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Het boek dat voor jou ligt is mijn eerste boek genoemd ‘Een reis vol gedichten en
tekeningen van (on)wetendheid naar wijsheid’. Dit boek is een verzameling van de eerste

50 gedichten die ik ben gaan schrijven vanaf 1998. Het schrijven van deze gedichten is van de
ene op de andere dag begonnen. Mijn eerste gedicht dat ik bewust schreef was ‘Oorlog’. Bij
het schrijven van dit gedicht had ik voor de eerst het gevoel nu schrijf ik een gedicht en is

het gedichten schrijven eigenlijk begonnen. De gedichten ‘Wakkere slaap’, ‘Opkomende zon’
en ‘Anita’ uit 1998 en ‘Grote zonsopgang’ en ‘Gelukkig, het is lente’, beide uit 1999,
ontdekte ik pas later. Het tekenen van de illustraties bij de gedichten is begonnen in

maart 2000 toen ik naar het Aktiviteitencentrum te Maastricht ging.
De tekeningen komen voort uit mijn innerlijke en zijn daarom kinderlijk van aard.

Dit tekenkarakter komt ook deels door de handicap van mij, een progressieve spierdystrofie
type Becker met beademing, die sporadisch in tekeningen staan en hier en daar in gedichten

voorkomen. Het innerlijke is de basis van mijn kunst niet mijn beperking, die overwin je door
te kijken en te doen hoe je het dan wel kunt doen maar toch zien je het terug in de tekeningen
van mij. Maar het blijft hoe ik ben zoekend naar geluk zoals elk menselijke wezen. Want mijn

innerlijke laat mijn hand tekenen zonder erover na te denken, dan ontstaan er van zelf iets
van zwart/wit en houtskool tot volle kleur. De titel van het boek ‘Een reis vol gedichten en

tekeningen van (on)wetendheid naar wijsheid’ is eigenlijk de reis die wij allemaal individueel
moeten gaan samen met de andere(n) voor de tijd die ons gegeven wordt op onze Moeder

Aarde. De onwetendheid waarvan ‘on’ tussen haakjes staat, heeft betrekking op mijzelf dat ik
eigenlijk al wetende was maar ook nog onwetend van het leven zelf. Langzaam werd het leven

van en voor mij wetend en groeide er een wijsheid van en voor het leven in mij dat in teken ging
staan van verdieping van mijzelf en een leven voor meer begrip in en naar het leven van de

anderen, dit om hen te helpen met het leiden van het leven zelf in verantwoordelijkheid tot ons
allen. Het schrijven van deze gedichten komen vaak voort als gedachten van vroeger of van een

bepaald beeld dat ik al altijd in mij heb of om een gevoel of mening te vertalen in een droom
of werkelijkheid of gewoon te verwoorden wat iemand doormaakt in zijn dagelijks leven of om
uit te drukken wat mijn eigen plaats is hier op Moeder Aarde of waar mijn roots liggen of om de

medemensen te helpen of, of. Bij het schrijven weet ik altijd het begin, maar het einde en het
complete gedicht is voor mij altijd ook weer een hele verrassing, het lijkt dan altijd weer een

wonder te zijn voor en van het leven zelf. In het boek zijn er een paar rode draden zoals die van het
niet wetende naar het wel wetende, naar wijsheid of die van de voortgang der seizoenen

of de bomen die in veel tekeningen terugkomen of je ontdekt er zelf een.
Ik hoop dat het boek een steun mag zijn op jouw eigen reis en dat je beseft dat je niet

alleen reist want ik en anderen reizen ook met jou mee. En daarom wens ik jou veel lees- en
kijkplezier en verdieping toe bij dit boek en tot een volgende keer misschien. En denk er aan
dat onze reis door het leven blijft doorgaan met onszelf en alle andere wezens voor elkaar en
door mekaar, dit tot iedereen deze wijsheid heeft begrepen en ernaar zal gaan leven tot in de

eeuwigheid op onze Moeder Aarde. Nog een fijne reis.

Voorwoord
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Wakkere Slaap

Als een halve innerlijke zombie was ik blij
dat ik in mijn bed lag.

In bed bedenk ik mij dat het net lijkt alsof
er zich tussen mijn eigen lichaam en de buitenwereld

een soort niemandsland heeft gevormd,
waarvan een oude gammele brug die op instorten staat,

de enige verbinding is tussen deze beide.
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Opkomende Zon

Tussen Lyon en Dijon kan ik de slaap vatten 
niet lang want een dik uur later ben ik weer helder wakker. 

Een tijdje later ben ik nog wakker en 
zie ik de lucht in het oosten al lichter worden 

dus besluit ik de hele licht- en zonsopkomst te volgen. 

Het wordt lichter en lichter 
tot je eerst een streepje gele licht ziet. 

Dan zie je heel langzaam beetje bij beetje 
de zon een oranje/gele bol worden. 

Het landschap is in de verte nevelig 
met de opkomende zon daartussen. 

Op een gegeven moment ging de autobaan iets oostwaarts en 
zagen we het-meer-naar-het-gele-wordende-wonder

der moeder natuur recht voor ons. 

Wat is dit onbeschrijfelijk prachtig. 

De bus draaide weer noordelijker en nu zagen we 
aan de rechterkant de zon hoger en hoger klimmen. 

Opeens is hij/zij helemaal geel en kun je er niet meer in kijken. 
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Anita

Vrijdag 27 november 1998, Tarregona
Gegroet Anita,

Ik ben nog een beetje in de sprookjessfeer.

Dat is voor jou en mij een grote kindereer. 

Want deze oude grijsaard vindt dat de grote mensen 
ook nog wat kind moeten blijven 

door zich op het grote fantasiemeer te laten meedrijven.

Het water komt en het water gaat 
langs de ene druppel door de andere druppel

van de dwaze daad naar de wijze raad.

In sprookjes word je altijd meegenomen 
naar mysterieuze en moraal-vormige werelden.

Daar droomt men weg van prachtige leringtrekkende gebieden.

Van de wijze daad naar de dwaze raad
langs de andere druppel door de ene druppel

het water gaat en het water komt.

Het koekenhuisje was voor Hans en Grietje 
een droom die plots nachtmerrie werd. 

Voor jou, Anita, zullen de koekjes op het huisje 
geen lokmiddel van de boze heks worden. 

De droom om kleurende Gruhl en theelichtjes te krijgen 
zal wel werkelijkheid worden. 

Want de boze heks is nu achter de moraal 
van het verhaal gekomen en 

prompt een waarzegster geworden
waardoor voor jou, geloof mij, 
het geen nachtmerrie wordt. 

Van de grote kindervriend, Sinterklaas.

- 9 -- 8 -



Oorlog

Voor deze kaars zit ik nu
hopend dat jullie ongedeerd blijven.

Boven onze hoofden wordt aangevallen,
over jullie bombarderen ze heen.

Zij zijn daar en wij zijn hier.

Er heerst oorlog ginder, mensen slaan op de vlucht
en wij voelen de dreiging van al dit.

Wanneer stopt het voor hen, komt het ook hier?

Zijn we niet allemaal slachtoffer van ons streven
naar het ideaal.

Als iedereen dit loslaat, gaan we in vrede en
bewaren we de vrede.
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Er was eens een kleine spruit,
ze verscheen half tussen de regenbuien uit.

Ze ging samen met Va en Moe op weg
en houden nu halt bij de eerste verjaardagsheg.

Hiepiepiep Hoera, 
Hiepiepiep Hoera,
Lang leven Emma!

Emma 1 jaar
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Hoog in de bergen, 
in het land van de eeuwige sneeuw, 

is alles vredig en hemels mooi.

Waar de vogels hoog in de lucht,
kijkend op ons aardse leven, 

beseffen ze dat de mens 
beter eens wat meer vogel wordt.

Vogels
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Een tijdje gaat verder. 

De zon komt op,
de maan komt op, 

zon gaat weer onder,
maan gaat weer onder, 

hé maar de zon komt weer op. 

Na deze cyclus in de gaten gehouden te hebben 
van dag in, dag uit, week in/uit, 

tot en met het voorbij vliegen 
van de maanden op de scheurkalender, 
kwam de grote zonsopgang voor mij. 

Grote zonsopgang
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De lente hangt alweer in de lucht. 

Je ruikt het echt als je buiten bent. 

De bomen, het gras en de frisse lentelucht. 
Ruik je het? 

We hebben de lange herfst en winter achter de rug.

Vond je ook niet dat het weer lang heeft geduurd, 
ik was blij dat de lente ons een beetje overviel 

zo vlak in maart. 

Want eerst had de herfst de stevige oude notenboom 
eens flink door elkaar geschud. 

De winter heeft ons een beetje doen bevriezen. 

Maar nu is het weer lente. 

De tijd dat alles weer nieuw kan worden, 
we kunnen weer beginnen. 

De natuur kan gaan groeien en bloeien. 

Als ik weer naar binnen ga en door het raam naar buiten kijk, 
zie ik dat me zoiets soortgelijks is overkomen.

Gelukkig, het is lente! 

Gelukkig het is lente
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Aan een grote boom worden we geboren 
als een dauwdruppel.

Bij het ochtendgloren vallen deze druppels 
uit mekaar om samen 

in een watermassa gedoopt te worden en 
met elkaar een wisselwerkend leven te leiden. 

Gedoopt
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Het vallen van de bladeren is het moment van het jaar 
dat de natuur zich klaarmaakt voor het verval. 

Dat de zon laag en minder warm is. 

Het begin van de donkere dagen met hun wandelende lichtjes
naar het einde bij de ommekeer 

naar het warme en het mooie van het leven.

Net als een novemberkind. 

Herfstkind

- 23 -- 22 -



Het begint allemaal bij de oude notenboom.

Als deze oude heer eerst zijn noten en dan zijn bladeren laat vallen, 
komt de vroeger kindvriend: Sint - Maarten.

Het wordt plotseling donker.

Dan komen de wandelende kinderlichtjes langs met de heiligman Maarten.

Voor hem laten ze een grote vuurhoop branden.

Bij het doven van het vuur ontstaat een kleine vonk.

Deze vonk slaat over op de stoomboot of trein 
die de grote kindervriend Sinterklaas kracht geeft 

om zijn reuze geschenkentocht te houden.

Die hij doet uit Spanje over dit gedeelte van Europa.

Ook dit lage land heeft deze Sint en zijn Pieten dit jaar op het oog. 

Normaal heeft Klaas en zijn helpers alleen tijd en aandacht 
voor de kleinen onder ons maar hij wil de groten niet over het hoofd zien.

Want onder hen zijn er ook nog wel grote kleinen die een geschenkje willen.

Zo ook jij, Monique Pleijers.

De Sinterklaas heeft onlangs bericht gekregen dat jij met je vriend 
een appartement hebt gekocht en al bewoond wordt door jullie.

De oude Sint-Nicolaas heeft daarom het cadeau ook een beetje aangepast.

Een nieuw gebouw heeft nog een bouwlucht en om deze te neutraliseren,
zijn er deze reuk- en geurstokjes.

Om de boel een beetje licht en gezelligheid te geven, 
geef ik jou een kaars.

Als de donkere dagen je een beetje beangstigen, geeft deze kaars
je weer wat kracht om door te gaan.

Dat er een kleine vonk mag overslaan naar jou en dat het in jou 
mag blijven branden, wat anderen warmte en genegenheid geeft.

De Sint en de Pieten.

Monique
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Langs het hoge gras loopt een eeuwenoude rivier.

Nadat de maan is weggedraaid, hangt er een diepe dichte mist over het water.
In de verte trekt de mist verder.

Plots rijst er een stenen brug op.
Aan het begin staat een vrouw , wachtend op een beetje verlichtende rust.

De zon wint dit keer ook weer van de hangende sluier witte grijze rook.
Nu is de heldere dag weer opgestaan.

Aan de overkant van de brug komt een witte verschijning.
Die komt dichter en dichter bij de vrouw.

Tot ze zich kruisen.

Op dat moment gebeurt er iets merkwaardigs.
Het blijkt een man in het wit te zijn, hij overhandigt de vrouw een stoffige zak.

Het vrouws aangezicht verandert van een wachtend verlangende 
naar een gelaatsuitdrukking van een verlichte.

Rustig gaan ze beiden hun weg vervolgend.
De man gaat terug naar de andere waterkant.

De vrouw gaat naar het uit mergel gehouwen huis langs de oever.

Even later komt er uit de schoorsteen 
een verbrande houtige rook met een soortgelijke geur. 

Nog wat later kun je aan de beide kanten van de rivier een vers gebakken 
broodlucht waarnemen.

Ook de man in het witte pak heeft het geroken en snelt terug 
naar de overkant van de brug.

Hij rent naar zijn meel geworden broden om ze samen met die vrouw op te eten.

Mist
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Kijkend vanop de heuvel, zie ik voor mij de andere heuvel 
waartussen een uitgesleten dal heeft plaatsgenomen.

In vroegere tijden zijn de heuvels oevers geweest 
waar een reuze rennende rivier zich oost- westwaarts verplaatste.

Nadat Moeder Aarde van een gehele plaat in 5 á 6 stukken was gebarsten.
Is dit deel van de wereld in eeuwen tijd van zuid naar noord geklommen.

Toen dat was geschied, heeft de grote woeste rivier zich teruggetrokken 
tot een kronkelig wandelend riviertje.

Staand op de nu beboste heuvel, wend ik mijn blik af op iets in het ontstane dal.
In de verte, bijna onderaan zie ik een oude grote boom.

Deze boom heeft al eeuw in en eeuw uit de ontwikkeling 
van de zanderige rivierbodem tot een vruchtbare levensgevende doorleeft.

En de laatste eeuwen heeft hij ook de komst van de mens meegemaakt.
Wat aan de ene kant positief is maar ook zijn negatieve keerzijde heeft.

Het positieve ligt op het vlak van respect want vanaf zijn zaadje zijn tot nu,
is er heel wat schoons gebeurd bij, met, onder, 

boven, achter, voor en in de boom.

Het negatieve is dat wat er allemaal met het gebied rond hem gebeurd is,
dit om de mens wat mobieler te krijgen.

Verder was en is bij de levendige eeuweling
een ontmoetingsplaats voor oost, west, zuid en noord.

Want een verhaal vertelt dat een tijd geleden een troubadour, 
die van een heuvel verder zuidwaarts, een vrouw heeft ontmoet,

die wat verder oostelijk woonde.

Deze vrouw en man hadden bij hun eerste oogcontact
al een gevoelige snaar geraakt door elkaars onzekerheid weg te nemen. 

De rondtrekkende muzikant ging verder met de vrouw.
En de vrouw ging met de man in noordelijke richting.

Vele jaren verstreken toen ze nog eens langs de oude grote boom kwamen.
Onder hem omhelsden ze elkaar en besloten ze om altijd bij hem 

in de buurt te blijven wonen.

Mijn ogen keren weer terug naar de beboste heuvelrug.
Nog een keer kijk ik over het dal en besluit dit vredige beeld 

in me op te nemen en het te bewaren 
tot als ik eens een onrustig gevoel over me krijg.

Heuvel
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HET BEGIN

Kerst is het feest van vrede.
Op deze dag zwijgen de wapens de gehele dag over de aarde.

Deze dag is ook de dag dat er maaltijden gemaakt worden 
voor duizenden hongerige medemensen die normaal, de andere dagen van het jaar 

maar moeten zoeken naar iets eetbaars.

De vraag waarom dit in de meeste gevallen alleen maar met de kerstdagen gebeurt 
is voor mij aan de ene kant verklaarbaar maar aan de andere kant raadselachtig. 

Verklaarbaar is het door het feit dat mensen in de voetsporen van Jezus Christus 
willen treden door aan naasteliefde te doen, door eens te denken aan de minderen 

in de maatschappij. 

Maar raadselachtig blijft het feit dat de meeste aanhangers van dit christelijke 
wereldgeloof dat aspect blijkbaar door het jaar minder belangrijk vinden. 

Als je Jezus echt lief hebt, moet je niet alleen zijn geboorte en dood 
herdenken maar zijn heel leven. 

En als je hem werkelijk wilt geloven of volgen,
moet je gewoon gaan leven als Jezus destijds. 

Vrede

HET KEERPUNT

Leven als Jezus destijds kan zeker nog in deze tijd 
van vervallende en alles mogende moraal.

Zijn leven, geboorte en dood compleet lief genomen, 
moeten we hem niet alleen gedenken als een vredelievend mens 

maar gewoon Jezus zelf zijn.

Jezus, Boeddha, Gandhi, Mohammed en Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Bono, Jim Kerr waren niet raadselachtig zoals velen 

maar juist hun goede daden voor de minderen van de mensheid is naasteliefde, 
alleen beperkten zij het niet tot een feestdag. 

Verklaarbaar blijft het dat de meeste wereldmensen hun geweten sussen 
door ééns per jaar in Jezus of andermans voetsporen te treden. 

Dit is een begin maar op lange termijn levert dit niets op, alleen maar verwarring. 

Dus doe het gewoon altijd vol mededogen met de ander.

De maaltijden met de kerstdagen van goed bedoelde mensen 
voor de duizenden hongerigen staan maar ééns stil bij het feit 

hoe deze medemensen dan de rest van jaar aan voedsel komen.

Dat de wapens zwijgen over Moeder aarde is voor de betrokken partijen
ook een feest, alleen vieren ze het nog niet met elkaar. 

Als deze twee oorlogvoerende groepen dat dit jaar inzien zijn we gered, 
want dan begint de eeuwige vrede over onze unieke blauwe planeet. 

Dan heeft de millenniumovergang toch nog iets goeds gebracht, 
namelijk wereldvrede.

Vredige groeten, Edwin
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Plots zag ik niets voor mijn ogen en voelde mijn lichaam niet meer. 

Ik voelde wel mijn geest die het verlaten had.

Iets later begon er iets zichtbaar te worden.
Ik kon zwarte contouren zien.

Links, rechts, voor en achter me en er tussenin 
waren ook zwarte contouren waarneembaar, 

de eerste konden wel muren zijn en de andere waren niet verklaarbaar.

Na minuten zijn mijn ogen gewend aan de duisternis en kan ik bijna alles zien.

Het was een donkere ruimte waar ik opeens in kwam.
Ook de dingen die ik niet verklaren kon, zijn nu zichtbaar geworden, 

het zijn namelijk een bed, een kast en een tafel.

Nu het zwarte grijs geworden is, 
zie ik dat er ook nog een persoon in het bed ligt.

Het grijze gaat nu langzaam naar helder witte toe.
Aan het plafond zie ik een bos gedroogde bloemen hangen.

Dan slaan mijn ogen open.

Ik zie nu weer donker om mij heen, met boven mij een schuin lopende zwarte lijn.

Het contrast van licht na donker, geeft het donkere een beetje een gespikkelde tint.

Ik voel mijn lichaam en kijk langs mij de andere kant op.
Ik zie dat het licht wordt bij het gordijn.

Nu besef ik dat ik in mijn eigen bed lig en dat ik gedroomd heb en 
ik weet wat ik gedroomd, namelijk dat ik bij een bevriend 

slapende lichaam en geest op bezoek was.

Donker
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Op een dag midden in  de zomer ontving ik een bruine recycle envelop.
Deze zal wel zijn van dat nieuwe meisje en inderdaad die is van haar.

Een mooie dag of twee later is er een bijeenkomst.
Als laatste binnenkomend kijkend over de tafel naar alle nieuwelingen 

heb ik zonder voorgesteld te zijn haar gevonden. 

Jij kreeg telefoon van mij. 
Ik kreeg een brief van jou.

Jij kijkt en ik keek.
Ik kijk en jij keek. 

Er klikte iets.

Na de bijeenkomst is er een paar dagen niets.
Nu is de dag aangebroken van fijne mooie 10 dagen.

Ik zie jou weer en jij ziet mij weer.  
En er klikte weer iets tussen ons.

Jij en ik kijken naar elkaar recht in de ogen.
Wat er rond ons gebeurt met jou en mij en alle anderen zien wij en 

reageren naar elkaar zonder iets te zeggen 
maar via onze ogen voelen wij elkaar aan, we snappen situaties en elkaar.

We voelen elkaar aan, is het vriendschap of liefde?
Het is een mysterieuze kracht die vrij komt 

als we elkaar recht in de ogen aankijken. 
Het is alsof de wereld tussen ons er niet meer is en 

dat elk zijn geest is vergroeid 
tot een grote allesomvattende en begrijpende geest.

Dan wordt het jou te veel. 
Je blik was er opeens niet meer.

Ik kijk maar jij wendt je af van mij. 
Ik kijk weer maar je ogen zeggen, hou op met kijken.

Ik besluit dan maar met mijn geest te kijken, 
deze vertelt mij dat de geest van jou 

wel wil maar dat die aan noodrem heeft getrokken.

Mijn geest confronteert andere geesten dit om ze een ander inzicht te geven.
En jouw geest maakte hier ook gebruik van omdat die lerend is en

besefte dat die een ander doel heeft dan de mijne,  
namelijk eerst leren leven met jezelf en 

dan pas echte vriendschap en liefde geven. 

Mijn geest heeft jou de weg gewezen 
naar hoe jij verder moest gaan en 

je hebt daardoor het godsgeschenk 
vriendschap en liefde ontvangen.

Wijzende geest
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Langzaam gaat de heldere blauwwitte dag 
over naar een donkerblauw gele schemering.

Vlak voor duisternis, kijk ik over het land. 
De bomen in de verte zijn als zwarte contouren 

tegen de gekleurde schemerachtergrond. 

Er overvalt mij een bepaalde helderheid, noem het rust of kalmte. 
Mijn gedachte overstijgt het land en gaat mediterend naar jou.

Ik was een leeg blanco blad voor jou.
Jij was een leeg blanco blad voor mij.

Bij onze eerste ontmoeting, ons allereerste gesprek, was dit niet meer zo.
Ik wist dat er iets was met jou. 

Alleen wist ik niet wat.

Verder niets wetend van jou gingen er dagen misschien weken voorbij.
Tot er meer ontmoetingen kwamen. 

Al snel was het zo dat ieder weekend als ik op het andere paviljoen was, 
kwam jij en ik bij elkaar. 

Bij het kijken naar de tv of erna, begonnen onze gesprekken. 
Als deze dan begonnen waren, waren ze ook echt begonnen.

Jij vertelde mij over je nare ervaringen uit je jonge leven.
Ik was in het begin een luisterend oor voor jou.

Nadat de gesprekken uitgebreid werden van weekend naar week 
was ik niet alleen meer luisterend oor maar volwaardig gesprekspartner voor jou. 

Jij vertelde iets, ik vertelde iets.
Jouw littekenen van je opvoeding waren zo diep, 

dat je geest was doordrongen van overleven.

Door wat er met jou was gebeurd, keek jij anders tegen de wereld aan. 
Jij dacht na over het leven.

Tot dan leefde ik mijn leven zonder bewustheid van het echte leven.

Jij hebt mij bewuster gemaakt.
Door jou ben ik nu, zoals ik ben.

Jij hebt mijn boeddhanatuur geopend.
Daar ben ik je dankbaar voor.

Mogen boeddha bij jou blijven,
mogen boeddha bij mij blijven.

Dat we via het verlichtingspad toch bij elkaar zijn en blijven, 
ook hoe ver de afstand ook mag zijn tussen ons. 

De ommekeer
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Na de sneeuwbui is het overal om ons heen maagdelijk wit.

Daarginds staat de notenboom. 

Hij is ook bedekt met een laagje witte maagdelijkheid.

Niet lang want de zon boven de boom warmt de aarde op en 
laat de jonge sneeuw langzaam smelten.

Het nietsdoen waar ik tegenwoordig in verzeild ben geraakt,
lijkt op de smeltende sneeuw die van de boom druppelt.

Nietsdoen
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Alsof het zo moest zijn.

Tijdens mijn ziekenhuisverblijf beleefde ik dezelfde droom 
die ik al gans mijn leven had.

Als kind had ik deze al.

Het komt dichter en dichter bij.
Het is een vlakte met niets in, geen kleur, geen vorm, geen wezen.

Het lijkt een lange maar ook een korte vlakte.

Als ik dichter kom, komt het midden dichter en dichter tot het niet meer kan.

Als kind herinner ik me dat ik dan altijd schreeuwend wakker werd 
en dat mijn moeder kwam en vroeg wat er was. 

Ik zei dat ik weer die enge droom had gehad. 
Ik kreeg van haar dan altijd een aspirientje.

Mijn kinderlijke herinnering zegt me dat ik als kleine deze droom elk jaar had.
Tijdens mijn puberteit heb ik hem ook verschillende keren gedroomd.

Ik ontdekte toen dat als ik tijdens die droom even met mijn ogen knipperde 
hem kon laten eindigen door een simpele oogbeweging. 

De wereld draait een tijdje verder. 

De zon en de maan wisselen elkaar af dag na dag, week na week, 
maand na maand en jaar na jaar tot nu ongeveer een jaar terug.

Op die middag rond half vijf keerde ik met het busje van het werk huiswaarts.

Toen we mijn dorp naderde , overviel mij een heel ander vreemd gevoel,
alles werd rond mij een seconde lang akelig pikkedonker, 

maar de zon bleef buiten schijnen.

Dit liet mij zo schrikken want een vriend had dat ook eens meegemaakt, 
maar hij overleed een paar jaar later.

Ik kreeg nu de droom ook vaker en vaker, 
niet alleen ‘s nachts maar ook overdag.

Ik had de droom weer.

Toen ik in het ziekenhuis die droom weer beleefde, 
op het moment voor of na of tijdens mijn canule - operatie,

leek het net of mijn onderbewuste natuur mij altijd al heeft willen duidelijk maken 
dat ik een canule en beademing zou krijgen.

En dat ik een keuze had tussen leven en dood,
ik koos voor het leven op aarde in tegenstelling tot die vriend.

Enge droom
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De laatste dag van mijn negen maanden durende bezinningstijd 
lijkt op het einde van de pechstrook van mijn eigen levensweg.

Als ik achter me kijk, kan ik zo ver kijken als ik kan kijken.

Ik zie de weg die ik tot nu toe heb afgelegd,
het is een heuvelachtige kronkelweg met mooie bochten en 

wonderlijke rechte stille stukken,  ook zie ik slecht verlichte kruispunten en 
gevaarlijke lawaaierige haarspeldbochten op deze aardse reis tot nu.

Op de pechstrook sta ik nu met achter me het reeds ingekleurde rijke 
emotionele actieve leven en voor me een witte vlakte 

met een paar  gefantaseerde beelden over mijn aanstaande 
nieuwe levensperiode vol actieve en mediterende momenten. 

Kijkend naar mijn verleden, overvalt me een gevoel of 
alle puzzelstukjes in elkaar vallen. 

Mijn leven tot nu toe is gewoon een aaneensluiting van een groot leven.

Want het bestuderen van aardse of buitenaardse menselijkheid en 
het spelen met woorden en beelden in mijn gedichten van nu 

zijn eigenlijk dezelfde als het luisteren naar de radio en 
het spelen met woorden en fantasieën met mijn legomannetjes, 

speelgoedauto´s, tractoren en Playmobil in mijn kindertijd. 

Een groot leven
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Geel is de weg der aarde waar ze met hun drieën op lopen.

Blauw is het water waar de twee ouderen de jongste in dopen 
in de naam van Jezus.

Groen is de lucht waar ze allen van ademhalen.

Rood is het vuur waar de warmte en liefde hun huis mee vult.

Wit is de ruimte waar aarde, water, lucht en vuur 
samen hun binnenwereld des levens vormen 

wat vriendschap en broederschap voortbrengt in de wereld buiten hen.

Dat deze vijf kleuren der elementen Emma mogen begeleiden van haar tweede 
naar haar derde levensjaar vol vreugde en vrede met haar en in haar. 

Vijf kleuren der elementen voor 2 - jarige Emma
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Langs de bomen stonden we in een halve cirkel rond de grafkist.

Plots kwam de levenstrein voorbij die op weg was naar het wisselstation De dood.
Op dat station kan men overstappen op een ander eeuwige spoor.

Door de jaren heen heb ik al vele lotgenoten zien gaan 
naar dat eeuwige hemelse spoor. 

Degene die gingen, hebben me op de ene of andere manier gevormd 
tot wie ik nu ben. 

Van de muziek die ik nu leuk vind, namelijk alternatieve rock is begonnen 
ergens met de Hardrock van Iron Maiden van Rob. 

De andere manier van het accepteren van mijn handicap is begonnen 
toen Enzo de Satan had gezien in zichzelf, 

als kind dacht ik ook dat deze donkere geest mij zou benemen.

Maar ik zei tegen me-kinderlijke-zelf dit moet jou niet gebeuren.

Dus ben ik op zoek gegaan naar een andere geest, die lichtere van Jezus en Boeddha.
Van Barry en Pascal heb ik geleerd ondanks alles je eigen wil te hebben.

Van Nico en Danny leerde ik de levenskracht om te leven kennen.

Nu met de dood van Hans, geeft hij me de kans te vertellen 
hoe belangrijk lotgenoten zijn.

Het zijn eigenlijk mijn broeders die nu voortleven in de herinnering en 
me bijstaan in dit dagelijks aardse leven.

Tot later! 

Eeuwige spoor
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Op de levensweg rijdt hij dan richting 30 +.

Wat is dat daar in de verte, denkt hij.
Hij gaat eropaf.

Als hij denkt nu ben ik op dat punt daar in de verte, ziet hij het nog steeds ver weg.
Hij gaat er weer op af.

Op het punt in de verte aangekomen, blijkt het weer daarginds te zijn.

Hij rijdt weer verder tot hij denkt nu ben ik er echt.
Maar hij ziet weer dat het niet zo is.

Nu gaat hij aan de kant van de weg staan.

Hij kijkt eens door zijn achteruitkijkspiegel.

Hij schrikt, want hij ziet een oude man met een lange grijze baard in deze spiegel. 

Dirks 30ste verjaardagsfeest
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Er is feest in het dorp.

De lente is ook begonnen, dit maakt het feest nog mooier.

Men viert twee dingen, het afscheid van Jezus en 
een nieuwe jaar voor moederlijke liefde, warmte en geborgenheid.

Feest
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Het is vandaag 4 mei.

De dag die even heel stil is om 8 uur ’s avonds.

Je hoort de natuur om je heen.
Je voelt je ermee één worden.

Je hoort de vogels, de bomen en het water.

Dit is het moment van het jaar dat wij allen neder en innig met elkaar verbonden zijn 
over dit stukje lage land, een minuut lang, om de gruwel van oorlog bevestigd te 

krijgen.

Voor mij en de samenleving waar ik nu in leef, is dit heel belangrijk.

Op 4 mei van het vorige jaar op de dodenherdenking te Maastricht,
hield ik met anderen een minuut stilte. 

Nu een jaar later,  hou ik me thuis  een minuut stil.

Het is vandaag ook een mistige , bewolkte dag net zoals vorig jaar.
Toen was het ook de dag waarop een liefdevolle vader stierf en ik verkouden werd.

Deze verkoudheid zou voor mij de aanleiding zijn voor een nog grotere 
afhankelijkheid 

in mijn onafhankelijkheid in het leven.

Want voor iedereen betekent 4 mei een confrontatie met de gruwel van het leven 
namelijk het verlies van wat ons dierbaar is, het leven zelf.

4 mei
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De liefde hangt weer over het land.
Het zit in de lucht wat jij en ik inademen

Het is net zoals ‘s morgens als de mist langzaam het landschap vrijgeeft.
De natuur maakt zich open.

Dan komt de wind.
Als hij waait dan worden wij samen één.

Jij wordt yin en ik word yang of ik yin en jij yang.

Liefde
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Wandelend tussen Sittard en Susteren voel ik me één worden met het land.

Het stille staande korenveld is laag, de voorbijgaande mensen zijn hoog.
Lopend van Einighausen voel ik me meer en meer één worden met de Limburgse 

natuur.

De dorpse huizen en de kerk staan hier al eeuwen 
wij gaan langs als een kwart tot drie kwart eeuweling.

Tussen het oude Limbricht en Nieuwstadt voel ik een bepaald verlangen opkomen 
bij het zien van het landschap.

Het bos en de bomen zijn hoog, de weg en de mens zijn laag.
Na Nieuwstadt lijkt het alsof de velden en de bomen me terug roepen 

naar een ver onderbewust verleden.

Plots voel ik beelden en gevoelens omhoog komen. 
Bij het bos vlak bij Susteren stromen de beelden als die heldere wilde beek en

mijn gevoelens worden emotioneler , ze lijken op die grote bloemen bij de oever. 

De brug vormt de schakel tussen heden en verleden.

In het bos neemt Moeder natuur me mee terug in de tijd tientallen kilometers 
noordwaarts 

naar het begin des levens van mijn familiegeneratie tot bij mijn voorouders in Linne.

In het Linne van de achttiende eeuw brengt ze me in contact met mijn boerenroots en 
het leven met de natuur van destijds. 

Aangekomen bij de oude kerk in Susteren en teruggekomen in het nu, 
besef ik waarom ik me mijn hele leven al aangetrokken voel 

tot het leven en de natuur in Nederlands-Limburg. 

Wandelend tussen Sittard en Susteren
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Als ´s avonds de gele vlam van de zon langzaam verandert 
in het oranje/rode vuur, veranderen de lucht en 

de verder trekkende witte en blauwe wolken ook langzaam van kleur. 

Alles krijgt een oranje/rode tint, zelfs het landschap.
De zon wordt rood en verdwijnt zachtjes in het westen achter de horizon.

Als die weg is gedraaid, is het buiten even stil.

Heel langzaam kleurt de lucht van blauw naar donkerblauw.  
De wolken trekken verder en worden vager en vager, plots zie je ze niet meer.

De nacht valt over de avond.

De maan die allang in het oosten is opgekomen, geeft de aarde een beetje licht.
De wolken zijn ook opgelost.

Vandaag is het een heldere nacht.

Het wordt donkerder en donkerder nu zie je zelfs de sterren, 
ze geven ook een beetje licht af. 

De maan en de sterren begeleiden ons allen door het donkere van de nacht,
ook jij en ik liefje worden samen door de duisternis geloodst.

Want ´s nachts zijn wij allen ook verbonden met elkaar 
doormiddel van ons eigen sterrenbeeld in de hemel boven ons.

Als wij twee slapen , houdt de weegschaal en de leeuw ons toch in evenwicht.

Sterrenhemel voor jouw verjaardag, liefje
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Van polder naar polder.
Van dorp naar dorp.

Van vergezicht naar vergezicht.
Van terp naar terp.

Van kerkje naar kerkje.

Van water naar aarde.
Van aarde naar vuur 
Van vuur naar lucht.
Van lucht naar liefde.

Van liefde naar cultuur.

Lang leve Friesland! 

Fietsend door Friese polder, voor jarige pa
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Lopend op het strand van jouw leven 
vol inzet en blijdschap overvalt ons een gemis.

De haven is stil en verlaten zonder jou.

Als de vogels je meenemen naar een ander strand 
vind je daar een haven waar je te anker kan gaan en 

waar jouw directheid, inzet en blijdschap 
meer wordt gewaardeerd en waar je je thuis voelt. 

Gemis
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De jongen uit het dorp met de bomendreef en 
het meisje uit het dorp aan de rivier 

worden bij de brug verenigd in trouw 
door de liefde die ze voor elkaar voelen.

Dat ze een volwaardige yin/yang mogen zijn 
voor elkaar en met mekaar 

voor het leven. 

Brug
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Als ik door het raam naar de duisternis buiten kijk, 
zie ik dat het landschap der kaarsjes weer over mijn kamer hangt.

In deze tijd van het jaar veranderen de kleuren en geuren der natuur.
De bomen van groen naar geel.
De struiken van zoet naar bitter.

De lucht van licht helder witblauw naar donker helder witblauw.

De overgang van de zomer naar de herfst hing dit jaar al vroeg in de lucht.
Eerst gaf de vlinderstruik zijn laatste nectar aan de bijen. 

Vlak daarna passeerde er ´s avonds een regenboog over het bos van Bunde
die de eerste herfstwolken achter zich aan trok.

In deze tijd van het jaar legt ook de nacht vroeg in de avonduren 
zijn donkere deken over de dag. 

Dit roept herinneringen op van mijn kindertijd. 
Als het donker werd , kwamen de tractoren met aanhangers gevuld 

met herfstoogst zoals maïs, aardappelen of suikerbieten terug van het land. 
Ik speelde dat dan na in de huiskamer met mijn speelgoedtractoren.

De verandering in de natuur is de overgang der seizoenen.

De herfst gaat over in het gele/witte dode licht van de winter.
De winter gaat over in het gele/gele levend gevende geluid van de lente. 

De lente gaat over in de gele/rode bloeiende warmte van de zomer.
De zomer gaat tenslotte weer over in de gele/bruine stervende kleur van de herfst 

waarmee de seizoenencyclus rond is.

De verandering van het leven naar de dood is de overgang der reïncarnaties.

Het leven is de deur der verandering naar de dood.
De dood is de overgang naar weer nieuw leven 

waarmee de levenscyclus ook rond is. 

De overgang
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Als de bladeren gaan verkleuren en de bomen naakt worden,
maakt de natuur zich weer klaar voor de lange winter.

Dan laat hij zich nog eens van zijn mooie kant zien 
van de mooie wit heldere lucht tot de kleurvolle voorbij trekkende wolken.

Nu besef ik dat wij allemaal eigenlijk kleurvolle voorbij trekkende wolken zijn, 
ook jij lieve zus. 

Voorbij trekkende wolken
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In het eeuwenoude mooie beloofde land Palestina 
leefde eens een man die Jezus van Nazareth heette.

In zijn tijd waren er ook al stenengooiende mannen in de straten.

Jezus zelf had na 40 dagen woestijn ingezien dat geweld en agressie 
eigenlijk niets anders zijn dan dat het nieuw geweld en agressie oproept en 

in stand houdt tussen de mensen. 

In Ramallah nu ruim tweeduizend jaar later gooien ze nog altijd met stenen 
om hun ongenoegen te uiten niet naar het Romeinse leger maar naar het leger van 

Israël.
De soldaten van Israël schieten als vergelding terug met rubberen of stalen kogels. 

Als nu eens één van die stenengooiende mannen zijn steen in zijn hand zou 
vasthouden. 

En zou bedenken wat deze steen nou werkelijk aanricht en inziet dat de soldaten 
hem alleen maar zouden vergelden voor deze onmenselijke daad.

Deze Palestijnse man zou plots beseffen dat hij beter deze steen symbolisch 
aan één van die Israëlische soldaten zou geven dan zouden de andere mannen 

toch ook zijn daad der menselijkheid opvolgen. 
De soldaten zouden opgelucht zijn dat ze geen onmenselijke daad terug hoeven te 

doen 
maar een vergevende handdruk terug kunnen geven. 

Ze zouden dan handelen naar het voorbeeld van Jezus destijds 
waardoor in dat stukje wereld uiteindelijk de wederopbouw 

naar werkelijke vrede kan beginnen.

Als wij en de rest van de bewoners van de wereld nu ook eens gaan leven 
naar het voorbeeld van Jezus, Mohammed, Gandhi en/of Boeddha.

Dan zullen we inzien en begrijpen dat al het menselijke handelen een wisselwerking 
is 

tussen alle andere mensen en bedenken we ons nog wel eens 
om ruzie te maken met de andere.

Deze eeuw zal dan de eeuw worden van de uiteindelijke lang verwachte 
wereldvrede 

tussen alle broers en zussen van moeder Aarde.

Begint eigenlijk niet alles bij het vergeven van elkaar.  
Is dan vergeven eigenlijk niet elkaars keuzes des levens accepteren en respecteren.

Is dan vergeven eigenlijk niet elkaar onvoorwaardelijk lief hebben.
Is dan vergeven eigenlijk niet elkaar een beetje loslaten van mekaar. 

Wisselwerking der mensen
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Moeder ontmoet kind. 
Kind ontmoet moeder.

Vader ontmoet kind.
Kind ontmoet vader.

Kind ontmoet kind.
Kind ontmoet kind.

Vriend ontmoet vriend.
Vriend ontmoet vriend.

Als wij dit jaar het kerstfeest vieren, laat het dan niet alleen een feest zijn 
voor vrienden en familie maar kijk ook om naar de anderen.

Straat ontmoet straat.
Straat ontmoet dorp.

Dorp ontmoet dorp.
Dorp ontmoet stad.

Stad ontmoet stad.
Stad ontmoet land.

Land ontmoet land.
Land ontmoet wereld.

Wereld ontmoet wereld.
Wereld ontmoet alle mensen.

Alle mensen ontmoeten elkaar.
Elkaar ontmoet de anderen.

Als je glimlach een spiegel is voor de anderen komt er meer liefde in deze wereld.

Samen ontmoet elkaar
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Iedere ochtend als wij nog ver in duisternis liggen, ben jij allang wakker.            

Vlak voor of nadat de zon opkomt, kun jij er misschien weer zijn. 
Misschien worden wij wel door jou uit onze reis van het dromenland opgehaald en 

gebracht naar het wakkere land.

Dan zijn we veilig terug op aarde om onze dag weer te laten opstaan en te beginnen.

Maar vanaf nu ben jij er niet meer, je gaat afscheid nemen van ons.
Het laatste wat jij nog kunt doen voor ons, is anderen de weg te wijzen 

om ons terug te halen uit het land der dromen.

Terug opgehaald uit dromenland
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Op één van de laatste dagen van het eigenlijke oud millennium 
heeft Vader Hemel een wit kind gebracht en Moeder Aarde er mee bedekt. 

Dit alles bedekkende kind geeft mijn gele kamer een fellere kleur geel 
wat mij doet terugdenken aan een andere dag.

Op deze dag gaf het gele levensgevend licht van de zomer zijn laatste kracht af en 
gingen mijn ouders en ik met een auto met de kleur geel 

een bezoek brengen aan de Belgische kust.

Wij zouden niets vermoedend een dag tegemoet gaan die in het teken 
van de gele kleur zou staan.

Die ochtend hing er een grote herfstachtige bui over het Maasland.
De nacht daarvoor had de sterrenhemel gunstig gestaan 

voor de leeuw en de stier in het noordelijke en 
voor de weegschaal in het zuidelijke tweeland der maas.

De donkere regenbui begeleidde ons door en over het Maasland.
Een eindje verderop bracht het bos ons in de Kempen. 

De wolken boven ons werden lichter van kleur en de regen verdween eruit en
loste op in de lucht.

Nog verder landwaarts begon er zich een brug te voren 
tussen het slechte en het mooie weer.

Het landschap, de weg en wij in de auto werden verrast door de zonnestralen 
die zich lieten zien tussen de witte reuzen der lucht.

Hoe dichter we kwamen bij het stukje Belgische Noordzee 
werden de reuzen groter en witter.

Vlak voor Oostende was de zon en de auto één geworden van geelheid.

Mijn verkoudheid van het Maasland was bij het ruiken van het Zeeland opgelost.
Na een heerlijke dag uitwaaien en zon genieten, 

reden we langs de polder naar het Brugse bos waar we bij het kruispunt 
der jeugdherinneringen rechtsaf gingen.

Achter het bos gingen wij nog een bezoekje brengen bij familie 
in de Brugse Knotwilgenpolder. 

Dit zou een verblijdende wederontmoeting worden tussen de broer van mijn vader, 
mijn tante, de twee neven en een nicht met mijn vader, mijn moeder en mezelf.

In de mergel gele huiskamer tussen de schilderijen en christelijke beelden 
besefte ik dat ons familie een doel heeft in deze wereld. 

Namelijk iets voortbrengen of iets voort laten leven in de liefde of 
in het moederschap of in de cultuur of in de kunst of 

in de spiritualiteit of in de politiek of in het onderwijs of
in de gezondheidszorg of misschien in onze vastberadenheid 
iets moois en goeds te doen voor de tijd die Moeder Aarde en 

Vader Hemel ons allen geeft.

Laten wij de kleur geel zijn werk doen. 

De gele dag
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Wanneer het leven spiritualiteit wordt
en wanneer het leven meditatie wordt.

Het leven wordt spiritualiteit wanneer je met vrienden heel open
naar de totale wereld kijkt en er vrij over praat en luistert 

als zijnde een groot onderwerp.

Het leven wordt ook spiritualiteit wanneer er voor slachtoffers
van een cafébrand een benefietvoetbalwedstrijd wordt gehouden.

Ook wordt het leven spiritualiteit als men nadenkt over het leven en 
het vervolgens gebruikt bij het maken van een gedicht, 

een tekening of een schilderij.

Wanneer het leven meditatie wordt, is op momenten 
wanneer je kaarsen ziet branden in een donkere ruimte. 

Ook wanneer je kaarsen ziet branden in een ruimte vol licht en 
je de brandende lichtjes uitblaast dan nemen de geur en de rook 

je mee naar boven en wordt het leven meditatie.

Het leven wordt ook meditatie wanneer je duizenden mensen 
ziet dansen op een festivalweide. 

Wanneer het leven spiritualiteit wordt en 
wanneer het leven meditatie wordt
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Zittend bij het raam en kijkend naar buiten en het boeddhabeeld, 
haal ik drie keer diep adem in en uit. 

Een ademhaal in en uit om los te komen van mezelf.
Een ademhaal in en uit om los te komen van de vertrouwde wereld.

Een ademhaal in en uit om dichter te komen tot mijn boeddhanatuur.

Vervolgens maak ik drie maal een buiging.

Een buiging voor Boeddha.
Een buiging voor de wereld.

Een buiging voor mezelf.

En ik sluit mijn ogen.
Bij elke ademhaal in en uit voel ik mijn lichaam tot rust komen.

Tot ik voel dat het lichaam overgaat tot de geest.

Als ik nu de ogen open, zie ik mezelf, de wereld met alle wezens
van klein tot groot, van jong tot oud, van levend of dood, 

alles ziet er meer begrijpend en vredig uit voor mij.

Een ademhaal in en uit om terug te komen tot mezelf.
Een ademhaal in en uit om terug te komen in de vertrouwde wereld.

Een ademhaal in en uit om dichter te zijn bij Boeddha.

Een buiging voor Boeddha.
Een buiging voor de wereld.

Een buiging voor mezelf.

Meditatie
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Ergens brandt er altijd een lichtje voor jou, 
ook zie je het niet.

Net zoals je overdag ook de sterren niet kunt zien, 
zijn ze er toch. 

Ergens brandt er altijd een lichtje voor jou
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Als de lente de winter bijna doet smelten, 
ben jij jarig.

Als de eerste vogeljongelingen bijna om eten roepen, 
ben jij jarig.

Als de bomen bijna hun welgekleurde bloesem tentoon hangen, 
ben jij jarig.

Als de lucht bijna zuiverder en helderder wordt, 
ben jij jarig.

Nadat jij drie jaar werd, 
deed de lente de winter smelten.

Nadat jij drie jaar werd, 
riepen de eerste vogeljongelingen om eten.

Nadat jij drie jaar werd,
hingen de bomen hun welgekleurde bloesem tentoon.

Nadat jij drie jaar werd, 
werd de lucht zuiverder en helderder. 

3 x jarig
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Kijkend door het raam van uw leven, 
dat al meer als een halve eeuw open staat voor anderen.

Ik zie daardoor uw aardse reis tot nu.

Deze reis begon langgeleden in de Kempen bij de ouderlijke 
liefde en vriendschap wat werd doorgegeven in relatie tot broers en zussen.

Deze bijgebrachte waarden en normen 
werden later gekoppeld aan de uit het Maasland 

komende liefde en vriendschap wat achter het bos aan de overkant
van het kanaal was bijgebracht.

Niet lang daarna werden deze wederzijdse ouderlijke waarden en normen 
vol liefde en vriendschap doorgegeven aan de twee kinderen die nu, 

al iets meer dan een kwart eeuw, deze twee mooie dingen in de wereld 
mogen laten zien en verkondigen.

Kijkend door het raam van uw leven
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Als de dagdagelijkse beslommeringen je even te veel worden of 
het intermenselijke contact verstikt jou van jouw innerlijke ik of 

je weet even geen weg meer met je eigen lichaam en geest.

Dan is het tijd om er eventjes tussenuit te gaan. 

Door naar een heuveltop of naar een hoger gelegen gedeelte 
in het landschap te wandelen en als je de top bereikt hebt, 

kijk je met een rustige blik over het ontstane verre landschap, 
je ademt in en uit, 

naar een lang uitgetrokken rivier of 
naar velden en weiden in de verte of 

naar een dorpje daarginds.

Als er op die heuvelrug of dat hoger gelegen gedeelte een boom staat. 
Kijk je naar deze boom van stam tot kruin, van laag naar hoog, 

van beneden naar boven. 

Je verbeeldt je nu, voor jouw ogen, 
dat je te veel wordende dagdagelijkse beslommeringen of 

je verstikkende intermenselijke contact of 
je geen weg meer wetende met jezelf 
ook op en neer gaat, van top tot teen 

dan weet je dat er een top en teen is aan je eigen stemming, 
een einde en een begin, dus.

Vervolgens ga je naar de kruin van de boom en voel je je stemming 
mee naar boven komen en als je verder en hoger gaat, stijg je boven de boom 
van je eigen stemming uit en word je één met de spirituele geest der natuur. 

Dus als je weer eens in het dal der stemmingen zit, 
ga dan de heuvel der opluchting op.

Het zal werken, het zal je goed doen.

Uit het dal der stemmingen
en op de heuvel der opluchting
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Om boven de grond verder te kunnen doorgroeien tot een liefdesgevende 
twee-eenheid voor elkaar en om met mekaar een luisterend en begrijpend oor te zijn 

voor alle andere zaden,  plantjes en volgroeide organismes op deze 
niet altijd begrijpende en luisterende wereld.

Wij vonden elkander leuk.
Wij deelden vaak dezelfde tijd. 

Wij vormden samen met anderen een leefgroep.

Tot wij plots niet meer samen leefden met die anderen.

Jij ging naar een eenzame plek vol andere mensen.
Jij hielp die mensen daar met raad en daad.

Maar jij bleef daar verder eenzaam wonen.

Ik leefde verder met die anderen en ik kreeg een heftige 
leerrijke vriendschap met een mysterieus andersdenkend en geïnteresseerd meisje, 

dat plots anders liep dan ik gehoopt had.

En ik had een mooie 10-daagse onvergetelijke 
man/vrouw vriendschaps/liefdes ontmoeting.

En ik kreeg een mooie relatie met een lief meisje maar ik deed blunders 
waardoor wij elkaar kwijt raakten.

Na een tijd ging ik eenzaam met boeddha verder op mijn nieuwe leefplek. 

Tot ik hoorde dat jij in het ziekenhuis lag.
Ik schreef jou niets vermoedend opbeurende brieven.

Maanden en weken gingen voorbij.

Je kwam hier wonen en vroeg naar mij.
Ik woonde hier en antwoordde iets tegen jou. 

Wij kenden al elkaar.
Wij hadden al gesproken met elkaar. 

Wij hadden al geleefd samen met anderen.

Wij vonden die zogenaamde ware andere levenswortel nu pas bij mekander, 
die wij nodig hebben om een volwaardig levensgevend plantje te worden.

Nu pas vonden wij elkanders vlinder leuk.
Nu deelden wij veel vaker dezelfde tijd. 

Nu vormden wij weer samen met anderen een leefgroep.

Om boven de grond verder te kunnen doorgroeien tot een liefdesgevend 
twee-eenheid voor elkaar en om met mekaar een luisterend en begrijpend oor te zijn 

voor alle andere zaden, plantjes en volgroeide organismes op deze 
niet altijd begrijpende en luisterende wereld. 

Verstrengeld zijn in rust voor, door en met mekaar

Nu zijn wij, jij en ik, net twee zonnebloemen in volle bloei 
die verstrengeld zijn in rust voor, door en met mekaar.

Het begon allemaal al een tijd geleden.

Toen wij nog twee onrustige zoekende kleine zaden waren.
Zoekend waar naartoe was het antwoord niet de vraag. 

Wij kenden elkaar.
Wij spraken met elkaar. 

Wij leefden samen met anderen.

Wij zochten naar de zogenaamde ware andere levenswortel, die wij nodig hebben 
om een volwaardig levensgevend plantje te worden.
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Binnen in het groot lage-landen koninkrijk. 
De bladeren kwamen en gingen op de bomen.

Langs heen de koninklijke grens der Nederlanders. 
De uurwerken tikten rond van seconden naar minuten. 

Tussen in het koninklijke rijk der Belgen. 

De seizoenen werden warm, heet, lauw en koud.
De bomen groeiden uit van jaarling tot eeuwling. 

Moeder Aarde wierp met glans mij nu de 20ste eeuw in
en liet mij getuigen zijn te Geistingen van de geboorte 

van mijn wijlen bompa, jouw vader dus. 
De glans onder de sluier des tijds werd even dof. 

De wereld werd tweemaal getroffen door gruwelijk onmenselijk handelen. 

Bij de tweede keer ten oorlog was ik met een felle lichtflits getuigen 
van jouw geboorte, pa.  Steden en dorpen werden vernietigd en weer opgebouwd.

Jij werd dicht bij het kanaal grootgebracht met de Maaslandse
waarden en normen van liefde en vriendschap waardoor jij een beeld kreeg 

van dat noordelijke Maasdorpje Geistingen waar misschien 
ook jouw eigen roots zouden liggen.  

In de Kempen vond jij een vrouw die ook grootgebracht was met ouderlijke 
liefde en vriendschap in relatie tot broers en zussen. 

Nu had jij diegene gevonden waar je zo graag een gezin mee wilde stichten 
in het Geistingen van jouw voorouders. 

Niet lang daarna werden de wederzijdse ouderlijke waarden en normen 
vol liefde en vriendschap bezegeld door de komst van een zoon en een dochter.  

De zaadjes gingen in de grond. 
De plantjes groeiden naar boven. 

De plantjes werden boven de grond bloemen. 
De bloemen straalden in de zon. 

De bloemen gingen hangen door de koude.

Jaren, maanden, weken en dagen gingen voorbij. 

Het landschap, de velden, de bomen en de goddelijke natuur 
werden weg gebaggerd, veranderd en vervangen 

door een economische water- en grindnatuur van, voor en door het winstrijk-bejaag.

Een zoon en een dochter gingen het huis uit, de ene ging wonen in koninkrijk
der Nederlanders en de andere bleef in het koninkrijk der Belgen wonen , dit 

om de Nederlands-Belgische familieroots dichtbij elkaar en in evenwicht te houden.

Toen liet Moeder Aarde de sluier voor mijn ogen vallen, 
van mijn bewuste-ik, en zette mijn weg voort. 

Het dorp aan de Maas van onze voorouders

Rijdend door het Linne van nu, neemt moeder Aarde
immer mijn geest mee naar een boerderij aan de rand van het dorp.

Moeder Aarde tilt telkens voor mijn ogen, van mijn bewuste-ik, de sluier 
een beetje op,  om een glimp op te vangen van de levenswortels 

van onze voorouders Vanmontfort.

Niet zolang geleden reed ik weer door het Linne van de 21ste eeuw 
en nam ze me weer mee in de tijd van destijds maar nu zag ik 

een sluimerige gloed gevuld met kleuren en geuren 
van onze voorouders te Linne langs alle generaties tot en met 

mijn wijlen bompa, mijn pa en mezelf.

Het was een compleet gedetailleerd beeld van 4 eeuwen vol historische 
verhuizingen naar andere dorpen en aangrenzende gebieden.

Dwars over de zuidelijke velden door de natuur der Nederlanden. 
De wolken raasden verder.

Recht door het Luikse water over de grens naar het Bisdomrijk. 
De maan en de zon draaiden voorbij.
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Hij vertelde ook dat hij zelf deze aardse werkelijkheid had verlaten, 
omdat hij te moe was en de kracht niet meer had 

om te vechten voor zijn eigen leven.

Op een ochtend in het voorjaar had hij het spoor gekozen 
dat hem los en vrij maakte van zijn aardse lijden.

Hij had namelijk op zijn aardse reis een tragisch groot verkeersongeval gehad 
waardoor hij een heel moeilijke levensverandering had moeten doormaken.

Zijn wereld was zijn wereld niet meer sinds dat levensbedreigende voorval.
Hij zag de werkelijkheid nu anders.

Hij voelde zich mislukt in zijn gesloten zittende niet-meer voelend lichaam.
Hij vond dat hem alles was afgepakt. 

Zijn werk, zijn huis, zijn gezin en zijn leven. 

Het enige wat hij nog had was zijn moeder, zijn vrouw en 
zijn twee dochters, waar hij tot de laatste dagen nog steun van kreeg.

Maar hij wilde dit leven niet meer leiden, hij wilde liever dood.

Voordat zijn geest een cirkel der incarnaties opschoof 
naar het leven dat hij nu leidt als duif. 

Vlak voor reïncarnatie, ving hij een kleine tip 
van de mythische sluier der geboorte en sterven op 

dat zijn geest verder gaat na het leven en niet stopt bij de dood.

En zijn duifs geest ziet ook dat de aardse werkelijkheid eigenlijk 
bestaat uit verschillende werkelijkheden naast elkaar en 

dat je hier ook over een keuze kunt beschikken, 
namelijk dat je een andere werkelijkheid kunt kiezen.

Nu leidt zijn geest een gelukkig leven als duif. 

Zou het niet menselijker zijn van onze maatschappij 
als er voor deze mensen, die fundamenteel niet meer kunnen leven, 
de levensbeëindigingspil van minister Borst beschikbaar zou zijn, 

dan zouden deze mensen op een waardige menselijke manier 
afscheid kunnen nemen 

van hun dierbaren en het leven zelf. 

In plaats van hun bijna te laten dwingen 
voor een gewelddadige onmenselijke wanhoopsactie 

om zichzelf te verlossen van hun lijden.

En voor de eventuele onschuldige ooggetuigen, 
die hier misschien traumatische ervaringen zouden kunnen oplopen, 

is het ook menselijker. 

De duif

Niet zolang geleden lag ik in mijn tuin met het ene oog 
een beetje te rusten en met het andere oog te genieten 

van de volle bloeiende zonnebloemen en 
van de nectarzuigende bijen bij de vlinderstruik.

En beetje half slapend en genietend, maakte een duif 
mij plots even helder wakker door op het schuin lopende dak 

van mijn kamer te komen zitten.

De geest van deze duif maakte mijn geest ook helder wakker.
De duifs geest vertelde mijn geest dat hij een tijd geleden 

hier bij ons als mens in het moerasdal 
aan de rand van het bos had gewoond.
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Na de gewelddadige aanslagen in Amerika die nu symbool staan
als tegen de gehele menselijkheid.

Staat deze menselijkheid op het kruispunt van links of rechts op te slaan 
of rechtdoor of achteruit te gaan, de keuze is aan ons waarnaar af te slaan.

Als wij, alle aardbewoners te samen, de keuze naar links maken 
richting vergelding en meer geweld waardoor de wereldbol kan gaan rondspinnen 

als een spiraal van geweldsuitbarstingen die uiteindelijk stilvalt 
als een herschapen wereld vol verwoeste puinlandschappen. 

Of wij gaan met z´n allen naar rechts richting vergeving en meer vrede 
waardoor Moeder Aarde met al haar kinderen, broeders en zusters en 

alle andere leden van haar aardse familie in dialoog gaan met elkaar over het 
waarom 

van misstanden en ongelijkheid in oost, west, noord en zuid, 
om dan samen te komen met mekaar in harmonie der wereldvolken.

Of wij gaan gewoon rechtdoor met onze oogkleppen der onverschilligheid op
door te zeggen: Mij doet dit niets want mijn eigen egowereldje draait toch nog steeds.

Of wij gaan terug achteruit de geschiedenis in door niets te leren 
van wat onze voorouderlijke generaties fout deden door het straatje 

links af te gaan naar de spiraal der geweld.  

Nu vandaag, hebben wij allen nog iets te zeggen over welke sprong der viersprong
de menselijkheid op zal draaien,  morgen kan het misschien al te laat zijn.

Jij kiest toch ook voor meer harmonie en vrede voor alle familieleden 
van onze Moeder Aarde. 

Want als je je eigen aards familielid iets aandoet, 
benadeel je eigenlijk onze hele aardse familie.

Ga je ook mee naar Moeder Aarde om bij de boom te gaan zitten 
praten, zingen en lachen samen met onze broeders en zusters 

uit oost, west, noord en zuid in een harmonische eenheid der wereldvolken? 

Het kruispunt: Waar gaat de menselijkheid heen?
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Nadat de mist verder was getrokken.
De heldere zonnige dag zijn intrede had gedaan.

En de man in het wit en de wachtende verlangende vrouw 
elkaar gevonden hadden bij de meel geworden brodenmaaltijd.

Was de zon achter de oever van de al eeuwenoude rivier weggedraaid.
Het was stil en donker langs de waterkant van deze rivier.

In het uit mergel gehouwen huis niet ver van het water 
was het ook stil maar er brandde nog een lichtje.

In de verlichte kamer zaten niet alleen de man en de vrouw aan tafel 
maar ook twee kinderen waarmee ze een hecht gezin hadden gevormd.

De maan en de zon waren door de tijd versneld 
verschillende seizoenen voorwaarts.

Toen de man en de vrouw samen met de twee kinderen even 
door een heel moeilijke periode moesten, 

zat de beproeving erop en waren de tijden van geluk aangebroken.

Nu vandaag bijna 8 seizoenen verder wordt bij de boom 
die spiegelt in het water van de eeuwenoude rivier, 

de erkenning voor, van en door jullie twee, 
allebei beloond met een eeuwig trouw samenzijn als man en vrouw.

Als de zon zakt, wordt het landschap op de waterkant 
samen met het huis, het water, de spiegelboom en de twee kinderen 

bedekt met de opkomende mist van liefde en vriendschap. 

Bij de waterkant
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Als de avonden vroeg donker zijn en de nachten koud worden 
zijn de ochtenden bedekt met een laagje herfstdauw.

Dan komt de zon op en blijft vlak boven de grond hangen.

De grassprietjes glinsteren op de weide.
De bomen laten de bontgekleurde bladeren dwarrelen door de lucht.

De bladeren dansen in cirkels over het landschap.

In dit kleurrijke seizoen ben jij jarig.

In de naam van de herfst, de winter, de lente en de zomer 
bidden wij voor jou en het prille mensje in wording in jouw buik

voor een behouden ontwikkeling en thuiskomst in jullie nieuwe wereld.

Dat dit gedicht het herfstgebed voor jou mag zijn.

Amen. 

Herfstgebed voor jou
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Maar is vrede en geluk nu wel zo van zelfsprekend bij ons? 
Nee.

Want voeren wij soms ook niet een beetje oorlog met elkander
door ruzie te maken om niets of door elkaar niet te willen begrijpen 

door eigen belang?

Voeren we eigenlijk niet de grootste oorlog tegen onze innerlijk-ik?

Als wij vrede hebben met onze eigen menselijke talenten,  pluspunten, 
eigenschappen en tekortkomingen.

En met liefde naar ons zelf zouden kijken, 
zouden wij de oorlog met ons zelf en 

met onze eigen slechte en goede gevoelens en gedachten 
niet meer hoeven toe te schrijven aan de anderen,  de minderen, 

de kwetsbaren en de gelijken 
onder ons aardse dak.

Hierdoor kunnen wij een nieuw begin maken, 
binnenin en buiten onszelf, 

dan vinden wij een wereld waar oorlog 
niet meer nodig zou zijn of 

niet meer zou bestaan.

Wie dit nu weet, weet ook dat als ik jou kwaad doe, 
ik eigenlijk mezelf ook kwaad doe 

en als ik mezelf kwaad doe, doe ik jou ook kwaad.

Dus vormen wij, jij en ik ,samen met alle andere mensen een geheel 
op deze unieke moederlijke wereldbol.

Laat het hart het symbool zijn van het kloppen 
van liefde voor elke wezen.

Laat yin/yang het symbool zijn van de tegenstellingen 
die er zijn tussen elk van ons.

Laat de ster het symbool zijn van de talenten die elk mens heeft.
Laat de duif het symbool zijn dat wij elkaar allemaal nodig hebben.

Laat de maan het symbool zijn van het goddelijke licht in ons zelf en 
het te laten schijnen over elk wezen. 

Laat het vredesteken het symbool zijn
van verdraagzaamheid en respect voor elkaar.

Laat het kruis het symbool zijn van de vier wegen der windrichtingen 
die bij elkaar komen en ons leiden naar meer menselijkheid.

Laat de kleuren wit, rood, blauw, groen en geel 
samen komen bij de natuurelementen ruimte, vuur, water, lucht en aarde 

om te getuigen waar wij allemaal uit voortkomen.

In deze tijd van het jaar van vrede en geluk

In deze tijd van het jaar van vrede en geluk, is vrede en geluk niet overal 
zo vanzelfsprekend als bij ons.

In Afghanistan waar de Amerikaanse oorlogmachine maar niet stil wil vallen of 
tussen Israël en Palestina waar het geweld nog steeds durende is, 

om er maar een paar te noemen.

De mensen daarginds lijden elk dag onder het andermans 
oorlogsterreur der vergelding, laten wij dit stoppen door te zeggen: 

Het is genoeg geweest ,berg jullie wapens op, ga naar huis, 
ga naar vrienden of familie en maak een nieuw begin.
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Mijn goede vrienden Eric& Cindy,
Bevolking van Palestina en Israël,

Alle broers en zussen van Moeder Aarde,
Red Hot Chili Peppers

Daisy,
Vader Hemel,
Het Maasland,

De Belgische Noordzee,
Nonkel Theo,

Tante Johanna,
Mijn neef Bart,

Mijn nicht Veerle,
Mijn neef Karel,

Mijn goede vriend Frank,
René Spronk,

Bevolking Volendam
De Kempen,

Mijn ex-liefje Nicolle Hanssen,
Dorpje Linne,

Maasdorpje Geistingen,
Marcel Frederiks(†),

Bevolking van Amerika,
Mijn nichtje Nellie,

Mijn schoonbroer Peter,
Bevolking van Afghanistan.

Voor de totstandkoming en voor al jullie goede ideeën van dit internetboek heel veel 
dank aan Personeel Activiteiten Centrum Maastricht afdeling Creatief, mijn zus 

Ingrid, mijn schoonbroer Peter,  natuurlijk Fred Opdam voor de eerste opzet van dit 
boek door middel van de dummy, Nic Vreuls voor de toevallige ontmoeting onder 

de bomen buiten het ACM waardoor dit alles op het Internet de wijde wereld in kan 
(het is ongelooflijk wat je in gang gezet hebt, Nic! ),  Christian Rocks voor het 

scannen van al de tekeningen (wat een prachtig werk, man),  Luc Reinards die de 
grote klus op zich nam om dit internetboek vorm te geven (wat een dik applaus 
verdient, klappen met die handen,  voeten of toeteren!!!) en mijn vader voor de 

correctie op Nederlandse taalfouten. 

In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal.
Edwin. 

Bij het ontstaan van de gedichten in dit boek wil ik alle medemensen 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.

Bewoners en personeel Geuloord,
Anita Pleijers,

Bevolking van Joegoslavië,
Mijn nichtje Emma,

Bevolking van India en Pakistan,
Leden, bestuur en vrijwilligers Bewonersvereniging ’t Bunderwielke,

Mijn zus Ingrid, 
Mijn goede vriendin Monique Pleijers,

Leon Dumoulin,
Karin Heckers,

Richard Bos,
Jezus, 

Boeddha, 
Gandhi, 

Mohammed,
Martin Luther King, 

Nelson Mandela, 
Bono,

Jim Kerr,
Moeder Aarde,

Mijn spirituele zus Joyce Pieters,
Els (onvergetelijke 10 daagse )Jeurissen ,

Mijn goede oude vriend Rob Cortooms(†), 
Mijn oude lotgenoot Enzo(†), 

Goede peer Barry(†) ,
Pascal(†), 

Mijn goede oude vriend Nico(†),
Danny(†),
Hans(†),

Dirk,
Mijn ma,

Bevolking van Nederland,
De wijlen vader(†) van Metje,
Mijn ex-liefje Mimi Eerlingen,

Deelnemers en personeel Aktiviteitencentrum Maastricht,
Nederlands-Limburg,

Mijn pa,
Dianne,
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Dit boek is mijn eerste boek genoemd ‘Een reis vol gedichten en tekeningen van 
(on)wetendheid naar wijsheid’. Het boek is een verzameling van de eerste 50 

gedichten en tekeningen. De titel van het boek is de reis die wij allemaal individueel 
moeten gaan, samen met de andere(n) voor de tijd die ons gegeven wordt op onze 

Moeder Aarde. 

Het schrijven van deze gedichten komt vaak voort als gedachten van vroeger om of 
van een gevoel of een mening te vertalen in een droom of werkelijkheid of om uit te 
drukken wat mijn eigen plaats is hier op Moeder Aarde. De tekeningen komen voort 

uit mijn innerlijke en zijn daarom kinderlijk van aard. Dit tekenkarakter komt ook 
deels door de handicap van mij, een progressieve spierdystrofie type Becker met 

beademing. Het innerlijke is de basis van mijn kunst niet mijn beperking, die 
overwin je door te kijken en te doen hoe je het wel kunt. Maar het blijft hoe ik ben 
zoekend naar geluk zoals elk menselijke wezen. In het boek zijn er een paar rode 

draden zoals die van het niet wetende en het wel wetende naar wijsheid of die van 
de voortgang der seizoenen of de bomen die in veel tekeningen terugkomen. Ik hoop 

dat het boek een steun mag zijn op jouw reis en dat je beseft dat je niet alleen reist 
want ik en anderen reizen ook met jou mee. Dat het voor jou een fijne reis mag 

worden van lezen, kijken en verdiepen van en voor jezelf in verantwoordelijkheid 
samen met alle andere wezens voor elkaar en door mekaar tot in de eeuwigheid op 

onze Moeder Aarde.

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.

Als je na het lezen van mijn eerste internetboek de mensen en de wereld wilt helpen denk 
dan aan Artsen zonder Grenzen, die ik een warm hart toedraagt als vaste donateur,

want zij zijn er waar mensen lijden door oorlog, voedselnood of natuurramp en 
snakken naar een betere wereld! Dus Help alsjeblieft.

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

www.actievoorartsenzondergrenzen.nl/vredeswens waar ik speciaal voor mijn 
internetboeken een actiepagina heb aangemaakt en waar je ook al meteen een donatie 

kunt overmaken naar Artsen zonder Grenzen.
Veel dank.

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort


