Achter de Sluier

Altijd in beweging

Het water stroomt tegen een muur
Wacht tot de muur breekt
om met donderend geraas
te stromen
Een waterval

Het water vindt altijd een weg
blijft in beweging
Zelfs als het een stinkend meertje wordt
met bubbelende gassen
Ooit verandert het allemaal

Het water wacht geduldig
Tot het een gaatje vindt
een zwakke plek
Om met donderend geweld
te stromen

De natuur verandert altijd
Staat nooit stil
Altijd in beweging
Net als het water
Altijd in beweging
Ook al denk ik dat alles stil staat
Er is beweging

Het water wacht geduldig
tot het mag overstromen
over de rand van de muur
beginnend
met een klein stroompje
Het water vindt altijd zijn weg
zakkend in de grond
verdampend in de lucht

4 november 2010
*

Achter de Sluier
Generaties in de maak...
Jaren in ontwikkeling...
Dan opeens komt alles samen!
Een verzameling van gedichten, foto's en tekeningen over alles wat jij lief hebt.
Over afscheid nemen, groeien en observeren.
Maar juist ook over alle momenten daar tussenin.
Jouw boek...
Jullie verhaal...
Opgedragen aan je oma!

Frauke van Beusekom 2019

*

Rouwen
Losgeslagen
de weg kwijt raken.
Rouwen
Naar buiten
om in en met de Natuur,
mijn weg weer te vinden.
Rouwen
Is af en toe in een plensbui terecht komen,
om daarna de zon weer door te laten komen.
Rouwen
Is af en toe zo heel erg moe zijn
en in mijn bed duiken samen met mijn moeheid.
Rouwen
Is stap voor stap verder gaan
soms even stil te staan.
Rouwen
Is af en toe in een heel lawaaiig vol hoofd zitten
om dan ineens in de Stilte terecht te komen.
Rouwen
Is een nieuwe weg vinden,
in een nieuwe wereld.

Rouwen
...Wie ben ik...
...Wat wil ik...
...Wat heb ik nodig...
Om mijn weg te vinden in mijn nieuwe wereld.
Rouwen
...vol verwarring, verdriet én verwondering...
dat ik mijn weg maak
en mijn weg weer vind,
in deze nieuwe wereld!
Rouwen
Stap voor stap
met een groeiend nieuw
Vertrouwen

13 Juni 2016
*

Verbondenheid
Nieuwe paden
Nieuwe draden
Draden van Verbondenheid
Soms raak je ze even kwijt
Dunne, dikke, witte, zwarte
Gouden en kleurrijke
draden met een herinnering
Losse, zachte, strakke, harde
Draden met een verhaal
met een eigen taal
Draden met pijn
Doorgeknipt
Bevrijding
Verdriet
Weer opgepakt
om met Liefdevolle handen
ze te koesteren
Te weten
We zijn los
en tóch
in Liefde
Verbonden
31 december 2016
*

De Verstekeling
Als klein groen puntje
kwam je
naar
boven
in mijn
Tuin
Wie ben je
Waar kom je vandaan
Meegekomen
als verstekeling
groei je
in mijn
Tuin

Ik herken je
Ik erken je
en ben je
Dankbaar
Je
Groeit
&
Bloeit
&
Speelt
in mijn
Tuin

? Onkruid ?
Je slingert
omhoog
groeit
&
bloeit
met
Diep rode
bloemen

Voor Oma
30 juni 2017
*

De Verstekeling

Tijdens het tuinieren zag ik de klimplant, Schisandra rubriflora
(klimmende Chinese Magnolia), volop bloeien met haar warme
dieprode bloemen. Telkens als ze bloeit ben ik dankbaar dat
ze als verstekeling is meegekomen tijdens de verhuizing van
De Bilt naar Groenlo. Toen ik voor het eerst de slingerende
plant omhoog zag komen moest ik wel even nadenken. Ze
stond bij een Clematis die ik bewust had meegenomen. Nu ik
weet welke plant dit is, geniet ik ieder jaar weer van deze
klimmer, die op een plek staat waar zo mooi in de bloemen
gekeken kan worden. In 2018 ontdekte ik dat er voor het eerst
zaden in kwamen! Een mooie tros met bessen. Dat wordt weer
zaaien om uit te kunnen delen.
Al mijmerend over deze verstekeling, realiseerde ik me dat het
oorlogstrauma zich heimelijk in mij geworteld had. Uiteindelijk ben ik dit trauma dankbaar, omdat ik op zoek gegaan ben
naar wat er niet klopte.
Steeds meer realiseer ik me dat er in iedere 'verstekeling' een
enorm cadeau zit als we het lef hebben om in onszelf op zoek
te gaan en de gebaande paden durven los te laten.

Vertrouwen

Vertrouwen
in het Grote
Niet Weten
Vertrouwen
in het pad dat
zich ontvouwt
Vertrouwen
dat alles klopt
Vertrouwen
in het Grote
Onder-Bewuste
Vertrouwen
in het Grote
Wel Weten

4 juli 2017
*

Luchtbellen

Ontwikkelingen
Luchtbellen
Doorprikken
Illusies
Verwachtingen
Teleurstellingen
Verdriet
Verwarring
Vallen
en
weer
Opstaan
Verlangen
om met elkaar
in één grote
Kleurrijke
Warme
Liefdevolle
Luchtbel
te Zijn

29 november 2017
*

...Walk Peacefully *
smell the flowers & be touched
*

by the hand of nature...

Zoekend
Zoekend
naar de
WAARHEID
Zoekend
naar de
KERN
door de lagen heen
van bedrog
van mist
van trauma's
zakkend
in het niet weten
vindend
voelend
WARE
LIEFDE
Waarheid
ontrafelend
ontmantelend
om bij de
KERN
te komen
van de
WARE LIEFDE
in mij Zelf
en de
Ander
3 januari 2018
*

Dankbaarheid

Diepe
Dankbaarheid
voor
Moeder Aarde
met al haar
Bewoners
De Schoonheid
die ze me laat
Zien
De Liefde
die ze me laat
Voelen
De Geuren
die ze me laat
Ruiken

De Klanken
die ze me laat
Horen
Diepe
Dankbaarheid
dat ik met haar
in het
Mysterie
van het
Leven
mag
Staan

20 januari 2018
*

De Liefde

Lichten
op

9 mei 2018
*

Het Gevleugelde Zaadje
Het zaadje van de boom
Is een zaadje met een droom
Komt los van de boom
Ingekapseld in een netwerk van liefde
welke verteerd, lost op tot voedsel
Het zaadje voedt zich met het netwerk van liefde
Groeit en vindt haar weg op de aarde
Zoekt en vindt haar weg ín de aarde
Warm en geborgen
Groeiend tot een boom
Een boom met een droom

Ptelea trifoliata 'Aurea'

26-06-2013
*

Vrede

In diepe
Tijdloze
Stilte
ervaar ik
Vrede
Harmonie
Vogels kwetterend
zacht hun Verhaal
Het ruisen van
geluiden
als
cirkels
verwaaiend
in de
Stilte

Vrede
de oorlog
voorbij
de Stilte
gedaald
met een glimlach
van mijn
Ziel

8 oktober 2018
*

Kruisende paden

Paden kruisen zich
geschiedenissen
herhalen zich
ontmoeten elkaar
Mollen en Kruisen
samenspel
in het hier en nu
Momenten
Mo-nu-menten
in
Liefde
Respect
Vergeving
Harmony
Vrede

10 september 2018
*

Deze door Anne (1951), met eigen foto’s en schilderijen, rijk
geïllustreerde gedichtenbundel is in eerste instantie een eerbetoon aan haar oma. Anne heeft op latere leeftijd ontdekt
dat ze het oorlogstrauma van haar oma als een ‘verstekeling’
in zich draagt. Oma heeft tijdens de vrijheidsstrijd in Indonesië een tijd in de gevangenis doorgebracht.
Beiden deelden de liefde voor natuur en tuinen. Anne heeft
daar later ook haar werk van gemaakt; ontwerpen van tuinen
en kweken van tuinplanten. Met haar oma had ze een haatliefde verhouding. Anne was als kind gevoelig. Wanneer de
waterlanders weer stroomden kon haar oma dat weekhartige
maar moeilijk verdragen. Toch vroeg oma aan Herman, Anne's man, op hun trouwdag of hij goed voor haar oogappel
wilde zorgen.
Als het in haar gedichten over een mol gaat kun je lezen hoe
ze zich het fanatisme van haar oma herinnert. Oma die
mollen liefst zo snel mogelijk om zeep hielp. Maar ook is de
onder de grond rond kruipende mol symbool voor het
trauma van oma dat in Anne zelf zit. En de mol is voor haar
een natuurwezen dat er mag zijn.
Deze bundel is zo een meerlagige weerslag van de weg die
Anne de afgelopen jaren heeft afgelegd om datgene wat zich
'achter de sluier' in haar binnenste afspeelde te verhelderen
en te verwerken. Velen voelen zich geraakt door de gedichten.
Mogelijk helpt het ook anderen om de verstekeling in zichzelf
wat zichtbaarder te maken en een eigen plek te geven.

Winterswijk, januari 2019
Hans Hendriks

