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Ik loop door heel veel verleden, maar ook mijn 

eigen verleden ontkomt niet aan de doortocht. 

Heel veel is boven komen drijven en dat heb ik 

bijeen proberen te harken. 

Overzicht geeft inzicht. De afstand schept over-

zicht en helderheid. Paradoxaal: het afstand 

nemen, heeft me dichter bij mijn naasten 

gebracht. 

Het missen vult op met verlangen. Je kijkt in alle 

eenzaamheid naar de gewelven van je bestaan 

en ziet de (haar)scheuren in het altijd veilig 

gedachte bastion. 

Je bent vergeten elk jaar leem aan te smeren, 

liefst leem vermengd met stro. 

Sterk het gevoel dat ik niet alleen loop. Dierbare 

mensen uit heden en verleden zijn in mijn nabij-

heid, sterken mij deze Weg te gaan. 

Onbekende mensen die mij aanspreken en die 

met hun woorden meteen de goede snaren 

raken. Indringende openbaringen soms. Mensen 

die innerlijk muziek kunnen voortbrengen.

Af en toe bij mijn strot gegrepen door emoties, 

die zomaar aan komen drijven. Gepoogd dat in 

gedichten te verwoorden. 
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Gedachte 

Als bescherming het licht dat met mij meegaat 

De belofte van niet vroeger donker worden dan bij vertrek 

geeft een diepe vreugde waarin de angst 

kan verdwijnen als het licht van de maan 

zodra de dag aanbreekt 

Kan ik zo mijn eigen herfst lengen 

en mijn winter uitstellen 

mijn tijdelijk verblijf 

uit laten lopen 

dan is mijn Camino meer dan geslaagd

Roermond
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Namur

De zevende dag val ik stil

en kijk om me heen waar de weg toe leidde

Ik ben alleen maar toch ook weer niet

Ik ben gerustgesteld maar nog niet helemaal

Toeristen op de Place du Marché aux Légumes

zien me wel zitten maar volgen gedwee hun gids

Van een schoonmaakster mag ik even een kerk in

de Saint Jean-Baptiste

Als zij me naar buiten veegt

loop ik de Rue Saint-Jacques in

naar een kerk aan hem gewijd

Ik word niet ontvangen

Het is nog te vroeg

Namen


