedragen op ‘Harmonieus’  
een middag vol verhalen, zang, gedichten en muziek  
op onze eigen WBC Aan de Pas  
georganiseerd door de dames van harmonie sint Agnes  
uit ons eigen dorp Bunde.  
- Geschreven ter gelegenheid van het 12,5 huwelijksjubileum  
van mijn goede vrienden Eric en Cindy. 
- Geschreven ter gelegenheid van het feest van de 40ste verjaardag  
van mijn goede vriend Frank. 
- Voor de geboorte van Verne, zoontje van Henny & Bart  
van mijn goede CM-Kamp vrienden. 
- Voor Melissa.  
- Voor Lena en haar moeder. 
 
Voor al jullie goede ideeën zo door de jaren heen en  
voor de totstandkoming van dit internetboek  
wederom diep uit mijn mensenhart  
heel veel dank aan vrijwilligers en personeel Activiteiten Centrum Maastricht afdeling 
Creatief, Fred Opdam (het dummy-idee tot internetboek), Nic Vreuls (die de juiste  
persoon wist die mijn nieuwe website kon bouwen met de modernste en nieuwste  
technieken en mogelijkheden dat ikzelf de website van inhoud kan voorzien,  
onderhouden en beheren), Marga Wegter - ArtApart (voor het maken van mijn nieuwe 
website. Dankzij haar kan ik nu alles zelf doen, geweldig gedaan Marga!), mijn zus Ingrid 
(voor het nakijken en correcties op taalfouten van de tekst voor het voorwoord),  
mijn schoonbroer Peter, mezelf voor het scannen van al de tekeningen en de opzet en 
vormgeving van dit boek 7. 
 
In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal. 
Edwin.  

Bij het ontstaan van de gedichten in dit boek  
wil ik alle medemensen en alle andere levende wezens,  
zaken en dingen bedanken die mij de inspiratie gaven  
om te mogen schrijven  
over hun en mijn eigen ervaringen  
met het leven zelf.  
 
In het bijzondere dank en respect diep uit mijn hart  
aan en voor jou (jullie) persoonlijk.  
 
- Mijn lieve nichtjes Emma & Nellie.  
- Mijn lieve moeder, mijn geliefd schoonbroer Peter.  
- Drentse natuur & stenen, gids van het voormalige  
concentratiekamp Westerbork, alle vrijwilligers en  
gasten van Stichting Duck. 
- Bij het overlijden van Ralf  
medebewoner & vriend Geuloord/ Aan de Pas. 
- Voor de geboorte van Tuur, zoontje van Ilse & Jeroom van mijn 
goede CM-Kamp vrienden, broertje van Jesse & Kobe.  
- De  Noorse samenleving, Jezus, de onschuldige jonge  
slachtoffers en de overlevenden van aanslagen gepleegd door  
Anders Behring Breivik.  
- Voor de geboorte van Bram, zoontje van Denise & Mark,  
broertje van Lotte.  
- Mijn lieve vader.  
- Voor het huwelijk van Renato & Melanie.  
- Voor mijn goede vriendin Joyce.  
- Mijn lieve zus Ingrid. 
- Vrouwe lief traditional Tyrza. 
- Yosyanne, de sint en zijn pieten. 
- Voor Liesbeth (moeder van mijn overleden beste vriend 
 Arno) bij het overlijden van haar man Martien. 
- Ria Theekamp oud medewerker Geuloord/ Aan de Pas. 
- Bij het overlijden van Jos Lindelauf  
medebewoonster Geuloord/ Aan de Pas. 
-  Bij het overlijden van Henk Weijland  
medebewoner/mijn goede vriend Geuloord/ Aan de Pas. 
- Voor de geboorte van Martijn, zoontje van mijn goede vrienden 
 Sonja & Geert, broertje van Daan en zusje van Willemien. 





Als je na het lezen van mijn zevende internetboek  
de mensen en de wereld wilt helpen  

denk dan eens aan Artsen zonder Grenzen,  
die ikzelf al jaren een warm hart toedraagt als vaste donateur, 

want zij zijn er echt altijd en overal 
waar mensen nog steeds lijden door oorlog, voedselnood of 
natuurramp en snakken naar een betere toekomst en wereld! 

Dus Help alsjeblief. 
 

Als je meer wil weten over deze organisatie, kijk dan op 
www.artsenzondergrenzen.nl 

of wil je ze direct doneren, kijk dan op  
https://steun.artsenzondergrenzen.nl/doe-een-gift/~mijn-

donatie 
 

Namens Artsen zonder Grenzen, 
vele dank, 

 
Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.  

http://www.artsenzondergrenzen.nl/
https://steun.artsenzondergrenzen.nl/doe-een-gift/~mijn-donatie
https://steun.artsenzondergrenzen.nl/doe-een-gift/~mijn-donatie


 

 ‘Het zwarte paarse boek van leven en dood in gedichten, 
 tekeningen en mondschilder aquarellen’ Dit is de titel van 
mijn nieuwste boek, deel 7 uit de cyclus. De gedichten zijn  
gemaakt  van maart 2011 tot december 2013. De tekeningen 
van februari 2015 tot februari 2017 en de mondschilder 
aquarellen van mei 2017 tot april 2019. Het begint met een 
sprookje. En het werd lente… Het thema van het boek is van 
leven en dood en de zwarte paarse kleur komt al snel om de 
bocht kijken. Eerst een overlijden van Ralf. En een geboorte 
van Tuur. De dood trof de Noorse samenleving door  
verschrikkelijke  terroristische aanslagen. Het zwarte paarse 
boek van leven en dood is een gids die ons leidt doorheen 
ons dagelijks leven van seizoen naar seizoen, van leven naar 
dood en van dood terug naar leven. In de natuur kan niets 
leven zonder de dood, kijk maar naar de seizoenen en die 
geven je de les waar dit boek vol van staat. 

Verder troost gegeven, afscheid werd genomen, onze oudste bewoonster Jos en plots vriend 
Henk Weijland overleed, een vredespaal werd geplaatst. Zo werd alles van een jaar vastgelegd, elk 
moment wat belangrijk en dierbaar was uit mijn bescheiden leventje en alles om mij heen, voor 
jullie  hedendaagse lezers en voor het nageslacht! 
 
Toen kwam het verschrikkelijke nieuws binnen dat bij mijn papa op twee plekken op zijn longen  
ziekmakende kankercellen waren gevonden en dat hij 2 maal geopereerd moest worden. Je leven 
stortte in. Je weet opeens niet hoe het verder allemaal zal gaan verlopen. God(in) van het leven, 
dank dat hij er toen wonder wel met niet al teveel kleerscheuren is uitgekomen, met wat minder 
lucht achja. Geen verdere complicaties en geen verdere behandelingen. En zo knapte mijn papa 
weer helemaal op en was hij ook weer helemaal de oude. De gedichten ‘Sterkte, kracht en  
genezing’, ‘Ontluikende kracht en genezing’ en ‘Een vlinder is teken van geluk’ gaan hierover.  
 
Begin maart mocht ik meedoen met ‘Harmonieus’ een middag vol verhalen, zang, gedichten en 
muziek op onze eigen WBC Aan de Pas georganiseerd door de dames van harmonie Sint Agnes 
uit ons eigen dorp Bunde, zie gedicht ‘Tussen sneeuwvlokjes en zonnestralen’. Dit gedicht komt  
het dichtst bij de essentie van het thema en de kleur van mijn 7de pdf-boek.  ‘Het oude en het 
nieuwe’ geeft een inkijkje dat de natuur en de seizoenen het ware boek is van leven en dood. 
‘Een hart vol van leven’ is het sluitstuk van het boek, thema en kleur dat het levenloze zwarte en 
paarse van de nacht verandert in het zo levensvolle groene en gele van de dag. Dit is het boek 
waarin ik het tekenen heb verruild met het mondschilder aquarellen. Mijn mond doet nu het 
werk van mijn handen. 
 

Mijn 7de pdf-boek  ‘het zwarte paarse boek van leven en dood in gedichten, tekeningen en  
mondschilder aquarellen’ draag ik op in diep respect en liefde aan mijn vorig jaar op 3 
september overleden dierbare papa. Bij het overlezen van al deze gedichten leek het bij 
een aantal alsof mijn papa meekeek en mij influisterde wat er verbeterd moest worden.   
 

Mag ik jullie allen veel kijk- en leesplezier wensen en wijsheid en vrede in jullie hart en  
met Liefde blijf ik mijn levenskunst maken. 
 

Bunde, 31 oktober 2020,  
Levenskunstenaar, druïde in opleiding en tantrabeoefenaar  
Edwin Leo Cato Vanmontfort.   
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