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Voorwoord 

Als kind van de polder ging mijn hart open als Koning Winter van zich deed spreken. 

Dan gingen we heerlijk schaatsen op de slootjes en dollen in de sneeuw. Het was of 

de tijd stilstond en Koning Winter alle venijn bedekte met een sneeuwwitte mantel der 

liefde! Daarom ook is de omslag van dit boek gesierd met een winters landschap. Het 

is een tekening van mij van een bestaand schilderij. Ik maakte het tijdens de creatieve 

therapie als behandeling voor mijn depressie. Achteraf is deze tekening een begin 

van meer creativiteit gebleken: schrijven en dichten. Dat had gaandeweg een helende 

werking. Nu ben ik zover dat ik met het een en ander voor de dag durf te komen en 

voelt dit boekje als een kindje. Ik hoop dat dit nieuwgeboren kind op uw schoot mag 

zitten en u geboeid raakt door zijn zielenroerselen. 

 

Arnold. 
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Golflengte 

Er stond een man op de top van een enorme berg. Deze majestueuze reus torende 

hoog uit boven alles in de wijde omtrek. De man had een prachtig uitzicht en tuurde 

trots in het rond: zo ver zijn ogen reiken konden, was alles zíjn eigendom! Hij voelde 

zich sterk, machtig … een koning. Dat was hij ook en al wat hij zag, viel onder zijn rijk. 

Maar zijn hart was koud, de koning regeerde met ijzeren vuist. 

Woest sloeg hij zich op de borst en slaakte een oerkreet, een brul van je reinste 

onoverwinnelijkheid. De wind droeg de schreeuw over heuvels, dalen, water en groen. 

Al het gebladerte begon te resoneren: sprieten, takken, stammen, bossen. Niet zicht-

baar voor het oog, niet hoorbaar voor het oor. Maar vissen verstilden, vogels verstom-

den, roerloos hield alle leven de adem in. De subtiele trillingen zochten hun weg naar 

de welige wortelstelsels tot in de kleinste haarvaatjes. De bodem begon te rillen, dieper 

en verder, als een koortsige patiënt. Schokgolfjes volgden, zwollen langzaam aan tot 

een ondergrondse branding. Aardschokken ontwaakten en namen gestaag toe in 

hevigheid. Grondlagen kwamen in beweging en krachtige bevingen bereikten de voet 

van de berg. Er leek een siddering door de berg te gaan, als was hij niet meer zo zeker 

van zijn majesteit. In snel tempo volgden woeste schokken elkaar op, de berg begon 

scheuren te vertonen, steeds meer, steeds dieper. De man stond te wankelen op zijn 

benen en voelde de berg onder zijn voeten kreunen. Oerkrachten kwamen vrij … 

onoverwinnelijk. De koning hief zijn armen ten hemel en viel op de knieën. Hij boog 

het hoofd diep voorover en slaakte een kreet uit pure doodsangst: GOD LAAT MIJ 

NIET ALLEEN! 

En weer droeg de wind zijn schreeuw, een bries voerde zijn smeekbede tot over heu-

vels, dalen, water en groen. Alle gebladerte kwam weer tot zichzelf: sprieten, takken, 

stammen, bossen. Niet zichtbaar voor het oog, niet hoorbaar voor het oor. Vrede trok 

door de welige wortelstelsels tot in de kleinste haarvaatjes. De Aarde ontspande, 

dieper en verder, bevingen ebden langzaam weg. Oerkrachten kwamen beheerst tot 

stilstand, een laatste siddering, rilling… Stilte volgde, oorverdovend… Een milde bries 

speelde door de haren van de koning. Voorzichtig keek hij op en slaakte een zucht van 

verlichting. Een intense emotie maakte zich van hem meester: diepe dankbaarheid 

voor zijn leven, voor alle leven. Hij voelde zich vanaf dat moment de koning te rijk! 
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Woorden 

Een waterval van donderwoorden stort omlaag 

en wast de ongelovige oren rood en roder. 

Toornig raast de pastoor vanaf de kansel 

'u wacht vagevuur, helledood en doder!' 

 

Een stilte valt, de kansel kraakt 

de pastoor ook, tot in zijn vroomste voegen. 

De kerkgangers houden de adem in 

en zien zijn tronie zwoegen. 

 

Een luide zucht, de priester wankelt 

en valt van het gestoelte naar beneden. 

De ongelovige oortjes kleuren bleek 

heeft hun herder de geest gegeven? 

 

'Onze Vader die in de hemel zijt' 

aarzelend zwelt er een gebed van geloven. 

Heel de kerk bidt uit volle borst 

een waterval van wonderwoorden welt naar boven! 
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Kinderen 

Menslief, herinner jezelf! 

Laat de kinderen tot je komen. 

De kinderen die jíj was 

laat ze in vrijheid in je wonen. 

 

Je bange kind, je kind met tranen 

diep in jou verscholen. 

Je boze kind, je kind met pijn 

laat ze niet langer dolen. 

 

Je speelse kind, vol talenten 

ergens in jou weggedoken. 

Dat blije kind, dat spontaan 

wensen heeft uitgesproken. 

 

Menslief, herinner je kinderen! 

Omhels ze innig voor altijd. 

Laat ze ZIJN, zij die jij was 

zonder hen ben jij je kwijt. 


