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De tijd gaat voort. Dat geldt voor ieder mens en ieder ding. Zo ook voor gedichten en tekeningen in 
zijn algemeenheid, die met de tijd meereizen vanuit het verleden de tijd in: de toekomst. In het 

bijzonder, mijn eigen gedichten en tekeningen die een bepaalde periode moet beginnen en afsluiten. 
Met de tijd op de achtergrond, geven de geschreven woorden en de getekende illustraties beeld en 

woord aan deze afgebakende ruimte van tijd. 
Al deze gedichten en tekeningen zijn verzameld in dit internetboek 6. 

Deze creatieve bundel heeft de titel �Gedichten als verhaaltjes, tekeningen als vensters op het leven 
van alledag, gewoontjes en diepzinnig� en heeft de symbolische kleur oranje en als levensthema het 

Leven. 
De 5 eerdere internetboeken hadden elk, één voor één, ook een kleur en een thema als symboliek, 

gewijd aan de 5 natuurelementen met elk een specifieke en bijhorende kleur. Aangekomen bij het 6de 
digitale boek, waren alle natuurelementen met de bijpassende kleur reeds in gebruik. Dus krijgt vanaf 
nu elk nieuw boek een andere symbolische kleur en thema. De titel van dit boek verwijst naar het feit 

dat elk gedicht eigenlijk een klein verhaaltje is en dat elke tekening eigenlijk een venster is op het 
dagelijkse leven. En dat ik en menigeen dit op sommige momenten ervaren als heel gewoon met zijn 

geplande dingen en structuur en op andere momenten laat het leven zijn diepzinnigheid aan ons zien. 
De tijdspanne die in woord en beeld voorbijkomt, gaat van april 2008 tot maart 2011. Het begint met 
het gedicht �Dans� uit april 2008 en eindigt met het gedicht �Een gebed van hart tot hart en van ziel 
tot ziel� uit maart 2011; wederom 50 gedichten met hun bijhorende tekeningen. En steeds komt een 
nieuwe periode in het licht of naar boven uit mezelf. Het eerste gedicht �Dans�, is geschreven voor 
mijn lieve moeder die toen jarig was, en het gaat over het leven dat als een dans kan gezien worden 
van onze wieg tot aan onze dood in kist, urn of in de open natuur aan Moeder Aarde teruggegeven. 
Van het moment van geboorte, als de gordijnen van het leven geopend worden, tot aan het moment 

van overlijden als deze weer dichtgemaakt worden. 
De inhoud van het boek wordt eerst wat diepzinniger bij het gedicht �Mieke blijf stralen�, naar 
aanleiding van het overlijden van Mieke Sondeyker, een medebewoonster van WBC Aan de Pas. 

In het gedicht �Bergkristal� komen we bij mijn ware identiteit uit, een pure bergkristal. Symbolisch 
gezien, zijn we van geboorte af allen een pure bergkristal en vertroebelen we vaak zonder het te zelf 
weten en dus niet altijd door onze eigen schuld. Maar de bedoeling is dat we ver mogelijk moeten 

proberen terug te gaan naar onze pure staat van zijn. Uniek en bijzonder, met ieder zijn of haar eigen 
kwaliteiten en talenten. 

Het boek kabbelt rustig verder de tijd in. Van het ene gedicht in het andere en van de ene gekleurde 
illustratie in de andere: zittend bij Moeder de Maas, getuigen zijn van een bruiloft bij de levensboom 

en troost delen bij het overleden van een dierbare uit het dagelijkse leven en vreugde delen bij de 
geboorte van een bekende, natuurlijk ook gedichten en tekeningen voor mijn nabije familie naar 

aanleiding van verjaardagen of andere feestelijkheden. 
Het gedicht dat ik dan even wil aantippen is �Op de dorpel naar de ovatengraad� van november 
2008. Dat verwijst naar mijn spirituele verdere groei in de studie tot druïde. De overgang van de 

eerste graad van de barden naar de tweede graad van de ovaten. 
Het kabbelt weer gewoon en diepzinnig verder voorbij een wisseling van het jaar tot bij de gedichten 

‘De prinses en haar springtouw’ en ‘Emma maakt leven’ van maart 2009. Het zijn de eerste twee 
echte gedichten in de nieuwe stijl voor mijn twee nichtjes: de gedichten zijn directer en voor hen 

begrijpbaar en gaan over de levensfase waarin zij leven! Zie voorwoord boek 5 en de twee gedichten 
�Nachtgebed� en �Adem�.

Voorwoord

Dan naar het gedicht �Een stralende bron� voor een 40ste huwelijksjubileum. En nog eens wat 
gedichten over geboortes en verjaardagen. Het gedicht �De reis� is een grote ommekeer in mijn leven 

en doordat alles in mijn leven anders is geworden door de ontmoeting met mijn wederzijdse 
zielelichtje Frederique. Daarom ben ik god(in) van het leven dankbaar dat zij in mijn leven is 

gekomen. Alles is mooier, Liefdevoller en gevuld met haar oprechte vriendschap. 
Wat verder komen de gedichten �Bosnimf en maan� van augustus 2009, �Bosnimf en zon� van 
september 2009 en �Tantra� van oktober 2009. Zij zijn voor mij zeer essentiële momenten in mijn 

leven. Deze 3 gedichten handelen alle over seksualiteit, mijn seksualiteit die uit mijn diepe-ik naar 
boven komt en in het daglicht wordt gezet na jaren van verwaarlozing. Want onze seksualiteit willen 
we niet altijd onder ogen zien als de oer-energie die er uit moet om zo creatief in het leven te staan, 

door mens te kunnen zijn die geeft en ontvangt en om de ander lief te hebben en onszelf lief te 
hebben. Seksualiteit is soms een gevecht met onszelf en met de oer-energie. Laat los en geniet. 

Het leven kabbelt voort, dan eens op de voorgrond en van gewoontjes naar diepzinnig en dan weer 
eens op de achtergrond van diepzinnig naar gewoontjes langs geboortes, een jaarwisseling, het 

vrouwelijke, een elke overlijdens en verjaardagen, een musical en over wat inzichten over draken, een 
vulkaanuitbarsting en een stukje bos. Zo is de cirkel weer rond en kan het ook weer opnieuw 

beginnen, verder de tijd in.  
Dan geeft de kalender aan dat het oktober 2010 is en nemen we afscheid van Elja in het gedicht ‘Elja 
slaap zacht‘. Het afscheid nemen van haar hebben we als leefgroep van Aan de Pas samen gedragen 

en omarmd. 
Dan komen we aan bij gedicht ‘Vakantie aan Zee’ van november 2010 waarin ik me realiseer dat de 
kracht van het vrouwelijke en de kracht van vrouwen in mijn leven een grote realiteit is. God(in) van 

het leven dank daarvoor! 
Het jaar wisselt weer van cijfer en het laatste gedicht �Een gebed van hart tot hart en van ziel tot ziel�

van maart 2011 is een gebed vol levensenergie als grote troost over de grote aardbeving en tsunami-
ramp die Japen zo zwaar trof. Zo eindigt dit boek. 

Mag ik ieder veel kijk en leesvreugde wensen en tot een volgende keer. Doei. 

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.
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�Dans�
Dans en het leven begint.

Is het niet zo mijn lieve jarige moeder dat al het leven zo klein of zo groot
pas ontstaat uit een dans van dingen of uit levende wezens?

O zo dans, de wind door onze haren.
O zo dans, de wolken en de zon.

O zo dans, twee mensen voor elkaars liefde en aandacht.

De dans is alom dezer dagen groots aanwezig
kijk maar eens naar twee eenden die vol in de weer zijn met hun nesten,

kijk ook eens naar het spel tussen de witte bloesem als bloemen aan de bomen
en de zon en de regen, door zonlicht worden ze mooier en voller, door regen
meestal na een regenbui dwarrelen ze met een zuchtje wind alle kanten op,

en kijk maar naar de bomen en de struiken, hoe er elke dag meer blad uit de knop komt,
het lijkt wel of de zon er elke dag een toverspreuk over uitspreekt met haar subtiele stralen.

O zo dans, de duiven doen zich tegoed aan de nectar van bloesem.
O zo dans, de duiven vliegen op dezelfde seconde uit die bloesemboom.

O zo dans, die nectarboom komt tot rust.

Achter de mist schijnt de zon weer, achter dat gordijn van magisch wit licht
zijn er vage contouren gezien, misschien van een danspaar of was het het bos zelf wel
die als een geliefde doorheen al het leven, schenkt hij, door het spel van licht, groen,
groei en lente leven aan al zijn bewoners van varen, mos, plant, kruid, boom en dier
maar zag ik daar geen kabouter, neen het was een bosfee of was het toch een dans

tussen licht en fantasie?

O zo dans, uit het dode stille staande seizoen nu naar het steeds levendige vol van leven.
O zo dans, tussen mensen, maan en sterren.

O zo dans, tussen licht en donker.

Wij o zo tweeën als moeder en zoon en
zoals tussen alle leven hierop onze groene, blauwe planeet zo gezien vanuit de ruimte zijn wij allen als 

leven uit een innige, intieme en hechte dans ontstaan.
Kijk maar tussen die wolken en de zon, o zo dans.

Kijk maar tussen die duiven die op dezelfde seconde uit een boom vliegen, o zo dans.
Kijk maar tussen mensen, maan en sterren, o zo dans, danst het leven om ons heen en

zie je tussen mensen dansen ontstaan, mijn lieve ma, niet waar?
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‘Mieke blijft stralen’

Zoals er verhalen zijn over allerlei mensen, zo is er over ons Mieke ook een verhaal,
zeg maar een groot verhaal te vertellen.

Iedereen die Mieke kent, zal als eerste met een volle glimlach zeggen:
ze is een schat en een echt knuffelbeest dat bijna ieder letterlijk in haar boezem nam,

dat enige lieve mens, knuffelen kon ze of het nu een man of vrouw was,
Mieke zat hier niet mee, ook zonder knuffelboom, die had Mieke niet nodig, want

zij was toch echt wel nummer 1, groot kampioen gouden plak knuffelen.

Nu we het toch over kampioenen hebben, dit was ze ook echt,
want met het activiteitencentrum op sporttoernooi was Mieke degene die als een echte sportvrouw 

fanatiek ten strijde ging en kwam heel vaak trots terug naar huis met medaille of beker die liet ze dan 
met een volle lach op haar smoes de ganse week zien, ik ben de kampioen!

Nu we het ook over lachen hebben, zie ik en hoor ik Mieke zo voor me,
ja dat deed ze dan uitbundig en genieten deed ze ook?

Op menig feestje was zij van de partij en wist ze wat wijn was, hoor!

Maar plots is onze Mieke er niet meer.

Een beetje verward en alleen zijn we nu hier zo samen
in de warme herinnering denkend hoe Mieke was, kunnen we allen toch alleen maar glimlachen, 

Mieke, je bent en blijft ieders lentebloesem.

Mag ik aan het grote leven vragen, van liefde en kracht, om jou Mieke op te laten gaan
waar jij nu bent in rust en vrede, dat je mag worden wat je diep van binnen al was en nu bent van pure 
liefde en licht voor ons allen familie, vrienden en personeel en bewoners van je geliefd Geuloord, wat 

missen we je nu al, jij ster hoog aan de hemel, straal zo af en toe eens naar ons, alsjeblieft, gekke Mieke.

Plots zie je die smile op haar gezicht en schrik ik. Ze is er niet meer.

Laten we dit beeld met die lach op haar gezicht voor onze ogen houden,
als we aan ons Mieke denken.

Mieke, blijf stralen!



‘Bergkristal’
Nu het leven weer echt begonnen is, komt ook echt alles weer tot leven.

De kleuren om ons heen zijn, o zo vol, in hun diepste tint en accent.
Deze kleurenpracht laat zien dat werkelijk leven echt bedoeld is om te leven, om te genieten,

om te luisteren, om te proeven, waarlijk stil te zijn onder een boomkruin.

Door de zonnestralen te laten schijnen voor nog meer kleur, energie en leven.

Door te leven in vrolijkheid, door te genieten van een zonnestraaltje, door te luisteren
welke wonderlijke les de natuur ons vandaag, morgen of overmorgen en de rest

van ons verdere leven kan geven in liefde, door te proeven van de eerste oogst aardbeien,
o zo heerlijk, die zachte zoete smaak wegsmeltend in je mond,

door zo stil onder die boom zijn, op het ritme, in de cadans van dit levensgevend seizoen,
onze geliefde lente, doe ik mijn ogen eventjes dicht.

Ik dagdroom verder over dit geliefde seizoen van menigeen en zie weilanden vol boterbloempjes, fel 
schijnend in de warme zon, 

velden in vlakken van vele kleuren en in lijnen van groen door prille plantjes van maïs of zo, 
bomen een bos vol bomen met vele haast ontelbaar veel bladeren, lange akkers van wit geel gouden aren 

van koren,
waar de graankorrels nog in volle groei van zijn en wachten op rijping en oogst later in het jaar 

voor warme koeken of broden door kracht van zon, maan en sterren.

Een kriebelend iets brengt met terug in het hier en nu.

Ik ga terug naar binnen en het meisje met de mooie heldere ogen vraagt wat ik drinken wil?.
Ik zeg een glas water alsjeblieft. Ze staat naast me en zegt, je hebt een klein groen lieveheersbeestje op je. 

En ze laat me het millimeter-wezentje zien op haar vinger. Ik zal haar even buiten brengen, zegt ze. 
Met een glimlach vind ik dit natuurlijk prima en verwonder me van haar daad van liefde.

Het lijkt net een daad van moedersliefde om een klein pril lieveheersbeestje terug naar buiten te brengen 
de vrije natuur in om groot te laten worden. 

Na wat woorden verder vertelt ze dat ze zes maanden moeder is van Lieve. Toch wonderlijk!

Op het moment dat het leven op zijn volst is, in kleur en omvang en alles bloeit en groeit,
wordt mijn leven steeds puurder, helderder en doorzichtiger net als bij een bergkristal.

Dat al het moois, puurs en helders nog krachtiger maakt en meer energie geeft, dus meer leven.

Komt deze kristal uit de bergen ook meer en meer in mijn verhaal des levens.
Mag ik ooit, alsjeblieft, bergkristal zijn?
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�Als je maar lang genoeg wacht�

Als je maar lang genoeg wacht, ontvouwt het leven voor je ogen.

Als je maar lang genoeg wacht
dan gebeurt er iets in de stilte van een moment,

vol beweging en actie is het leven nooit stil.

Als je maar lang genoeg wacht
zal ook voor jou de zon opkomen en

zal je laten zien wie jij werkelijk diep van binnen bent.

Als je maar wacht in de stilte van je zijn.

Als je maar wacht zal er altijd een deur, zichtbaar of onzichtbare, zich openen voor je ogen.

Alsof een blinddoek van je ogen valt, zie je dat hier jouw plek is met deze mensen om je heen,
dat is jouw wereld, jouw leven, dat gewoon zo is.

Wees gelukkig en bevoorrecht.

Zie die prachtige lucht, die bomen, die bloemen, die kleine nog groene niet volle kersen.

Maar toch zal er altijd een zuchtje wind zijn, een druppel regen of dauw,
een geeuw of iets in een oogwenk.

Zelfs als de mens in diepe slaap is,
zal er altijd een ster zijn die zijn glans laat zien of een wolk die voorbij drijft.

Net zoals bij inspiratie komt het als je maar genoeg geduld hebt en je opent
voor het moment van overgave.

Kijk maar eens naar een luchtballon, hij zal pas omhoog gaan
als de helium de hele ballon gevuld heeft.

En hup daar gaat hij mee op de wind naar weet ik veel.

De natuur is de wereld van alles, nooit stil of toch?

Kijk eens in de ogen van een pasgeboren levenswezentje, wat zie je dan? 
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‘Zittend bij het water van onze Moeder Maas’

Wat is het hier nog stil,
stilstaand op deze plek in de late ochtendzon.

De zon is nog juist achter de paar hoge bomen,
waardoor er een koel windje voelbaar is dat lichtjes waait

vanaf het grindgat dat voor mijn voeten ligt.

Na mijn ochtendgebed en wat stille momenten verder
hoor je alleen de golfslag van een voorbij varend zeilbootje

het water slaand tegen deze oever
en de watervogels: ganzen, eenden en futen, hoor je.

Nooit heb ik me van te voren gerealiseerd
dat grindgaten niet alleen maar een lege verwoeste vlakte van water zijn,

maar ook stukjes stilte waar de natuur weer opnieuw haar gang mag gaan.

Nadat de baggerschepen verdwenen zijn, na jaren en jaren van verwoesting
en het scheppen van gouden zand, neemt zoals altijd

de natuur weer terug wat van haar is en blijft.

Nu, na jaren en jaren van heling en het scheppen van zilveren rust,
het water de oevers en bedding heeft genezen

kan de zon, de mens en de natuur rusten op, om en in het water,
waarover prachtige wolkenpartijen zich steeds laten veranderen

onder een creatief spel van wind en wolken.

In de verte stroomt onze Moeder Maas
langs bomen, dorpen, steden en onder bruggen,

op boten verder het land in
kabbelend langs de oevers van leven en rust

stroomt het water steeds afwaarts
voor leven en rust.

Zo meandert het grote leven
immer langs bochten naar de zee.

Lang leve Moeder Maas!
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Bij de levensboom is vandaag weer feest.

Twee pracht kinderen van Moeder Aard
hebben voor elkaar een plechtige

anders wel een heilige zegen gegeven aan mekaar
en gekregen van de plaatselijke gezaghebbers van kapel en gemeente

bezegeld met een lege enveloppe
vol van liefde tot in het diepste voor elkaars wezen.

Nu, wel gefeliciteerd, Mimi en Jo!

Dat het feest in alle kleuren mag zijn
zoals gekleurde spots op een discospiegel-bol.

Laten we nu feesten, vrienden!

En als strakjes de laatste gasten naar huis gaan
en de feestlichten doven samen

met het stoppen, voor een nachtje dan,
van het fluiten van de vogels.

Laat dan dat licht daarbuiten onder het veranderende maanspel,
gezien of niet gezien, of onder een wolkenspel of klare nacht.

Laat vrouwe-maan jullie beschermen en
dat haar subtiele krachten mogen werken in jullie leven als een.

He, Mimi,  vloog daar geen vlinder weg,!

En twee dat manne-zon jullie licht en energie mag geven
om te schijnen over en naar elkaar

en naar en voor elk ieder
op, in of langs het grote leven.

Is liefde te zien in jullie fonkelende ogen. 
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�Wees mens�

Als je een bergkristal wil zijn,
hoef je nog niet puur en zuiver te zijn.

Het enige dat dan telt is, dat je puur en zuiver wilt zijn.

Puurheid heeft on-puurheid nodig,
puur-zijn is ook on-puur-wezen.

Als puur zijn alleen voort zou komen uit louter heel-zijn,
uit een massief stuk, dus,

weet men ten diepste niet wat vol en heel is.

Want puurheid is alleen dan mogelijk
door eerst te weten wat onzuiver zijn is en
dan jezelf te veranderen, te transformeren

naar puur-zijn.

Maar puur zijn we toch al, vanaf de geboorte?

Juist, we moeten ons zelf dus
omkeren en terug kind worden van het pure licht.

Maar felle verschillende kleuren is toch ook onze subtiele onzichtbare huid.

Mmm.

Als je een bergkristal bent, weet nog altijd 
waar je weg begon in het donkere dal 

waar je als een regendruppel schitterde 
als een aardskristal.

Dus wees mens! 

- 18 - - 17 -



�De grasmaaier�

De grasmaaier maait het gras.
Het gras wordt gemaaid door de grasmaaier.

De maaier van het gras is de degene achter de grasmaaier.
Hetgeen dat achter de grasmaaier komt, wordt opgevangen en

het gemillimeterde Moeder aardgrastapijt kan weer groeien en bloeien.

In een wei kan gras vrijer zijn gang gaan,
en zullen schapen, koeien en paarden kunnen grazen, luieren en dolen

en kunnen bloemen zich laten gaan,
getemd of wild.

De grasmaaier met zijn scherpe messen laat de boom gelukkig staan.

Want de boom is heilig!
Zoals alles in de natuur, eigenlijk, heilig is!

Lang leve de moederlijke heilige aarde, die ons steeds voedt,
tot duizend maal dank,
Lieve Aarde Moeder!

Kijk maar, lieve mensen, het is heus waar!

Aan de levensboom zie je de seizoenen langs gaan
met regen en zon en wind en maan.

Aan de seizoensboom zie je het leven van de natuur aan je voorbijkomen
van letterlijk niets om je lijf te hebben, zelfs geen bladeren meer en dan

weer zaden de wereld rond te laten gaan, die elders ontkiemen.

Aan de boombloemen zullen menige tijd later
vruchten hangen als gouden beloning op het wachten

op de nieuwe, verse, sappige appels, soms zoet tot zeer zoet.

Als de dikke zilveren mist zijn deken weer legt over ons natuurland
van dorpen en steden en bossen en landbouwgrond

dan maakt de mens zich weer klaar
voor de tijd van leegte en beschouwing naar het einde van winter.

Waarna de cyclus weer begint van voren af aan zo is het ware leven
altijd onderhevig aan verandering en transformatie, mijn vader!
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�Als troost voor de dierbaren van Pie�

Gaand door de oude beukenlaan met oude hoge knarren beuken
staan ze alle recht voor de gevallen beuk uit respect en beukenliefde.

Wij andere levens en lichtwezens staan ook recht 
uit respect en naastenliefde voor de man die hij geweest is 

als geliefde, als vader, als opa,
en als vriend, als mens, als geest van liefde in licht gedragen 

nu en altijd in herinnering van harten.

Zoals de bomen nu zaden als vruchten verliezen
zo pinken we allen een traan van universeel verdriet weg

als vrucht van herinnering en troost, pink ik een traan mee,
mag ik jou en jullie allen dierbaren van Pie, hiermee troosten.

Zoals bomen zo kaal, is jullie hart leeg door verdriet
maar ook vol van leven

want het leven om jullie heen 
is gevuld door zijn geest van licht en liefde

en gedragen onzichtbaar zo licht door zijn geesteshand.

Voel je gedragen, lieve mensen! 

- 22 - - 21 -



�De fluit�

Ga zitten, Peter, het liefst buiten onder een boom of zo.
Neem de fluit in je handen. En plaats de fluit tegen je lippen van je mond.

Doe je vingers op de gaatjes en doe nu je ogen dicht.

Geleidelijk aan of snel zullen melodieën je adem geven en
zullen je vingers bijna vanzelf de fluit het lied laten stromen

vanuit je meest innerlijke van jezelf, de wereld ingaan vloeiend de oren inlaten trillen
als wonderschone muziek fluitend als een mens verbonden met zijn natuur.

Net zoals een tekenaar ook zijn hand laat gaan op een leeg tekenvel wachtend op inspiratie.
Of hoe een gitarist met zijn snaren zoekt naar de juiste cadans voor zijn of haar lied.

Of hoe een dichter luistert naar de stemmen als echo’s van wijsheid of waan.
Of zoals een verteller je meeneemt naar een verhaal van fantasie of werkelijkheid.

Zo wordt een tekening, een lied, een gedicht, een verhaal,
zeg maar elke uiting van innerlijkheid als kunst geboren.

Niet alleen maar liederen of andere kunstuitingen
over liefde, geluk, vreugde en voorspoed,

neen natuurlijk niet, maar ook over haat, pijn, verdriet en verlaten-zijn.
Of over tragedies over menselijk handelen, keuzes en beslissingen.

Zie maar naar de dorpen van toen zoals Wilmarsdonk, Oorderen en Oosterweel
die moesten wijken voor een wereldhaven van nu.

Hier staand op een aanlegsteiger voor de veerboot van Lillo naar Doel,
zowat midden op het Scheld met jou, mijn lieve schoonbroer, uitkijkend op Doel

in de verte met zijn kerktoren, molen, en die grote koeltoren erlangs. 
Dit dorp dat ook nu moet wijken voor een nog groter uitbreiding van de Antwerpse wereld-monster-

haven met al zijn dokken volgelopen van tranen van oud-polderlander-wezens 
is dit een tragisch lied stromend, voelbaar naar ons toe hier in Lillo. 

Lillo is het enige dorp dat destijds, gelukkig wel nog dorp mocht blijven
zeker en vast voor zijn historische waarde.

Hou steeds je ogen gesloten en je fluit neemt je mee naar werelden, bekend of onbekend,
laat je gaan zoals het leven bij een rivier, een bos of dorp of stad,

steeds luisterend naar binnen en buiten, en omgekeerd 
van alle levende wezens van hartslag en adem terug naar jezelf.

Zo blaas je het leven in het leven van ons allen. 
Dus laat je fluit maar fluiten, Peter! 
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‘Fietsend door weer en wind’
Mensen worden geboren,

men bouwt huizen,
mensen stichten dorpen
en men sticht scholen.

Nu zo�n dag is het ook dat jij,
mijn lieve zus, Ingrid, door weer en wind

fietsend met boekentas en al
naar school gaat om jonge tienerlingen

te onderwijzen in creativiteit.

Jij begon met la luna, als jouw eerste grote creatieve opdracht,
zo pak en beet, al meer als tien jaar geleden.

Zo weet je ook dat vrouwe la luna soms verborgen is
voor ons aardselingen en andere keren staat ze te stralen

met haar diepe witte licht
omgeven met dunne nevel wit.

Als je haar wilt hebben en nodig hebt,
komt ze wellicht niet,

maar verrassen doet ze ons altijd
ook half om half.

Dus jij fietsend altijd voor of na het donker
of in het donker met lichtpuntjes naar lichtpuntjes.

Donkerheid heeft iets onheilspellend,
maar ook iets van licht in zich

naar een idee
dat nog onbewust is

maar bewust wil worden
in liefde met de zon mee opkomt.
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Fiets dan maar gerust weg hoor
en als je straks terug bent

is de wereld een paar uur ouder,
maar toch ook springlevend

moe en voldaan,
weer fris na een ritje fiets
verder weer liefste, mama

of vriendin zijn.
Een dag later fiets je weer heen of terug

of weer terug of heen
in de druilerige mistregen tot hardere druppels regen.

Of misschien in de straalblauwe lucht met voelbare zonnestralen.
Of langs vallende bladeren van kalende bomen langs weg of dreef.

Of misschien wel in de blauwe wolk zijn van dromerigheid.
Of denkend of terugdenkend aan school, thuis, grote familie of

aan vrienden en vriendinnen.
Of natuurlijk eens niets denkend.

Mensen stichten scholen,
men sticht dorpen,

mensen bouwen huizen en
men wordt geboren uit niets dan liefde.

Ook achter een boom,
boven hem of haar,

zo is la luna en de gehele natuur
steeds onze wijste lesgeefster.

Wat is het leven mooi, prachtig en voorbestemd, mijn lieve zus!
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�Op de dorpel naar de ovatengraad�

Verlangend naar een vrouwlijfelijk contact.

Wordt er aan mezelf een vraag gesteld,
ook aan jou wordt die gesteld.

Wist je dat er een circus met olifanten, acrobaten en clowns in je zat en
zo�n rockband als Sigur Rós, die IJslandse troubadours

met hun magisch, mythisch lied en
een bos met diepe mist met dansende energiewezens

ook in je zat?

Ja.

Neem ook eens de trap naar binnen dan.

Dan open je een wereld vol mogelijkheden,
misschien wel verzilverde mogelijkheden voor mijzelf

naar vrouwlijfelijk contact.

Plots schrik ik wakker met een glimlach op mijn gezicht.

En zie ik de contouren van een wegfladderend elfenvrouwtje
teruggaand naar het licht van de maan.

En ik voel haar rondingen nog. Zal ze nog eens wederkeren?

Staand op de dorpel naar de ovatengraad!
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�Fiena�

Fiena had een eigen taol!
Ze kon met een woord een hele zin duidelijk maken.

Eerggg is datt! (stem van Fiena)

En die zinnen van een paar woorden waren verhalen, het verhaal van us Fiena.

Naast die zinnen maakte het communiceren met haar door haar lichaamstaal gemakkelijk en werd het 
verhaal pas echt compleet, althans zo heb ik het altijd ervaren.

Effe wachte! (stem van Fiena)

Mag ik eventjes een moment vragen van stilte,
een paar ogenblikjes van diepe rust.

Een ogenblik en een ander ogenblik,

Sssst.

Mag ik nu vragen dat we uit de rust van zojuist dat momentje van niets eigenlijk,
dat we Fiena even voor onze geest halen, haar visualiseren,

hoe jij, hoe ik, hoe, zoals ieder haar voor ogen had, heeft.

Het maakt echt niet uit, als het maar Fiena Torenent is.

Laten we onze ogen dicht doen.

En dat beeld van haar dat een ieder van ons, nu voor zich heeft.
Laten we nu liefde, kracht, genezing en vrede sturen naar de verschijning
voor onze gesloten ogen van Fien waar ze nu ook mag zijn volgens jezelf.

Dat ze verder mag gaan, nu, met onze liefde, kracht, genezing en die vrede.

Dat Fiena thuis mag komen, daar waar we allen ook ooit thuis willen komen.
Fiena, ut geit uuch good!

In vrede.
Amen.
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�Voor Lotte�
Voor Lotte.

Het omgeploegde land omheen ons dorp, lieve Lotte,
krijgt van de volle maan

een laagje voeding, heling en kracht
voor het nog nieuwe leven

voor de komende zaai, groei en oogsttijd
van en in de lichtseizoenen.

Nu in de donkerseizoenen zijn jullie,
Mark en Denise, haar licht voor leven.

Weet, lieve mensen, dat jij Lotte en
jullie twee als haar trotse ouders

en wij allemaal, allen trouwens, uit puur natuur
gezaaid, gegroeid en geboren worden

in het maanlicht, in het zonlicht
in jullie Bundese liefdeslicht.

Weet ook dat het daar begon
voor haar, voor jou, meis,

nu hier liggend zo lief, O zo teer
in een of twee van jullie armen

wiegend,
val jij zacht

in slaap.
Ssst. 
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�De druppel, de boom en de kaars�

De druppel, de boom en de kaars.
De kaars, de druppel en de boom.
De boom, de kaars en de druppel.

Altijd apart van elk of te samen altijd zijn het levensgevende dingen.

Neem de druppel nu.
De druppel geeft leven aan echt alles om te mogen leven.

Wat zou een zaadje met goede aarde zonder water zijn?
Ik denk wel iets, hoor! Maar nooit die bloem stralend in onze ogen of die boom met die heerlijke verse 

vruchten of een lied klinkend wonderschoon.

De mens komt immers ook uit een druppel voort, de mannelijke druppels bevruchten
het vrouwelijke eitje, waar negen maanden later, hoogzwanger uit deze levensvrouwe

een pracht kind ter wereld komt
wat ieder�s keer toch weer een wonder is, glimlachend naar ons toe.

De druppel is maar een klein ding, zou je zo kunnen zeggen,
nat, doorzichtig of kristalachtig, altijd vol van leven.

Maar groots in het samenzijn van honderden, duizenden misschien wel miljarden druppels
van kleur, vorm en temperatuur voor al het aardse leven.

Helaas zijn triljarden tot soms wel centiljoenen druppels te veel 
om te kunnen ademen voor land en levende wezens, 

verdronken onder stijgend water of golven
van vernietigende druppels.

Laten we hopen dat deze dodende druppels uit mogen blijven voor elk levend leven.
En laten we ook dank zeggen aan alle levensgevende druppels 

voor leven gegeven
aan alles.

De boom, de kaars en de druppel.
De druppel, de boom en de kaars.
De kaars, de druppel, en de boom.

De boom is dankzij de druppel kunnen uitgroeien tot een levensboom
waaraan het aardse leven letterlijk mee vergroeid is of eraan samen hangt.

De boom heeft altijd het leven in zich, kijk nu eens aandachtig naar een boom
in deze stilstaande tijd, zo vlak na het donkerste moment, een punt van ommekeer,

terug naar het lichtste moment van het jaar.
Kijk naar deze boom en jij weet, maar vooral de boom weet en voelt dat hij of zij

weer knopjes, bloemen, bladeren en zaden, wellicht ook vruchten zal dragen,
nu nog onzichtbaar, maar als de lente op het punt komt van evenwicht
van licht en donker zal weldra alles in het volle licht komen van leven.

Zoals ware muziek klinkt van puur licht of zwaar, van zwart donker of witgrijs tot kleuren is muziek 
met je ogen dicht, magisch licht en donker van alle kleuren op de notenbalk des levensmuziek, als een 

strijkstok met violen of gitaar, drums, trompetten, saxofonen, fanfaremuziek, contrabassen of basgitaren, 
piano, keyboards tot xylofonen.

Zo is muziek een reis tussen werelden van fantasie en werkelijkheid, van mythe tot sprookje, van natuur 
tot geest als een sjamaan tussen al deze werelden

als een geheel van muziek en leven.

De kaars, de druppel en de boom.
De boom, de kaars en de druppel.
De druppel, de boom en de kaars.

Nu het buiten langzaam donker wordt, geeft de vlam van de kaars steeds meer
licht in de kamer en wellicht ook meer licht in je eigen zielenkamer.

Nu zie je, je staat nooit alleen in die kamer
altijd zal er leven zijn in en rond je kamer,

kijk maar eens goed rond,
je bent nooit alleen in het leven,

altijd is er leven binnen en buiten, mijn lieve.

De druppel, de boom en de kaars.
De kaars, de druppel en de boom.
De boom, de kaars en de druppel.
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�De maan en de zon�

Laat de maan je vannacht zacht slapen en dromen
en dat de zon je morgen mag begroeten

ook als er een grijze mistdeken hangt over het land
of de hemel vol wolken is

zal de maan je toch in slaap wiegen en de zon zal je ook goeiedag zeggen
met stralen van warm licht

vol van genezing, kracht en leven
in vreugde, geluk en vrede. 
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�De bewuste schakel�
Wij als mens zijn de bewuste, voelende en denkende

schakels tussen Moeder Aarde en Vader Lucht.

De andere levende wezens, van het kleinste ietsje pietsje miertjes tot de reuze oerboom,
zijn de onbewuste welvoelende maar niet-denkende schakels

in de moederlijke natuur met ons, kosmische vader eromheen.

Niet uit het superieure of om de overhand te hebben van de mens
over alle andere levende wezens, nee alsjeblieft zeg!

Maar uit respect en verantwoordelijkheid uit liefde voor alles
in de goddelijke Vrouwe-natuur en goddelijke manne-kosmos

met de maan, de sterren en de zon boven ons, natuurlijk!

Maar de mens en de rest van alle levende wezens zijn wij als alles
niet alleen maar een schakel, neen veel meer dan dat zelfs. Zo zijn wij alles tussen aarde en hemel; om 
een paar dingen te noemen: wij zijn de goddelijke kinderen, een doorgeefluik als symbool of steen of 

edelsteen van energie, liefde en genezing, 
een medium van kosmische kracht en magie, of, of,  … .

Zo leven we allen tussen het krachtveld van boven en onder ons, als een kind van moeder en vader 
krijgen we allen voeding en genezing ook van onder naar boven door onze goddelijke natuur, als 

lichaam en geest vol dankbaarheid en liefde in vrede met een innige, uiterlijke glimlach.  Zo geef ik alles 
door aan alles wat Moeder Aarde en Vader lucht of kosmos me schenkt van kracht, energie en genezing 
versterkt door symbolen, stenen en edelstenen. Geef ik het door en laat ik los! En laat ik het los en geef ik 

door!
Geef ik het door en laat ik los, in een cadans van een lied voor de eeuwige goddelijke, maak ik een 

glimlach en een buiging in mijn dans.

Zo sta ik nu, nog even een paar dagen wachten, en de grote reis door het bos zal zijn aanvang nemen. 
Een tijdje zal ik weg zijn in dat bos letterlijk, figuurlijk en visualiserend. Om verrijkt met kennis van bos 
en bomen, in magie, praktijk of spiritueel terug te keren in ons dagdagelijks leven van zijn met alles om 

ons heen van mens, dier en plant.

Om te doen wat nodig is, zo klein als het maar kan zijn 
maar groots in intentie en gevoel uit liefde voor alles.

Het voelt net alsof we op schoolreis gaan, de een uitbundig, de ander stil voorgenietend. Ja, het zal fijn 
zijn om te zijn tussen de grote schakels van nu nog geen blad

tot miljoenen bladeren over een paar maanden te zijn 
tussen de schakels vol meditatie, beschouwing en actie.

Bos, laat ons dan binnenkomen!



�De prinses en haar springtouw �
Spring omhoog,

kom terug omlaag.

Spring omhoog,
en kom terug omlaag.

Spring omhoog,
kom terug omlaag.

Er was eens een prinses en haar springtouw en
ik geloof dat ze, Nel-prinses-lie of heette ze nu Nellie?

Ze had haar touw om te springen nog niet zolang.

Haar oudste zus, die niet zo prinses is,
maar meer een circusartiest, goochelaar en dichteres is,

springt al wat langer door de lucht.

Zoals een prinsesje spring je nu
met je prachtkleed en glinsterend kroontje

vrolijk door die lucht.

Als er al kleine bloempjes in jullie tuin staan, zullen zij
vrolijk naar jouw springkunsten kijken.

De kippen van de buren, achter de reuzen van bomen,
dat is een ander verhaal, hè Nellie

die vliegen of die kruipen soms wel eens over of onder �den� draad.
En die pikken dan ook wel eens een regenwormpje uit de grond

voor mmm een lekkere happiehap.

Pas dan maar op, meis, dat die kip met die worm in zijn bek
niet gaat meespringen, want dan zul je me een gekakel horen

en unne boel veren los de lucht in.

Ja, deze gekke dingen kunnen dan allemaal gebeuren, hè lieve meis!

Bij oude grote bomen groeien ook wel eens paddestoelen,
zouden daar nu echt kabouters met rode mutsen in wonen,

ik geloof van wel, hè of toch niet, Nellie?

Wat denk je, Nellie, zouden in die paddestoelen kaboutertjes wonen?
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�Emma maakt leven�
Springtouwtje spring touwtje, op en neer.

Spring touwtje rechts, spring touwtje links.
Springtouwtje op en spring touwtje neer.

Zo spring jij Emma elke keer,
met nieuwe touwtrucs heen en weer.

Waar jouw jongere zus, Nellie,
als springprinses nog veel van zal leren.

Zo spring jij als een ware circusartiest,
een echte goochelaar en een heuse dichteres

met touwen van het een naar het ander
als kunstenares van het spel

van het rondreizend circus, goochelen en rijmwoorden
vol kleuren maak jij leven.

Elke voorstelling is een verrassing voor oor en oog en
een geschenk van creativiteit voor applaus en toejuiching,

hippe piep hoera, hoera, hoera!

Misschien ben je al aan het dromen of je ook samen
met een dolfijn kunt robe-skippen?

Zo maak jij leven, Emma, met toverspreuken
zo van Hocus Pocus Pats en je toverstokje tegen je hoed

en hop konijnen en duiven rennen en vliegen overal om je heen.

Wist je ook al Emma dat de zon elke lente
ook met spreuken van zonnestralen

de wereld om je heen tovert
steeds groener met meer vreugde en gezondheid.

Zo vieren wij jouw verjaardag met magiekracht van zon en jouw glimlach. 



�De bloem en de vlinder
Het Leven is wat tussen grond en lucht plaatsvindt.

Daar waar liefde of vriendschap wordt gesmeed,
dat warm en gekoesterd verblijft in ons hart en omarmt elkaar.

Hier dus, op dit genoeglijk plekje,
tussen aard en kosmos, is de lucht blauw

met een blauwgele vlinder fladderend vrolijk van pasgeboren zijn.

Willemien, jullie tweede oogappel, is niet een dappere kikker,
zoals haar broer Daan maar een schoon bloemeke.

Ge vraagt het misschien af en de vlinder dan.

Dat zit zo, lieve mensen!
Eerst waren er toch wel stiekem vlinders tussen jullie va en moe,

toen heel veel zichtbare vlinders, god, godin dank, dat ze zijn gebleven
en heeft den Daan nu een bloempje als zus.

Jij Willemien begon ook als een heel klein eitje
dat gevoed werd door een zaadje van jouw papa Geertdeke.

Dit wezentje kwam uit jouw Moeder�s Sonja�s grond.

En zo werd jij dus Levensbloem.

Nu kan je stralen van geluk
tussen lucht en aarde,

kan je een leven van vriendschap en liefde
geven aan jezelf en aan elkeen

met zuurstof en passie door alchemie een levensdrankje maken
om te geven aan alles van puur Leven.

Leven,
leven

en leef het Leven!

Willemien, jij ons bloemeke, maak iets moois van Leven!
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�Een stralende bron�
Boven en onder,
onder en boven.

Verse lentelucht,
ontwakende aarde.

In deze tijd van het jaar is er groot feest.

Als de kersenboom wit is van pure bloesem,
begint het volle leven weer opnieuw

van vooraf aan.

Van wakker geworden uit je winterslaap.
Nu opgestaan met de zon de stralen van leven en geluk.

Zie nu naar Hugo en Jeanne,
zie je ook de lente in hun ogen en
de zonnestralen van hun lichaam

vol stralen van geluk en leven,
naar hun zonen Peter en Dirk en

alle hun dierbaren familie en vrienden.

Zo leefde zij twee al elk 67 en 60 jaar en
40 jaar met elkaar en allen

met nog steeds humor, serieus zijn soms even alleen
om te her-bronnen in kloosterretraite of met taxiritten.

Zo leven zij nu vandaag gelukkig en tevree
weer een mooie dag

in het intermenselijke bos samen met ieder.

Hugo en Jeanne,
dat deze dagen nog ontelbaar en eeuwig mogen duren.

Schijn van onder naar boven
en van links naar rechts.

Ieder leeft als een stralende bron voor zichzelf
en voor alles wederzijds rondom.
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�Bloesem, stralen en vergeet-mij-nietjes�
Zoals vergeet-mij-nietjes stralen van die zachte blauwtinten

zo straalt de wereld er omheen ook.

Zo ook bij u, lieve moeder.

Wij allen hebben vertrouwen in de natuur, in de gang der voortschrijdende seizoenen,
horen wij nu allen, in allervroegste van dag, de vrolijke zangpartijen

van de teruggekeerde vogels uit de zuidelijke landen.

De ene struik heeft zijn bloempjes laten zien met het volle blad,
de andere struik wil van verder opnieuw leven nog niets weten.

Maar elk ding of elk leven heeft zijn eigen gang en
weet precies wanneer haar/zijn tijd is om te komen, om te zijn en om weg te gaan,

veel van het leven is ook verborgen voor ons ongeduldig oog,
maar diegene met vertrouwen in de natuur,

zal al het ware mooie leven zien door zijn/ haar geduldige ogen.

Wist je dat zonlicht eigenlijk puur wit licht is,
maar door de stand van onze ogen, van ons eigen lichaam,

kun je alle kleuren van de regenboog creëren
tot een waar speelgenot voor je geestesoog

door te spelen met half, een derde, een achtste deel
dicht of open van een oog of die ander oog, het maakt ook niet uit,

je krijgt dan allerlei vormen en gestaltes van licht en kleur.

Doe het maar eens �s ochtends, �s middags of �s avonds
en zie wat je dan allemaal ziet in het oog van de zon.

De bloesem die eerst nog zo mooi aan de bomen hing,
fladderen nu vrolijk door de lucht en

vallen als gezegende blaadjes van bloemen op ons neer, lieve ma,
in de kleren, in de handen of op ons haar gezegend door Moeder Aarde

en zijn deze bloemblaadjes de rest van het jaar
een herinnering aan de prille mooiheid van de lente

als het leven nog maar pas begonnen is.

Zo blijft u ook jong, als u zich blijft herinneren als een jong bloemmeisje
gevend bloemen aan al het dierbaren om u heen.
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�De reis�
Soms is het goed om eens een reis te maken naar je eigen verleden,

maar blijf daar dan wel geen eeuwigheid,
want het zijn van ons allemaal is in het heden verankerd 

in vriendschap en liefde met het leven.

Vanuit de reis in het nu,
mag je zo nu en dan ook de reis nemen de toekomst in, waar je dromen zijn.

Een oude Amerikaans Indiaanse gezegde uit de tijd van weet ik veel,
zegt als je iemand wilt begrijpen,

kun je het beste naar zijn of haar dromen vragen.
En welke hoop en verwachting hij of zij zijn of haar kinderen vertelt in lange winteravonden.

En welke visioenen hij of zij in hun harten graveert zodat ze verlangend uit zien naar de dag van 
morgen.

Tot zover deze Indiaanse wijsheid.

Dus waar droom jij dan van, mijn vriend?

Als je bent in het oude bos van je eigen angsten en pijnen,
kun je gemakkelijk verdwalen in je verstikkende en beangstigende gedachten,

maar als je samen met mekaar op het kompas dat helende humor heet en 
je laat leiden door je pure hart voor elkaar,

zal de richting gewezen worden door wederzijdse zielslichtjes,
van wolkje naar berg(s)kristal en van berg(s)kristal naar wolkje,
naar het goede pad uit het donkere bos naar het verlichtte woud

als leven in vrijheid met mekaar en alle anderen, hart en ziel, man en vrouw verbonden in tijd
als basis vriendschap en spiritualiteit.

Voor jou en mij en alle mensen.

Vertrouwen, open en liefde.
Open, liefde en vertrouwen.
Liefde, vertrouwen en open.
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�Een boom is een stil en subtiel wezen�

O ja, iets wonderlijks gisteravond.

Je weet van die oude notenboom niet zo ver van mijn thuis,
die er wat eenzaam bij staat dit jaar en die geen bladeren meer wil geven, nog maar een paar, eigenlijk.

Wat is er dan aan de hand, vraag je je af?

Nou, de bomenvrienden om haar heen staan goed in het groene blad.
Maar onze grote vriend heeft er her en der wat, maar is verder zo kaal als het maar kan zijn.

Een mede-druïde opperde om contact te maken met de boom en haar geest.

Poe! Zul je denken, je bent niet de enige, ja hoe doe je dat, was ook mijn vraag?

Nou gewoon! Je gaat bij haar zitten en wordt bewust van dit grote wezen.

Een boom is een stil en subtiel wezen.

Als je na een 10tal minuten bewust van jezelf en het goddelijke licht bent in je,
vraag dan de boom om contact te maken met je.

Dus praten ho maar!
Ik kreeg wel vanuit de aarde informatie dat het misschien zijn wortels konden zijn,

doordat het toch wel een strenge winter is geweest, loopt de natuur dit jaar zeker 6 weken achter.
Onze boom ligt op een heuveltje en misschien is de grond daar nog wat harder dan in andere jaren.

Maar opvallend is toen ik naar de boom kwam, zag ik waar blaadjes zijn daar hangen toch
al een paar nootvruchten en dat wijst op verder leven.

Gelukkig!

Dus contact met de boom, negatief!
Maar hoe langer je bij een boom bewust bent, voel je wel subtiele energie of bewustwording van de 

aarde.

Toen ik afscheid nam van haar, leek net of de hoge grassprieten rondom haar bewogen
(ja, de wind natuurlijk), neen, op dat subtiel niveau laat moeder Aarde ons toch veel weten.

Fijn dat ik dit met je mag en kan delen, wolkje!
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�We zijn eb en vloed�

We zijn eb en vloed,
jij eb, ik vloed

of vloed jij en ik eb,
maar altijd samen de zee.

Laat los, laat komen.
Laat komen, laat los.
Laat los, laat komen.

Het leven is als een fontein en een veer.

Bruisend van nieuw leven stroomt water overal heen
en ga als een veer op de wind door weglaten waaien wat ons beperkt

laat los wat pijn en verdriet doet,
laten we ons tranen ook maar stromen,

want het geeft lucht en ruimte.

Sssttt.

Laat de zon liefde en kracht geven.

Laat los en geniet, mijn lief, van het leven van eb en vloed,
van komen en gaan ,

is er altijd een plaats en een tijd
waar wij vanaf komen, samenzijn

en afscheid nemen, gaan waar ons hart en ziel
waar je even alleen bent

verbonden door lucht, zee en aarde.

Sssttt.

Stil maar, we zijn eb en vloed. 
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�Bosnimf en maan�

Als je goed kijkt in een bos, park, tuin naar een boom 
of naar een groepje verzamelde bomen

kun je ook wel eens bosnimfen zien.

Heb je ze al eens gezien?

Nee, ik nog nooit.

Maar ik heb ze wel heel subtiel waargenomen en gefantaseerd gevoelt.

Deze geestesvrouwen zouden wel eens in de nacht 
als de maan haar wakend licht laat schijnen, komen 

of zich in druppels van nachtregen 
of tegen de ochtend aan

zich in dauwdruppel ophouden, 
glimmend in het licht van de maan.

Maar voor ieder kan een bosnimf
anders voor haar of zijn geestesoog verschijnen.

Een bosnimf is een vrouwelijke kracht, energie en symbool
die ons laat weten, heb vertrouwen op het vrouwelijke om je heen

van bloed, lichaam en geest of als Wolkje
dan zal het leven je schenken

jou het leven schenken 
vol overgave, vreugde, talenten, troost, genieten en

verlangens laten uitkomen.

He, zag je dat of nam je dat ook waar, daar in die boom of
zittend langs jou, lieve vader, jouw lieve vrouw, mijn moeder, onze moeder en oma.

Laat ons het vrouwelijke van bosnimf en maan, 
dankzeggen voor het leven.

Dank je wel.

Leef en geniet!
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�Bosnimf en zon�

Nu in het ochtendgloren
als die mist uit bos, veld, dorp, stad of straat verdwijnt.

Kunnen de stralen van de zon door de kruin van een boom stralen, 
schitteren van levensgeluk zo vol kleuren

in onze ogen half open of bijna dicht
van fel licht.

Dit licht is zo krachtig dat leven geeft aan blad, poot, voet of hand.

Maar dit licht is ook vol magie hoor!

Al eens gehoord van wezens en vormen van licht
die zo dwarrelen als je in dat zonnelicht kijkt.

Misschien ontdek je ook wel bosnimfen, 
de vrouwen van geest die boom en bos beschermen 

tussen deze lichtvorm-wezens van energie en kracht.

Maar bosnimfen kunnen ook bij geboorte van mensen aanwezig zijn 
en een dunne energielaag als bescherming meegeven 

voor deze prille levens tot ouderdomslevens.

Deze lagen kleuren naargelang van gezondheid, gemoedstoestand,
liefde of vrede altijd het puurst als we in onze nopjes zijn.

Als er dagen zijn van teleurstelling, eenzaamheid, wanhoop, verdriet en pijn
denk dan dat die bosnimfen je ook een laag van energie en leven jou ook meegegeven is,

dan voel je je weer beschermt en vol leven van Liefde
om het leven met beide handen vast te pakken en

te leven naar je eigen droom.

Maar mensen zoals jij, Peter, zijn driedubbel beloond met 3 vrouwen
als nimfen die stralen door bos en bomen

waardoor jouw leven al drie keer meer gezegend is
dan voor ieder human being.

Dus wees gezegend, geniet en leef, mijn vriend!
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�Tantra�

Nadat de zon overweldigend door het grote raam me opwarmde, 
kracht, genezing en puur vreugde en genot gaf.

Ben ik terug op mijn kamer en vervolg mijn energie-, zon- en genezingsoefening.

Na een tijdje besloot ik om de oefening over te laten gaan in een meditatie
vol kracht, genezing en licht van Moeder Aarde,

vol kracht, genezing en licht van Vader Kosmos en
vol kracht, genezing en licht daartussen van het bergkristal

die deze drie energieën mag intensiveren.

Nu zittend voor mijn altaar dat gewijd is aan de 4 windrichtingen en het middelpunt,
als plaats voor het leven van alle levende wezens midden in het Leven,

de 5 natuurelementen die gaan van Ruimte als Ether bedoeld omvattend alles
naar binnen toe, naar Lucht, naar Aarde, naar Vuur, naar Water.

Verder op het altaar is Moeder Aarde rechtsachter op de hoek
symbolisch in een beeld geplaatst met eerbied

waar wij altijd met troost, door genezing in Liefde
mogen zijn in haar schoot leunend zacht in haar borsten.

En linksachter op de andere hoek der altaar staat de maangodin
die ons de subtiele dingen in het leven laat voelen, laat gebeuren

en laat genieten, de fijne dierbare dingen in het leven.

Na een tijd van stilte en stil worden van gedachten,
raak ik weg uit deze wereld en

opent zich een grotere wereld om deze heen
waar tijd en plaats een andere betekenis, dimensie heeft

en spiritueel overal kan zijn.

Plots ga ik zonder angst met alle vrijheid mee, 
naar een tijd en plaats toen de Aarde zelf nog heel jong was. 

Toen Moeder Aarde nog vereerd werd als een godin van die Aarde.
Nu voel ik me thuis, lijkt het of is het zo?

Voor mij daarginds komt een vrouw me al tegemoet, zo te zien kent ze me
en als ze heel dicht bij is geeft ze me drie kussen.

Op een vriendelijke manier, haast van zelf, laat ze me binnen in haar hut.
Eerst moeten mijn ogen wennen aan het andere licht, want het licht was fel van zonnelicht zojuist en in 

deze ruimte zonder licht, lijkt het,
zie ik opeens zacht kaarslicht en ruik wel geurende wierook, vermoed ik.

De vrouw die ik ken, maar weet niet wie ze is, vraagt me op een fijne vertrouwde toon, 
doe je kleren maar uit, maar bedek alleen je mannelijk deel en wil je bij me komen zitten,

ik voel alleen maar vreugde en Liefde.
Nu kleed zij haar, die ik echt zou moeten kennen, haar kleed uit

een mooi blauw lang met een maan en zon erop.
Ook zij laat haar vrouwelijk gelaatsdeel bedekt.

Ik zeg wat heb je mooie borsten en een fijn rondgevormd lichaam, 
ze glimlacht en zegt dank je. Fijn dat je bent gekomen, zegt ze,

ik heb je al lang niet meer kunnen lief hebben en
je kunnen leren om echt diep, puur en vol Liefde lief te hebben.

Nadat ze me goddelijke energie en vol van goddelijke Liefde teruggegeven had,
bood ze me een overheerlijke maaltijd aan.

Na gegeten en wat gepraat te hebben in de sfeer van die kaarsen en wierook,
gaf ze me bij de deur drie dikke zoenen.

En zo zwaaiden we elkaar uit zolang als we elkaar nog zagen, zij staand bij haar huttedeur en ik lopend 
het pad af naar het bos.

Toen ik in het bos was, dacht ik of het is Moeder godin Aarde zelf of het
was een van haar dochters maar kennen deed ik ze wel, mijn lieve levensgezel.

Éénklaps en mijn ogen gingen open en zag de maangodin en Moeder aarde en alle gewijd symbolische 
dingen op mijn altaar staan en door het raam keek ik naar de bomen met de zilver glinsterende blaadjes 

zo in het late middagherfst zonnetje.

En zo was mijn eerste bewuste trancereis een feit.

Dank je wel, lieve levensgezel, dat ik je snel wederzien,
in het leven als een droom, verlangen of zeker werkelijkheid

is het leven een les van liefhebben met heel je hart en ziel,
puur zoals Liefde alleen maar kan zijn zonder verdriet, zonder pijn, zonder angst, 

zonder fantasie, zonder verlangen, laat los, laat alles los en
Liefde is er altijd in visualisatie of in lijfelijkheid is het altijd in het grote Leven

van het vrouwelijke principe naar het mannelijke principe toe.

Laat Liefde komen en kracht geven aan elkaar, als een man en een vrouw, als
god en godin, als yin en yang, als jij en ik, als natuur, als een geheel bedoeld.
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�Moeder aard, de maangodin en wat bosnimfen�

Als het leven om je heen en in jezelf dus een reis is. 

Ga je dus ook niet alleen, maar ga altijd met z�n twee, drie of tot het ontelbare
met wezens van leven op pad door het nu,

of wat iets verder dan je neus ligt of was het wat je laatst hebt meegemaakt. 

Deze reis kan voor de een zus en voor de andere zo gaan. 

Maar voor wie, lieve zus, is de draaiende wereld 
waar jij en ik onze plaats inmiddels goed gehuisd hebben, 

nog een plaats waar Moeder aard, de maangodin en wat bosnimfen
een rol hebben van betekenis, waarde, symbool of fantasie? 

Ik denk zelf dat de verhalen die mensen al eeuwen elkaar vertellen, 
zeker een plaats is voor groene aarde, witte felle maanlicht en 

vrouwelijke wezens van energie, bescherming en subtiele kracht, 
alleen voor sommige alleen in films, theater of Halloween. 

Maar ook op plekken van pure fantasie, is er ware leven in de Efteling! 

Deze verhalen blijven verhalen van leven in symboliek, werkelijkheid en
fantasie, zo komt magie als mengmoes tot leven. 

Niet voor ieder is het leven zo�n plaats of plek van geborgenheid, bescherming
en kracht gegeven door Moeder Aarde zelf.

Kijk dan eens verder, dieper het leven in en dan zie je misschien ook een beschermende moeder Aard 
met haar voeten houdt ze onze wereld draaiend. 

Met haar armen plukt ze de bloemen af en laat veren waaien. 
Haar mond verborgen glimlachend in de kruinen, takken of 

misschien nog achter blaadjes van bomen.
In haar boezem laat ze die bomen verankeren en 

mensen genieten van elkaars aanwezigheid. 

Met haar ogen die stralend van pure Liefde, 
kijkt ze naar haar kinderen van steen, water, eekhoorntjes, 

mensen in liefde, wie of wat is geen kind van haar, alles toch, lieve zus,
is kind en moeder, als je vrouw en moeder bent in liefde, 

geef je leven aan alles om je heen
duizend en duizend maal

geeft een moeder leven, zoals jij, 
aan haar kinderen en aan haar geliefden,

Liefde geef jij. 
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�Geboren uit het ware licht, liefde�

Nu buiten alles van kleur en blad verdwijnt.

Denkt een mens wel eens terug aan het voorjaar
als alles om ons heen haar weelderigheid heeft.

Als het leven vol is van leven.

In de tijd van de zon ben jij, Tristan, geboren.

Toen vlinders hoog en laag fladderden door de lucht
en al het andere leven van vogel, zebra, giraf,

leeuw, olifant tot bloempje
nog in de strakke kleur zat en

bladeren nog dwarrelden maar dan aan de boom vast.

In die tijd van het jaar ben jij jarig.

Als je later groot en man bent
en je even wat

meer energie, genezing, kracht,
inspiratie en troost nodig hebt,

weet dan
dat je een zonne-kind bent

vol van licht
netzo als je moeder, je vader en broer Ewout

door je ogen dicht te doen
zie je een krachtlicht

dat ben jij
dat is ieder

een krachtlicht geboren uit het ware licht
gevoeld door een man en een vrouw

samen gekomen en vervlochten
in een intiem moment van liefde

geef je al je liefde
en negen maanden later

is er weer een wonder geschiedt
die Tristan heet, jij, dus.



�Leef Linus�
Als alles in diepe rust is.

Slapen ook alle woorden.

Nadat de maan en de sterren ons een nachtje
licht en richting gegeven te hebben.

Dan komt de zon op met zijn stralen,
luid ontroerend,

spreekt het leven zich uit.

Er is nieuw leven,
o zo pril zojuist begonnen.

Twee gezichten als broers van elkaar,
ze kondigen een nieuwe gekomen gezicht aan

uit hun eigen moeders buik.

In groen staan er letters
een L, een i, een n, een u en een s

dat is nou jouw naam, Linus.

Uit Liefde mag jij je leven vormgeven
en zal jij, Linus, verder door tijd en plaats gaan,

door het groene land van moeder Aarde
in veel vreugde, geluk, liefde en vriendschap

aan al het Leven
dat jij in dit dierbare leven zal ontmoeten

in vrede gaan met ieder van ons leven,
met een glimlachend gezicht

van vriendschap, liefde, geluk, en vreugde des levens.

Gezegend is jouw en ieders leven,
nu en voor altijd.

In naam van Moeder Aarde, leef Linus!
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�God(in) ken ik je ergens van�
God(in) ken ik je ergens van.

Diep lijkt het, is het,
dat er in jouw levensstijl
veel zit van die dezelfde

eenvoud en geluk vinden in het kleine.

En als ik jouw ogen zie, kijk ik met meer geluk in
eenvoud de toekomst in met Liefde. 
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�Het vrouwelijke en het licht van de zon�
Als de nacht lang op ons hangt, zijn de dagen kort van kracht en licht.

In die lange nacht is het de alom oude maan, die waakt over jong en oud,
zo licht, inspiratie en levenskracht geeft,

O, zo subtiel die dingen kracht bij zet,
zonder dat het oog het ziet en ons hart het voelt.

Staan we elke ochtend op.

Als vrouwe maan de andere wereldse kant van ons aardse broeders en zusters
gaat verlichten met haar klein, maar energiek levenslicht,

O, zo subtiel die dingen kracht bij zet,
dat twee mensen nog dichterbij elkaar komen en liefde is dat ons bindt.

In deze tijd van het jaar als licht het nog verliest van donker,
zit er voor ons niets anders op, dan ons ogen te sluiten en diep te voelen

waar ons eigen licht begint en eindigt,
daar waar onze kracht zit als energie, wilskracht, inspiratie en liefde,

O, zo subtiel die dingen kracht bij zet,
voor onze eigen heling en genezing is het eerst het vrouwelijke terug te voelen

in jezelf om dan het evenwicht tussen de ware vrouw en de ware man in jou zelf
die balans te vinden wie jij nu werkelijk bent op de cadans van het leven.

Is het, het licht vinden van de zon achter wolken, muren of gemoed.

Zonder dit licht kan een mens nooit dat worden wat hij of zij diep van binnen is
en nooit naar buiten kan treden met haar of zijn ware gelaat.

Alleen daar waar de zon altijd schijnt, kan alleen daar transformatie plaatsvinden
door het licht van de zon,

O, zo subtiel die dingen kracht bij zet,
dat leven van mens, eekhoorn en kraai een leven is van liefde en verandering

zo kan een zaadje ontkiemen en worden wat hij of zij zelf is,
een wezen zoals de sterren, de maan en de zon

als een licht voor zichzelf en als een wegwijzer naar het ware licht voor anderen.

Hé, daar loopt een vrouw met een licht in haar hart
het leven in van alle dag.

Laat ons transformeren
samen met die vrouw in een zon voor alle dag, voor alle leven,

voor altijd, het licht van de zon.
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�De musical van de dansende prinses, 
de magische trommelstok en de appelboom�

Welgeëerd publiek mag ik aan jullie, Emma en Nellie, voorstellen �de musical van de dansende prinses, 
de magische trommelstok en de appelboom� stel ik aan jullie voor.

De prinses die diep in haar hart, een puur hart heeft voor al het leven,
is vandaag heel verdrietig.

Wat is er dan gebeurd met dit pure kind, zouden jullie wellicht afvragen?

Zoals dat elke morgen gaat, wordt elk mens wakker, gemaakt of staat zelf op,
fris en fruitig, na een lekkere nacht in dromenland doorgebracht te hebben,

want een prinses is ook maar een gewoon mens, hoor!

Dus de zand van het zandmannetje uit je ogen gewreven, je overal goed gewassen
en in je kleren jezelf geduwd.

Toen ze een appel in de tuin vers wilde gaan plukken uit de boom,
dan zijn ze het lekkerst, ging ze huppelend, ze danste en zong, de tuin in .

De appel uit de lieve appelboom, wacht op mij, wacht op mij.
De appel uit de lieve appelboom, wacht op mij, wacht op mij.
De appel uit de lieve appelboom, wacht op mij, wacht op mij.

Ze had nog niet te goei, de laatste strofe gezongen,
zag ze met haar beide ogen vol schrik met tranen dat de a-a-appels weg waren

en alle b-b-bladeren op de grond lagen.

Maar g-g-gisteren s-s-stamelt ze, hingen ze er nog die mooie,
bijna goudenachtig kleurende appels en lekker dat ze waren, lek vinger, lek duim.

Einde bedrijf 1.

Na een tijdje toen er een hele donkere, koude tijd aanbrak, lag er zelfs zo�n witte piepschuimachtige stof 
over alles heen buiten, sneeuw heet zo iets, geloof ik,

ik heb het ook maar gehoord, hoor!

Je kon er zelfs door en overheen lopen en het grappige was dat je precies kon zien,
waar je gelopen, gelegen en gerold had door de sneeuw!

Met kleine trommelslagen roffel, roffel
zo vielen alle sneeuwvlokjes uit de lucht naar beneden

het leken net belletjes maar dan zonder geluid te maken
uit de witte hemel naar benee

tringe-linge, tringe-linge, tringe-linge naar benee.
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Einde bedrijf 2

Een groot drumstel staat midden op het podium met spots er boven
alles verlicht in geel, wit en blauw licht.

Want ernaast, links en rechts, liggen allemaal ketels, pannen, blikken,
klankschalen en zo meer blinkend in het spotlicht.

Nu was het de bedoeling, volgens een wijze oude tovenaar Hu-go genaamd,
als er maar genoeg lawaai zou gemaakt worden, zou de appelboom

wakker worden uit zijn lange winterslaap.

De magische trommelstok gaf het ritme aan, eerst heel stil trommel, trommel, trommel steeds sneller en 
luider trommel, bommel, trommel, bommel, bommel, trommel tot alle ketels, pannen, blikken, 

klankschalen, rinkel de rinkel alles wat maar lawaai kon maken werd ingezet om boompje appel maar 
wakker te krijgen,

en opeens een diepe zware zucht en de boom werd gappend en geeuwend wakker.

De tovenaar had ook nog gezegd dat zon en water ook goed voor hem zou zijn en vogels en een 
eekhoorn in zijn takken.

Nu stonden ze voor 4 grote problemen, de zon weer laten schijnen, het water voor de boom, de vogels 
lokken en een eekhoorn te voorschijn laten komen, zo van zim sala bim en alles is opgelost, ja vindt dan 

maar eerst de goede toverspreuk, dat het zo gemakkelijk zou gaan, wist opa tovenaar ook wel.

Een ding was ik nog vergeten te vertellen, er hing namelijk al maanden boven
de hele grote tuin een mega donkere onweerswolk die maar niet wilde weg gaan.

Hoe gaan ze dat allemaal toch oplossen?
Oké het water is hun minste zorg, want de boom zelf kon water uit de grond opzuigen omdat niet ver 
van de boom, er een grote beek stroomde en de boom zijn wortels even kon uitstrekken om te kunnen 

drinken uit deze drinkwater-beek.

Maar het allergrootste probleem bleef die belachelijke grote wolk
die maar niet wilde weggaan boven de appelboomtuin.

Nou zei Hu-go, de grote tovenaar, ik zal vanavond eens met moedertje Maan gaan spreken. Misschien 
weet zij wel raad wat te doen tegen die wolk.

Toen het donker was geworden, was moedertje Maan vol aan het schijnen,
maar toch zag je geen hand voor je ogen, dat kwam natuurlijk door die wolk.

Maar Hu-go, die wijze, ging buiten de tuin staan natuurlijk, waar hij moedertje Maan kon aankijken en 
zij naar hem. Toen hij terug kwam, zweeg hij, hij zei geen woord en ging gelijk naar bed naar 

dromenland dus.
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Het werd ochtend en de grote wolk was wonderbaarlijk, miraculeus weg, totaal opgelost in het niets. 
Wat was er dan gebeurd vannacht?

Toen ons tovenaartje ging slapen en diep lag te dromen, had moedertje Maan zo tegen het ochtendgloren 
aan de wolk meegenomen naar haar dagverblijf aan de andere kant ver weg van de appeltuin.

Toen de zon opstond is ze zo hard gaan schijnen dat de boom binnen het uur knopjes had en een uur 
later de bloesem wit zacht roze, o zo prachtig mooi,

die roze zachte witte bloemen aan de boom.

Dus toen iedereen wakker werd, was de appelboom ook aan het drinken geslagen 
waardoor de bladeren konden uitlopen, de boom was aan het schitteren, werkelijk waar!

De vogels en de eekhoorn kwamen vanzelf, dus daar hoefden zij niet
meer voor te zorgen, dat was opgelost, godin en god dank hiervoor!

Oh ja, de appels die kwamen een paar maanden later ook vanzelf.

En had de musical van de dansende prinses, de magische trommelstok en de appelboom een gelukkig 
einde.

De prinses straalde weer van geluk en vreugde, haar hart was weer puur
voor al het leven en ze kon weer genieten van de appelboom en zijn vruchten

als voedsel voor alle levende wezens.

Zo levenden allen nog lang en gelukkig samen.





�Bloesembloempje�
Dag lief bloesembloempje,
jij zag bij het zonnegloren

vanmorgen het levenslicht,
gelukkig, hiepe-piep hoera!

Niet zo ver van mijn groot kamerraam,
is een kersenboom weer tot leven gewekt

door temperatuurstijging enzo
is de wortel wakker geschoten en

zijn de zuig- en duwkrachten
in wortel en blad begonnen

met de sapstromen te laten stromen
net zoals bloed door onze mensenaderen.

Wat is het toch prachtig
als kersenbomen of appelbomen

hun eerste pracht al laten zien in dit vroege levensjaar,
als een knopje met witte of een andere zachte kleur uitkomt,

toch vanmorgen bij het zonnegloren
is het eerste lente-bloesem-bloempje

een feit.

Wat is het teruggekeerde leven een pracht feest
van puur lenteleven.
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�Als twee unieke bloemen�

Dylan en Jayden zijn als twee bloemen
hangend in een boom als voorjaarsbloesem

of stralend als weidebloemen.

Maandenlang is er niets zichtbaar en opeens zijn ze er.

Netzo als bij jullie twee prille wezentjes
ontvangen in jullie armen zo vol van liefde.

Elk uniek, misschien wel uit een ei,
lijken Jayden en Dylan

op twee mooie gele bloemen
ook lijkend op elkaar,

maar toch uniek in hun zijn
zo geven ze elk licht

op ieders ogen
en aan jullie leven, Saskia en Frank.
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�Nadat de bloesem kwam�
Nadat de bloesem kwam,

kwam ook die gigantische aswolk uit Ijsland
die hoog in een luchtlaag zowat heel Europa bedekte

met zijn voor het oog niet-ziende vlies vulkanisch glas.

De bloesem was begonnen, je weet misschien nog wel,
van dat ene kleine bloesembloempje aan die wilde kersenboom.

Als je er nu onder gaat staat, zie je misschien wel honderden of duizenden
van die witte zachte bloesempjes.

Ik ben eens gaan tellen, maar bij 33.978 ben ik de tel echt kwijtgeraakt.
Ik zag alleen nog maar wit met stampertjes en een bij geloof ik, zoemend om de boom.

In deze toch wel unieke tijd, misschien de tweede keer sinds mensenheugenis,
zijn er alleen eens vogels die de lucht beheersen, en nu veilig hun trekvlucht kunnen terugmaken van 
zuid naar noord, naar hun zomerland, zonder letsel, in ieder geval levend verder leven en niet dood 

door een kruisend vliegtuig.

Nadat de bloesem kwam,
in deze tijd van stilte en zonder witte strepen boven in de blauwe lucht

laat ons nu dan eens bezinnen, waarom we toch altijd zover met vliegmachine
op vakantie willen, want als alle vliegtuigen aan de grond moet blijven,

kom je dus nooit thuis.

Wellicht zijn we vergeten hoe mooi Nederland eigenlijk is!

Ga maar eens naar Renesse in Zeeland of naar Drenthe of
een van de waddeneilanden, of ja, weet ik waar in de lage landen.

O ja, over blauwe lucht gesproken, is het nu zo, of lijkt het nu zo
is die niet iets witter?

Nog een dingetje.

Zeker zijn een hele boel mensen vergeten dat de aarde,
Moeder Aarde in symbolisch persoon, altijd het laatste woord heeft.

Nadat de bloesem kwam, was jij, lieve moeder, jarig!

Gefeliciteerd en nog vele jaren van geluk en gezondheid!



�Hij lijkt eigenlijk op een babouska�

Als Willem een raket zou zijn,
lijkt hij eigenlijk op een babouska.

Een babouska is geen mens, maar lijkt erop.

Het is een pop met zes, zeven
soms wel negen kleine dezelfde popjes

in elkaar steeds kleiner geworden,
waardoor je een hele rij moeders en kinderen krijgt,

uitgehaald uit elk een,
een babouskaatje

Elke babouska is uniek gesneden uit hout,
en Willem is uniek geboren uit diepe liefde

gevormd uit licht en energie,
om leven aan jullie leven te geven.

Gezegend met leven, Willem!
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�Wie of wat draken zij�

Op de vraag wie of wat draken zijn.

Zijn draken eigenlijk niet een soort dinosaurus,
waar ooit de mensheid echt heeft tegen moeten vechten

voor overlevingskansen als universeel ras.

Of zijn draken toch gewoon fantasie of vertaling van verbeelding,
want kijk maar eens op een blauwe luchtdag met veel wind zoals vandaag

als witte wolkjes voorbij komen, moet je echt maar eens kijken naar boven in de lucht
heel vaak kan ik er een drakenhoofd of lijf uit halen.

Maar draken kunnen ook demonen of kwade energieën zijn in een draakkleedje.

Wie weet het antwoord op deze vraag wie of wat draken zijn?

Ik denk zelf niemand en iedereen!

Kijk eens in jezelf of er een antwoord komt!

En zeg het me, alsjeblieft, wie of wat draken zijn voor jou?
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�3 kaarsen�
Als je je ogen sluit.

In de stilte van het donkere
door het verlies, door het letterlijk wegvallen

van je zo geliefde vader.

Is de stilte van je donkere hart misschien nog leger?

Maar kaarsen op tafel, kast of gedenkplaatsje
kunnen je hart weer verlichten met kracht en troost

een kaars uit vriendschap en liefde voor je overleden vader,
een kaars uit blije herinnering aan hem, wie hij was voor jullie elkeen

en een kaars uit blijvende aanwezigheid ergens diep in de vlam zit zijn levenskracht voor ieder van wie 
hij hield, blijft het levensvuur branden.

Soms hevig,
soms zo klein,

maar de vonk van leven blijft wonderbaarlijk bestaan!
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�Het verhaal van de zon, de maan en de sterren�
Het verhaal van de zon, de maan en de sterren is al eeuwen oud,

zo oud zelfs dat niemand kan zeggen, hoe oud precies.

Maar deze vraag wordt nog steeds gesteld, hoe oud dan is niet de vraag,
maar hoe wonderlijk dat de maan ons wegwijst door de nacht en

door de subtiele dingen des levens en geeft de zon licht, warmte en leven
op onze Moeder Aarde en hoe wonderlijk dat er seizoenen zijn

dat de natuur doodgaat en weer tot leven wordt gewekt en dat zonnebloemen
kunnen bloeien en dat mensen kunnen houden van elkaar tot zoenend toe

is misschien een betere vraag naar het waarom.

De kracht van de zon, de maan en de sterren is alom gekend,
kijk maar naar de getijden van zeeën en oceanen naar geboortes, seizoenen,

aantrekkingskracht en afstoting naar heel het leven eigenlijk,
het is en blijft de vraag naar het waarom?

Nou, het is er gewoon in zijn of haar pracht of mindere pracht.

Net zoals het verhaal van het waarom van onze wereld
blijven deze verhalen mysterieus en zo oud dat zelfs teruglopend van vaders erfelijke lijn en van 

moeders erfelijke lijn, niemand met woord en klank kan zeggen
met mond, pen of veer op papier, perkament, steen of hout, hoe lang al.

Zo komt er een andere kijk op de vraag en op het antwoord van ster, zon en maan
niemand kan dus met klank en woord zeggen met mond, pen of veer op papier, perkament, steen of 

hout, hoe oud al.

Dus woordloos, zoals laatst in die zomerse Antwerpse circustent waar op een artistieke, acrobatische, 
zwevende, schommelende met touw, zonder touw,

3 vrouwen en 4 mannen door de lucht gaand onder muzikale begeleiding
door een een-mans orkest met toeters, bellen, mondaccordeon, computers, zagen, gitaren en drums op 
sfeerrijke en volle manier in duister met geel en wit licht en sterren geprojecteerd op het tentplafond, 

alsof het de blote avondhemel zelf was, werd er een antwoord gegeven op onze prangende vraag van de 
maan, de sterren en de zon.

Dus met een woordloos vertrouwen kunnen alle vragen en alle antwoorden gesteld en beantwoord 
worden door ons eigen gevoel en intuïtie.

Dus laat ons verstand op gevoel en intuïtie varen, waardoor vragen beantwoord worden uit het hart, uit 
ons ware-zijn en verder geniet toch van het leven 

nu er vol leven is zo richting de 70ste, fijne verjaardag pa!
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�Het stukje bos�

Je doet je ogen dicht en je waant je in een bos.

Op een bijzondere plek voel je een beekje onder je stromen vanuit een bron.
Het water zuivert je, heelt je en geneest je.

De wind waait al je zorgen weg en alle dingen die er niet meer toe doen.
De bomen geven je nieuw leven, kracht, energie, volheid,

puurheid, vreugde, vriendschap, liefde en geluk naar je toe.

Nu voel je het onkruid groeien zoals zoveel tientallen jaren geleden is begonnen
zonet buiten de stad en zeer dichterbij de containerhaven. Een klein stukje braak liggende grond, wat 

even uit het oog verloren was, daar begon het ontkruid te groeien.
Je weet toch dat uiteindelijk de natuur met regen en zon altijd de winnaar is

ook al bouwt men een stad en haven verder groter de tijd in. Wel het ontkruid groeide en groeide, 
waardoor het bos onder je voeten, langs je lichaam, zo ontstond het.

Nu in de zomermaanden trekt de mens dit bos in. Men plaats er twee circustenten, wat kraampjes voor 
de inwendige mens, stukken hout als stoelen en tafels, gekleurde lampjes in de bomen waar vrienden en 

familie uren kunnen vertoeven in elkaars fijn gezelschap.

Het werd donker in een van deze tenten, je ogen gingen weer open
toen er een gele plafondlamp van links naar rechts door de tent ging.
Rechts hing een op propeller aangestuurde machine die omhoog ging

waar een muzikant in zat en een heel orkest was in zijn eentje en speelde al begeleide mee met de 
acrobatische toeren boven het valnet als bescherming voor geplande of per ongelukkige valmanoeuvres.

Plots zakte twee touwschommels omlaag tot halverwege en twee luchtacrobaten
schommelde hoog van voor naar achter en weer van achter naar voren.

Ondertussen klommen de andere acrobaten links, recht, boven
om de volgende act voor te bereiden.

De muziek bracht bij elke slingerbewegingen hard, zacht, vlot en stille stukken muziek ten gehore en er 
verschenen sterren. Na wat acrobatische heen en weer geslinger ging het licht uit en klonk er applaus en 

blijdschap door de tent.

Toen het grote licht weer aanging, stonden de luchtkunstenaars 3 vrouwen en
4 mannen op een rij buigend voor het rechtstaande publiek het grote applaus van respect en waardering 

in ontvangt werd genomen.

De tent leeg liep, vrienden en familie gingen het gekleurde lampjesbos in
misschien wel tot in de stille uurtjes. Want vrienden en familie maakt ons meer mens, 

fijne verjaardag Peter, zo richting de 40!
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�Janneke het leven�
Janneke de maan.
Janneke de zon.

Janneke het leven.

Nadat de kracht een tijd geleden alweer in jullie ogen
de liefde had gebracht bij mekaar en voor elkaar.

En de liefde in verbonden zijn van lieve vrouw tot lieve vrouw
werd bekrachtigd samen met vrienden en familie

in een kapel van lieve vrouw en lieve heer
ging het verhaal van jullie leven verder in het hartenboek

met liefde en vriendschap.

Maar Janneke was toen bij het plechtig ja ook al aanwezig
niet gezien hoor door ons of door jullie zelf.

Neen, meer symbolisch toen de huwelijkstaart kwam
was zij als die kers van toen bovenop de taart

van 3 jaar terug, was ze er al.

Nu is zij echt de kers op jullie leven symbolisch en werkelijk
net zoals bij de stralen van de zon in de strakke blauwe lucht

waarvan elke straal zijn eigen kracht en intentie heeft en
net zoals bij de maan die een wezen is die subtiele krachten

in liefde en geluk laat aantrekken en toenemen.

Zo brengt Janneke alles tot leven.

Janneke het leven.
Janneke de maan.
Janneke de zon.

En zo maakt de kleine spruit nu al jullie leven heel in liefde en vriendschap
van jullie twee lieve mensen voor elkaar en ons allen.

Met ogen vol tranen zijn we allen begaan in jullie levensgeluk.

Als het donker wordt in hart of natuur zal Janneke altijd licht geven.
En de zon zal immer blijven schijnen van geluk en voorspoed door Janneke.

Janneke de zon.
Janneke het leven.
Janneke de maan.
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�Elja slaap zacht�

Elja is niet meer onder ons.
Haar plaats aan tafel is nu leeg.

Haar elektrische rolstoel horen we niet meer.

Op de nacht dat Elja voor zichzelf besloot dat het leven
te zwaar werd om verder alleen te kunnen dragen

is voor haar een nacht geweest van veel moed en bijzondere helderheid
om de dag die nog komen moest te laten beginnen als een dag van openheid.

Met de zon stond Elja op met het besluit genomen in haar hoofd
tot hier toe heb ik gevochten met hart en ziel voor mijn eigen leven,

en het is met heel veel respect wijs om te zeggen tot hier en niet verder
als het leven een hel een zware lijdensweg wordt.

De dag was vol zon begonnen en
Elja kreeg kracht met woorden deze dag

om allereerst haar dierbare familie en maatje Luuk
te vertellen dat haar leven echt zo niet meer verder kon en besloten had

om de trein des levens te laten stoppen.

Toen de zon bijna onder ging, kreeg ze ook kracht in haar ogen
om ons haar mede-bewoners te vertellen dat ze ons gaat verlaten

met pijn en verdriet in haar hart
want gaan wilde ze eigenlijk nog lang niet, maar haar lichaam was op, lieve mensen.

Maar haar verstand was er nog, helder deze avond om van ieder die wou
afscheid te nemen vele bewoners, kennissen, familie en vrienden

hebben Elja nog een mooie en zeer fijne voorlaatste avond gegeven
waar ze zichtbaar van genoot.

De puntjes op de i-zetter die Elja was
en het oog voor detail,

het kritische oor want Elja was perfectionist in daad en woord,
Aan de Pas zal Aan de Pas niet meer zijn zonder Elja.

Elja we gaan je missen, we missen je al.

Elja kon families herenigen en mensen bij elkaar brengen.

Want toen Elja het ons als leefgroep kwam vertellen, kroop
ieder in elkaar�s armen en liepen tranen over al onze wangen

en gaven troost en kracht niet alleen voor ons zelf,
maar we namen Elja op in onze kring van vriendschap

dat we samen Elja deden begeleiden naar de volgende dag.

Toen de zon nog niet op was, kreeg Elja nog een bad
van helend water en liefde van familie en nachtdienst.

Op haar laatste dag scheen ook de zon voor haar
door afscheid te nemen van gebouw, personeel en haar bewoners

persoonlijk haar laatste rondje te maken.

Toen de zon onderging werd Elja te bed gelegd en
kon ze eindelijk gaan slapen, haar wel verdiende rust nemen,
steeds dieper en dieper viel ze in slaap tot ze eeuwig slaapt.

De maan zou waken deze avond en wat kaarsen
her en der hebben Elja vredig laten inslapen.

Elja, bedankt,
slaap zacht,
slaap wel.

Nu je lichaam geen pijn meer heeft en
je longen niet meer hoeven te snaken naar verse lucht.

Elja slaap eeuwig,
slaap wel,

slaap nu maar meis,
slaap zacht.

Sssst.
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�Het luisterend oor�
Het luisterend oor is ook een eigenschap voor

moeders, leraressen, geliefden, zussen en vriendinnen.

Moeders zijn begaan met het leven van haar kinderen,
in jouw geval dochters

de een net over de grens van kind naar tiener zijn en
de ander nog in het vrolijk kind zijn

en zie hoe ze niet zonder mekaar kunnen in ervaringen van het leven.

Leraressen luisteren naar de vragen prangend of minder
van nieuwsgierige lerende leerlingen hoe het leven in elkaar steekt

van vroeger tot nu of hoe beeldend iets is of wordt.

Geliefden luisteren met oren vol tederheid en liefde om elkaar gelukkig te maken doorheen het drukke 
leven van werk en privé,

zijn geliefden om te horen naar elkaars wensen, verlangens, vreugdes en verdrieten waardoor een mens 
heel kan worden en zijn.

Zussen zoals jij, lieve zus Ingrid, zijn er om het wel en wee van je broer
doorheen zijn leven van geven en nemen
van vriendschap en Liefde voor het leven

en zijn diepste gevoelens aan te horen en raad te geven.

Vriendinnen gaan samen luisteren naar muziek op podia en
vertellen naar elkaar hoe het luisterend oor

de diepste of oppervlakkige zaken des levens
met een traan of lach naar boven laten komen, jezelf mogen zijn,

om de dag van vandaag in vriendschap te delen met elkaar.

Het luisterend oor is een van de wijsheden van ons menselijke soort.

Dus luister ik naar mezelf en de anderen
om in evenwicht door het leven te gaan

als een mens er te zijn voor die anderen en mezelf
in het luisteren naar de noden en plezieren

voor een fijn leven in wisselwerking met het leven met mekaar in aandacht.

Ik hoor het hele Leven in mijn oor,
het luisterend oor! 
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�Vakantie aan zee�
Vakantie aan zee doet je even vergeten
het leven van alledag dat je thuis leidt

daar waar je huis staat en fijn voelt en thuis bent.

Dat ik een druïde ben van het leven of
een ander die mensen helpt psychisch en emotioneel in hun leven of

verpleegkundige of korpsmarinier wil worden om mensen te beschermen
tegen slechteriken waar ook ter wereld of gewoon een gelukkig mede-mens

zijn met beperking of zonder
of lieve moeder zijn van drie kinderen en liefste van een tuinder of of.

Je vergeet niet letterlijk wie je bent,
maar voelt en weet dat je samen het bos, de duinen, het Tesselhuus, de zee

en het leven bent in vrijheid en vriendschap samen op weg
door het dierbare, maar altijd leerrijke leven.

En ieder mens is er om met elkaar
om alles beter, mooier en fijner te maken

voor elkaar, voor mekaar, voor iedereen is plek
doe waar het leven om je heen echt om vraagt en volg je talenten en

je hart met verstand of verstand met je hart natuurlijk en in Liefde en vriendschap.

Kijkend in de blauwe vlam van het tafelvuur
zie ik dat mijn vlam er nog altijd één is om vriendschap en Liefde

te geven en nog steeds het spel te leren wat Leven is
en mijn levenswijzers vrouwen zijn

Frederique,
Milou,
Nicolle,
Annet

om er maar een paar te noemen.

En nog zoveel anderen ook mannen hoor!

Bedankt dat ik het spel van leven mag spelen
met veer en humor soms directheid

vrij en los in het leven met een lach en traan. 
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�Weder-ontmoeten�
Wat zijn weder-ontmoetingen met vrienden of vriendinnen mooi,

maar tegelijk ook confronterend.

Zo ook laatst weer toen ik Nicolle
een vriendin van vroeger deed weder-ontmoeten.

De fijne herinneringen van ons samen-zijn aan vroeger
samen in de klas zitten, samen op het paviljoen �De Bosrand�

en die keren dat we er samen op uittrokken met de trein vooral naar Cynthia
je tweelingzus gingen bezoeken in Venlo en

ons carnavalsavontuur klonentrekke in de sneeuw in Kerkrade.

Deze herinneringen blijven me echt dierbaar!

Maar er is ook een hele zwarte bladzijde, lieve meis.

Toen ik blunders beging dat ons prille intieme geluk schaden
door mijn verlangens boven ons geluk te stellen.

Hiermee heb ik je toen heel diep gekwetst en verdriet aan gedaan
nog steeds voel ik me slecht en verdrietig

dat ik zo met je ben omgegaan
ons vertrouwen en onze liefde zo heb geschaad, waarom?

Tranen lopen over mijn gezicht.  

En niet keek naar wat we samen fijn vonden in ons samen-zijn. 
waar ik het nog best moeilijk mee heb, om eerlijk te zijn. 

Maar ook al bega je de nodige blunders in het leven met lieve vriendinnen,
zijn het vriendinnen met vriendschap die echt kunnen vergeven.

Waardoor onze vriendschap, Nicolle, weer kan beginnen.

Bedankt en fijn dat je weer in mijn leven bent. 
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�Een vrolijke kerst�
Een vrolijke kerst doet je gelijk denken aan dwarrelende sneeuwvlokjes

uit de lucht en een huis vol mensen en gezelligheid
net zoals vandaag hier in het acm.

Een vrolijke kerst is een boom versierd met lampjes, slingers en ballen
met een piek er bovenop als een duif wakend over licht en vrede.

Een vrolijke kerst is een dag van licht en vrede
voor een ieder en elk levende wezen hier op aard.

Een vrolijke kerst is een kerststal vol levende wezens
van een ezel, een os, wat schapen en herders komen

kijkend naar het nieuwe leven
uit liefde van Maria en Jozef naar Jezus

vanuit het midden van ons menselijke hart,
is er plek voor ieder.

Een vrolijke kerst is die geboorte van het universele kind van licht en vrede,
de universele licht - en vredesmens, Jezus van Nazareth.

Niet alleen Jezus is een kind, een mens, een medemens van licht en vrede,
nee elk mens zoals jij en ik, mijn buur of overbuur of overbuur maar

alle wezens zijn er een van licht en vrede.

Is een vrolijke kerst dan niet elke dag een vrolijke kerst voor iedereen
want elke nieuwe dag wordt er een wezen geboren uit licht en vrede?

Dus is er elke ochtend wel ergens, dicht of veraf,
een mens jarig op onze Moeder Aarde, hiepe piep hoera!

Een vrolijke kerst nog steeds drie koningen op weg naar een kind van licht en vrede.

Een vrolijke kerst is na een sneeuwbui glinsterend in het zonlicht of maanlicht.

Een vrolijke kerst doe je nooit alleen.
Een vrolijke kerst doe je samen zoals vandaag hier bij elkaar op het acm.

Daarom een vrolijke kerst niet alleen vandaag
maar alle dagen een vrolijke kerst

voor allen in ogen van licht en vrede.

Amen.
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�Het waarom van een staart van een vis, een 
blad aan een boom 

en het verstand en gevoel van een mens�

Om de verbondenheid tussen alles in het leven te benadrukken
en dat communicatie tussen al het leven er is,

kijk maar naar mieren, bijen, vogeltjes, orka�s, DNA-cellen en mensen onderling.

Want wij mensen zijn er niet alleen, nee heel de natuur wacht nog op ons
op antwoord op de vraag

jullie mensen zijn toch ook de natuur, nietwaar?

Dus is er de vis voor ons om te laten zien
dat je op een speelse en wijze manier tegelijk door het leven kunt gaan

en wij zijn er voor de vis om niet alle visvriendjes op te eten,
maar te laten zwemmen.

Dan is de boom voor ons om te laten zien
dat je stevig en zwak tegelijk mag zijn en altijd beweeglijk
met creativiteit kunt omgaan met gevoelens en verlangens,

door lijfelijk verlangend naar intiem contact, want een mens is er om lief te hebben
en wij zijn er ook voor de boom om niet alle bomen, bossen en wouden om te haken, want waar halen 

we dan anders de frisse en verse lucht vandaan
voor onze ademhaling.

Als laatste is er de mens om te laten zien
dat mens-zijn altijd in verbinding staan is met andere mensen en levende wezens

vol dankbaarheid, solidariteit, barmhartigheid,
Liefde in vrede om samen zijn,

nooit alleen.

En wij als mensen zijn er om bewust van alles om ons heen
te zijn als ware mens,

dus wees dankbaar, solidair, barmhartig
in Liefde en in vrede om samen

nooit alleen te zijn,.

Heb een goed en vreugdevol 2011!
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Het waarom van een staart van een vis, een blad aan een boom en
het verstand en gevoel van een mens?

Je zou je kunnen afvragen wat een vraag is me dat!
Inderdaad!

Maar even eenvoudig gesteld!

Een staart van een vis is er om de vis vrij en sierlijk te kunnen laten bewegen en voort te gaan door 
water, beekje, riviertje Maas, zee en oceaan.

Dus om vis te zijn.

Oké een blad aan een boom dan, is er om de boom zijn voeding te geven
door licht op te vangen en om te zetten in suikers en levende wezens beschutting

te geven tegen regen en zon.
Dus gewoon om boom te wezen.

Ja, dan het verstand en gevoel van de mens is er om de mens in evenwicht
te houden en om open te zijn naar en voor je naasten en al je geliefden

familie of vrienden om te handelen
daar waar nodig is met raad en daad.

Dus om mens te mogen zijn.

Maar waarom deze 3 bij elkaar zul je je verwonderd afvragen?

Dat is nou het mooie om druïde te zijn,
om precies te zijn om druïde van het universele leven te zijn.

Om een beetje spelenderwijze iets te mogen uitleggen van het waarom en hoe van het leven. Want het 
leven is werkelijk mooi en altijd blijft er iets om op te steken en

te leren in ons dierbaar leven te samen met alles en iedereen, mijn lieve mensen!

Na het kleine zijsprongetje terug naar de grote vraag even in het kort
van het waarom van een vis, een boom en de mens.

Nou, het blijft simpel, hoor!
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�Een gebed van hart tot hart en van ziel tot ziel�

Laten we een gebed zeggen
van hart tot hart en van ziel tot ziel voor Japan.

Nee, we laten jullie zeker niet in de steek en
denken voortdurend ook aan jullie.

De 3 dubbele ramp die letterlijk over jullie heen kwam
als een alles verplettende watermuur van golven
door een hevige aardschok diep in de aarde en

nu die onzichtbare zeer giftige nucleaire gloed die
heel het land toedekt en van adem neemt,

is hartverscheurend om te zien en om te voelen in ons binnenste
hoe jullie mede-kinderen van Moeder Aarde

toch moeten lijden in dit onvoorstelbare verdriet.

Moge wij jullie troosten
van hart tot hart en

van ziel tot ziel
door mee te leven in jullie

groots ontroostbaar verdriet.

Wat moet een mens toch allemaal dragen in een mensenleven,
laat ons alsjeblieft hun ons schouders geven,

want de weg is nog lang
in dit onomkeerbaar leed.

Laten we een gebed zeggen
van hart tot hart en van ziel tot ziel

voor alle Japanners
vol van Ki, de levensenergie.
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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 aan en voor jou (jullie) persoonlijk.

- Mijn lieve moeder, dans als leven en leven als dans. 
- Mieke Sondeyker (†). 

- Het bergkristal, het meisje met de mooie heldere ogen (haar naam weet ik niet meer)
haar dochtertje Lieve en het lieveheersbeestje. 

- De stilte van een moment, inspiratie het moment van overgave, een luchtballon en de ogen van een 
pasgeboren levenswezentje.

- Onze Moeder Maas. 
- Mimi en Jo. 

- Puurheid en on-puurheid.
- Mijn dierbare vader en de grasmaaier.

- De dierbaren van Pie, vader van Brigitta Decortes en de oude beukenlaan bij kasteel Vaeshartelt in 
Maastricht.

- Peter mijn geliefd schoonbroer, de fluit - de indianen fluit – die je kocht in de Aboriginal art winkel 
tijdens onze familie-uitstap in Amsterdam, elke uiting van innerlijkheid een tekening, een lied, een 

gedicht, een verhaal of andere kunstuitingen over liefde, geluk, vreugde en voorspoed, maar ook over 
haat, pijn, verdriet en verlaten-zijn, of over tragedie�s over menselijk handelen, keuzes en 

beslissingen, de dorpen van toen zoals Wilmarsdonk, Oorderen en Oosterweel de tranen van al deze 
oud-polderlander-wezens die moesten wijken voor de Antwerpse wereld-monster-haven en de 

dorpen Lillo en Doel.
- Mijn lieve zus Ingrid en la luna.

- Het dorpel-moment naar de ovatengraad, de trap naar binnen en een wegfladderend elfenvrouwtje.
- Fiena Torenent (†).

- Lotte, Mark en Denise.
- De druppel, de boom en de kaars.

- De maan en de zon. 
- Dat elk levend wezen een schakel is. 

- Mijn dierbaar nichtje Nellie. 
- Mijn dierbaar nichtje Emma.

- Mijn goede vrienden Geert en Sonja, hun eerste oogappel Daan en de geboorte van Willemien hun 
tweede oogappel.

- Hugo en Jeanne Quirijnen (de ouders van Peter Quirijnen mijn geliefd schoonbroer) voor hun 40ste 
huwelijksjubileum.

- De vergeet-mij-nietjes.
- Frederique Van der Aa een goede vriendin en mijn wederzijdse zielslichtje van wolkje naar 

berg(s)kristal en van berg(s)kristal naar wolkje.
- De kale notenboom (†) niet ver van mijn thuis.

- Angelique.
- Bosnimfen, een vrouwelijke kracht, energie en symbool, de vrouwen van geest die boom en bos 

beschermen. 
- Moeder aard en de maangodin.

- De levensfilosofie van Tantra en mijn eerste bewuste trancereis.
- Tristan broertje van Ewout, tweede spruit van Anita Pleijers en Camiel van der Waal.

- Linus broertje van Jacob en Elias, derde spruit van Mariet Nouwen en Werner Van Elsen.
- Een meisje waar ik iets van die zelfde eenvoud en geluk in zag. Helaas ben ik waar naam vergeten.

- Het vrouwelijke en het licht van de zon.
- De dansende prinses, de magische trommelstok, Hu-go de tovenaar, moedertje Maan en

de appelboom.
- Een bloesembloempje.

- Dylan en Jayden, de tweeling van Saskia R. en Frank. 
- Die IJslandse vulkaan. 

- Willem, de derde spruit van Veerle Vanmontfort en Mark Epperson. 
- Draken. 

- 3 kaarsen voor een geliefde vader. 
- De vraag over het waarom van de zon, de maan en de sterren, het woordloos antwoord hierop 

gegeven in die zomerse Antwerpse circustent op een artistieke en acrobatische manier. 
- Mijn eigen heilige genezingsgrove, een bijzondere plek van water, wind en bomen, in het begin van 

het Bunderbos, het stukjes bos net buiten de stad en de containerhaven van Antwerpen waar twee 
tenten staan voor �De zomer van Antwerpen�. 

- Janneke, dochtertje van Monique Pleijers en Joey Weijsters. 
- Elja Nelissen (†). 

- Het luisterend oor. 
- Vakantie aan zee met stichting Duck en alle deelnemers en alle vrijwilligers, het bos, de duinen, 

het Tesselhuus, de zee, de blauwe vlam van het tafelvuur, mijn vlam om vriendschap en Liefde te 
geven, het spel te leren wat Leven is, mijn levenswijzers vrouwen zijn Frederique, Milou, Nicolle, 

Annet om er maar een paar te noemen.

- Nicolle Hanssen een goede vriendin.
- Een vrolijke kerst(viering) op Aktiviteitencentrum in Maastricht (ACM). 

- Een staart van een vis, een blad aan een boom en het verstand en gevoel van een mens.
- een gebed zeggen van hart tot hart en van ziel tot ziel voor Japan.



Voor al jullie goede ideeën zo door de jaren heen en voor de totstandkoming van dit internetboek heel 
veel dank aan Activiteiten Centrum Maastricht afdeling Creatief, mijn zus Ingrid, mijn schoonbroer 
Peter,  Fred Opdam (het dummy-idee tot internetboek), Nic Vreuls (die de juiste mensen bij elkaar 

kreeg waardoor deze website met dit nieuwe deel van mijn internetboeken werkelijkheid werd, super 
man! ),  Mezelf voor het scannen van al de tekeningen, Luc Reinards in het bijzonder omdat hij 

afscheid neemt na al die jaren van trouwe dienst als webonderhouder en maker van mijn 
internetboeken. Zonder jou, Luc, was Vredeswens.nl nooit kunnen worden wat hij nu is! 

Ondanks dat je eigenlijk geen tijd meer hebt (opgesleurd door bergen werk als zelfstandig financieel 
adviseur voor bedrijven en natuurlijk je dierbare tijd voor je lief daar boven in Duitsland) voor mijn 

website en dit nieuwe internetboek heb je toch nog alle moed en energie bijeengeraapt en vrij gemaakt 
voor mij en Vredeswens.nl, petje af en duizenden maal dank! 

Zonder Luc heeft mijn website www.vredeswens.nl in deze vorm geen verdere bestaansreden meer. 
Niet dat Vredeswens.nl op houdt te bestaan, nee gelukkig niet! 

Maar Vredeswens krijgt binnenkort een splinternieuwe uiterlijk, zeg maar een nieuwe eigentijdse jas 
met dezelfde inhoud voorzien van de modernste en nieuwste technieken en mogelijkheden dat ik 

bijvoorbeeld zelf het webonderhoud kan doen. En dat er een beveiligd nieuw gastenboek komt 
waarmee ik meer interactief kan zijn met jullie mijn gasten van vredeswens. 

Momenteel zijn Nic Vreuls en ik druk doende met brieven schrijven naar mogelijke financiële fondsen 
om Vredeswens te kunnen gaan vernieuwen. Als je een goed welwillend fonds weet,  laat het me dan 

weten. Een professioneel grafisch webontwerpster hebben we gelukkig al bereid gevonden om de 
website een nieuwe vorm te gaan geven.  Nu de financiën nog! Tot weder hoor! 

En als laatste velen dank aan mijn vader die het Nederlands taalgebruik van mijn voorwoord en mijn 
gedichten corrigeert op taalfouten. Ik geloof dat mijn originele zinnen al wat korter zijn gekomen, dus 

het begin is er.

In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal.
Edwin. 





De tijd gaat voort. Dat geldt voor ieder mens en ieder ding. In het bijzonder, mijn eigen gedichten 
en tekeningen die een bepaalde periode moet beginnen en afsluiten. Al deze gedichten en 

tekeningen zijn verzameld in dit internetboek 6. 
Deze creatieve bundel heeft de titel �Gedichten als verhaaltjes, tekeningen als vensters op het 

leven van alledag, gewoontjes en diepzinnig� en heeft de symbolische kleur oranje en als 
levensthema het Leven. 

Het eerste gedicht �Dans�, is geschreven voor mijn lieve moeder die toen jarig was, en het gaat 
over het leven dat als een dans kan gezien worden. 

In het gedicht �Bergkristal� komen we bij mijn ware identiteit uit, een pure bergkristal. Het 
gedicht dat ik dan even wil aantippen is �Op de dorpel naar de ovatengraad�. 

De overgang van de eerste graad van de barden naar de tweede graad van de ovaten. 
Het gedicht �De reis� is een grote ommekeer in mijn leven en doordat alles in mijn leven anders 

is geworden door de ontmoeting met mijn wederzijdse zielelichtje Frederique. 
De gedichten �Bosnimf en maan�, �Bosnimf en zon� en �Tantra�. Zij zijn voor mij zeer 
essentiële momenten in mijn leven. Deze 3 gedichten handelen alle over seksualiteit, mijn 

seksualiteit die uit mijn diepe-ik naar boven komt en in het daglicht wordt gezet na jaren van 
verwaarlozing. 

En we nemen we afscheid van Elja in het gedicht ‘Elja slaap zacht‘. Dan het gedicht ‘Vakantie 
aan Zee’ waarin ik me realiseer dat de kracht van het vrouwelijke en de kracht van vrouwen in 

mijn leven een grote realiteit is. God(in) van het leven dank daarvoor! 
Het laatste gedicht �Een gebed van hart tot hart en van ziel tot ziel� is een gebed vol 

levensenergie als grote troost over de grote aardbeving en tsunami-ramp die Japen zo zwaar trof. 
Zo eindigt dit boek. 

Mag ik ieder veel kijk en leesvreugde wensen en tot een volgende keer. Doei. 

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.
Als je na het lezen van mijn zesde 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 

www.artsenzondergrenzen.nl/steun-onze-teams-wereldwijd-0

Namens Artsen zonder Grenzen,
vele dank,

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort
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