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Kinderboeken
Weet je, ik ben gek op kinderboeken. Ze zijn zó leuk en het is zó leuk om ze voor te
lezen.
En dan die
illustraties, ware kunstwerken zijn het vaak, ik kan er zó van genieten.
Ook sprookjesboeken zijn een aanrader, daar zit vaak zoveel meer in dan je op het
eerste gezicht zou denken.
Godfried Bomans, onze grootste sprookjes verteller, heeft eens gezegd:
“Sprookjes vragen ook wat van de lezer. Juist omdat de marge van het niet meegedeelde
zo breed is, moet hij ook veel duiden. Hij dient ze te lezen zoals een douanier een
koffertje bekijkt, op zoek naar een dubbele bodem”.
Datzelfde geldt eveneens voor kinderboeken, die geven eigenlijk altijd wel een
boodschap(je) mee. Ieder weet nog wel één of meer lievelingsboeken te noemen uit zijn
of haar vroege of latere jeugd, die een blijvende indruk heeft gemaakt.
Evenals de beroemde uitspraken die altijd zijn blijven hangen, zoals van Olivier B.
Bommel, een heer van stand: “Als u begrijpt wat ik bedoel”.
Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan”.
De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry is ook zo’n boekje met veel inhoud:
“Grote mensen zijn toch wel wonderlijk”.
En wie heeft nu niet genoten van de vele verhalen van Annie M.G. Schmidt met de
prachtige tekeningen van Fiep Westendorp?
Voor de kleintjes zijn er ook zoveel mooie, lieve boeken, zoals Grote Beer en Kleine Beer,
de Gouden Boekjes, Vera de Muis, er zijn veel te veel om op te benoemen.
Wel wil ik nog een topper noemen, die ik vaak heb voorgelezen: “We gaan op
berenjacht”. Een fantastisch prentenboek, waar ook onlangs in een column van Betty
Gras in een krant in onze gemeente aandacht aan werd geschonken. Hierin werd
ingegaan op de berenjacht die tegenwoordig door ouders met jonge kinderen wel wordt
gedaan om ter afwisseling eens iets anders te doen dan thuis zitten. Een prettig uitje om
beren te tellen die vele mensen voor hun raam hebben gezet.
Het refrein en motto van dit boek is: “We gaan op berenjacht en we zijn niet bang”.
Onderweg komt het gezin uit het boek allerlei obstakels tegen die overwonnen moeten
worden. Zoals lang wuivend riet, een diepe koude rivier of een donker woud en telkens

wordt herhaald: “We kunnen er niet bovenover, we kunnen er niet onderdoor, we
moeten er wel dwárs doorheen. We gaan op berenjacht en we zijn niet bang”. Een
prachtig boek met mooie platen. Maar in deze tijd met een bloedserieuze ondertoon.
Hoewel we misschien lang hebben gedacht dat we er bovenover, onderdoor of omheen
konden, realiseren we ons nu al een paar weken dat we er met z’n allen dwars doorheen
moeten. En wat houdt je dan op de been? Waar put je moed uit?
Veel mensen moeten ergens dwars doorheen en dan is contact heel belangrijk, echt en
zonder ruis en franje. Mensen kunnen zich er over verwonderen dat er tegenwoordig
meer verbondenheid onderling is. We moeten er samen dwars doorheen en we zijn niet
bang! Natuurlijk ben je bang om je geliefden, je vrienden, om jezelf, om wat er zal
veranderen door deze tijd. Spreekwoordelijk kun je nog heel wat beren op de weg zien
voor de tijd die komt, maar het verschil zit’ m dan in “ik” en “wij”. Daarom oefenen we
voorlopig maar even met “echte” beren in ons straatbeeld. Wìj gaan op berenjacht en
wìj zijn niet bang.
Tot zover het uittreksel uit de column.
Weet je, ik hou van kinderboeken. Zelf heb ik dezer dagen mijn oude boek van Marten
Toonder met Tom Poes vertellingen weer eens gelezen. Heerlijk!
Hoe komen we deze verwarrende periode door, wel:
lees nog eens de boeken die je vroeger zo mooi vond. Veel lees plezier!

Marijke Kuiper-Könings VM

OVERPEINZING
Eten? Vinden jullie dat ook zo lekker? Ik smul er altijd van en het water loopt mij in de
mond als het over lekker eten gaat. Maar, als kok bij ons thuis, moet ik iedere dag weer
bedenken wat we gaan eten en dan natuurlijk ook het gerecht klaar maken.
Daar is nu misschien wat op gevonden. Asih en Fjodor Poort koken in het weekend en
doen dat ook voor belangstellenden en medelekkerbekken.
Ik sla nu twee vliegen in één klap. Ikzelf hoef niet na te denken en te koken, maar laat
het over aan de professionele kracht, namelijk Asih. Zij geeft namelijk ook les aan de
Volks Universiteit. Dus wat wil je nog meer. Verder helpen wij de familie Poort in deze
voor hun zo moeilijke tijd. Als zelfstandige heeft Fjodor tijdelijk geen werk en dus ook
geen inkomsten meer.
Het afgelopen weekend waren er vele zusteren en broederen, die gebruik hebben
gemaakt van deze regeling en iets te eten hebben besteld. Bijkomend voordeel was, dat
we enkele zusteren en broederen hebben gesproken, terwijl we op onze bestelling
moesten wachten, uiteraard op gepaste afstand. Het is toch veel prettiger als je elkaar in
de ogen kunt kijken tijdens een gesprek in tegenstelling tot een telefoontje, hoe goed
bedoeld ook. Zo zie je tenminste nog eens iemand.

Ik hoop dan ook van harte, dat velen van ons regelmatig gebruik blijven maken van deze
mogelijkheid en dat het niet blijft bij één keer.
Ton Kuiper

Een sprookje over geluk
De Indiase spiritueel leraar Swami Nithyananda gaf ons dit sprookje.
Hij zegt over deze vorm van geluk: It fools your mind.
Als geluk afhankelijk is van externe factoren, dan komt het altijd tussen twee mindere
periodes in.
Geluk is een soort opvulling. Je hebt je wensen, verlangens –allebei vormen van lijden –
en geluk zit dan in korte momenten waarop je verlangens worden vervuld. Hij vergelijkt
het met de periode tussen twee oorlogen in die je vrede noemt.
Geluk is periodiek. Geluk willen we het liefst zo vaak mogelijk ervaren. Maar
geluksmomenten kunnen aan intensiteit afnemen. We zoeken hetzelfde gevoel en dat
komt niet meer, terwijl de gebeurtenis dezelfde is.
Het volgende voorbeeld onderstreept dat.
Je verlangt naar iets zoets. Vervolgens eet je bijvoorbeeld chocolade. Je koppelt het eten
van chocolade aan het gevoel van geluk.
Die ervaring verandert als je te veel eet en misselijk wordt. En gek genoeg associeer je
het eten van zoet dan niet meer met een gevoel van geluk. Integendeel.
Gelukkig wordt het duidelijk met een handreiking van Nithyananda.
Hij zegt : Let op het moment waarop je iets van geluk ervaart. Dus als hetgeen waarnaar
je verlangde bij je is. Precies dat moment heb je geen dwingende, veeleisende
gedachten. Je bent relaxed. Je leeft even zonder verleden, zonder toekomst.
Het grote misverstand is dat wij denken dat deze volkomen tevredenheid veroorzaakt
wordt door datgene waarnaar we verlangden.
Maar dat is het grote misverstand.
Het gevoel komt door het afnemen van gedachten. Even wil je niks, denk je niets. Dat is
het geheim van happiness.
Als je de hoeveelheid gedachten omlaag kunt brengen, kom je langzaam maar zeker in
een vorm van geluk terecht die niet tijdelijk is.
Als dit gevoel bij je blijft noemt Nithyananda het bliss.
Bliss happens inside you. Zonder pauze.
Meditatie en stilte helpen je daar te komen.
Ik wens ons allen veel geluk in deze vreemde en beangstigende tijd.
Tijd voor meditatie en bezinning om klaar te zijn voor het ontvangen van geluk.
Harry

Verhalen uit de oude doos:
Bloembollen, bonen en bommen.
“Mag ik naast u komen zitten?” Voordat de man op de bank bevestigend heeft kunnen
antwoorden, is de bezoeker al naast hem neergestreken. Hij kent de man niet en
aangezien je in deze tijd niemand kunt vertrouwen, vouwt hij de krant waarin hij zit te
lezen dicht. “Komt u van ver? “vraagt hij aan de vreemdeling. “Ach meneer, wat is ver.

Mijn huis staat in Rotterdam, tenminste, als het er nog staat. Je weet maar nooit in deze
barre tijden! Ik logeer nu een paar dagen bij mijn dochter, hier om de hoek, om weer
wat bij te spijkeren. In het westen is geen hap fatsoenlijk eten meer te krijgen,
bloembollensoep, bloembollenstamppot, bloembollen pap! Ik kan geen bloembollen meer
zien, meneer. En daarom ben ik hier, hoewel het leven hier ook geen lolletje is. Maar we
hebben tenminste te eten. Vanmorgen nog heb ik twee emmers bonen geplukt. Mijn
dochter is ze nu aan het wecken. Ze heeft vandaag de beschikking over gas, vanwege de
inkwartiering”.
Hij zucht, maar gaat dan verder. “Deze keer zijn het nette jongens. Gisteren bracht één
van hen, Heinrich, braadworst mee en vroeg mijn dochter om de zes worsten voor hem
te bereiden. Nou, meneer, u zult het niet geloven, maar er bleken geen zes maar negen
worsten in het zakje te zitten. Toen mijn dochter later de zes gebraden worsten naar hun
kamer bracht, was ze bang dat ze het niet goed had verstaan. Maar ze kreeg een dikke
knipoog van Heinrich, dus het zal wel goed. Gelukkig had de tweede man niets in de
gaten, want eerlijk gezegd is die me te fanatiek. Dan was het zeker fout afgelopen. Het
was heerlijk, wij hebben gesmuld. Vanavond eten we de rest. Dan kan mijn schoonzoon
ook meegenieten. U moet weten dat hij al drie dagen niet thuis is geweest. Hij is te werk
gesteld aan de IJssel linie en dat is lichamelijk zwaar werk. Gelukkig heeft zijn baas
alsnog vrijstelling voor hem gekregen. We verwachten hem vanavond thuis. Het is wel te
hopen, dat het vannacht rustig in de lucht zal zijn. Want het wordt wel dringen in de
kelder als iedereen thuis is. De afgelopen nacht is het luchtalarm wel vier keer afgegaan.
Ik ben als de dood dat de Engelsen hun bommen te vroeg laten vallen en deze stad voor
Emmerich aanzien”. Hij slaakt een diepe zucht.
Zwijgend blijven de mannen zitten. Na een poosje staat de bezoeker op. “Zo, ik stap
maar weer eens op en zal u niet verder storen. Eens kijken of er thuis nog iets te doen
valt voordat het weer donker is. Dank voor uw luisterend oor”. Hij tikt aan zijn pet en wil
vertrekken. “Wacht eens even? U hebt zoveel verteld, maar hoe weet u of ik wel te
vertrouwen ben? ”
De bezoeker draait zich langzaam om en wijst op de krant. “Ik zag dat u een foto van de
prinsesjes Beatrix en Irene met hun nieuwe zusje Margriet tussen uw krant
verborg”.Even aarzelt hij, maar dan vraagt hij: “Mag ik de foto ook even zien? U moet
weten dat ik volgende maand voor het eerst grootvader hoop te worden”
Janny
Geboren 4 september 1943 te Doetinchem

Teksten en gedichten
Veerkracht (van Anneke Wegerif)

Ik weet niet
waar u het vandaan hebt gehaald
of dat u zo geboren bent
het later hebt verworven
en hoe het komt dat u het
altijd hebt behouden
dat uw zon steeds sterker is
dan de regen die ons nat maakt
steeds sterker
dan de wind die ons omverblaast
U hebt het gewoon:
Veerkracht
ooit is het onder uw huid gekropen
en deelde het graag uit aan
wie het maar nodig had
wie er geen gat in zag
omdat het bij u past:
Doorgaan
Opstaan
Verder gaan
Neus in de wind
Voeten stevig op de grond
Borst vooruit
Het is iets bijzonders
wat voor U misschien gewoon is:
Veerkracht
Het maakt
dat u hier zit met vrienden en familie
dat ik hier sta
dat we samen thee drinken
bomen zien, wind door de bladeren
horen ruisen, proeven van scones en chocola
Het maakt dat er leven
om te vieren is
omdat er ooit
veerkracht onder uw huid is gekropen.

Lilian Hoogendoorn

De weg voor ons is leeg
Geplaveid met kilometers onbekendheid
Wat je bestemming ook kan zijn
Neem het leven zoals het komt, zoals het is
De horizon in de verte
Zo dichtbij en toch zo ver weg
Je moet niet verrast zijn bij je aankomst
De droom vloog weg en angsten blijven niet hier.
De weg voor ons geeft geen belofte
De weg voor ons is een snelweg of een
Doodlopende weg
Een doodlopende weg.
Regendruppels op je voorruit
Ze vallen vanuit de hemel of de hel
Je kunt naar het licht rijden of naar het
donker
Onzekerheid is je gids
De weg voor ons geeft geen belofte
Oh oh de weg voor ons is een snelweg of

The road ahead is empty it’s paved
with miles of the unknown
what ever seems to be your destination
take life the way is comes, take life the way it is.
Horizon in the distance so close and yet so far away
you shoudn’t be susrprised
when on the arrival
the dream has flown away and fear is not here to stay.
The road ahead never gives a way of promise
the road ahead is a highway or a dead end street
a dead end street.

Raindrops ons my windscreen
They fall from heaven or from hell
you drive into the light or the darkness
uncertainty is your guide
The road ahead will never give away to promise
The road ahead is a highway or a dead end street

Een doodlopende weg
The road ahead never answers any questions
Oh oh de weg voor ons geeft geen antwoorden op vragen
and nothing is sure along the way
En niets kun je zien langs de weg, zelfs niet morgen
not even tomorrow with miles of the unknown
Met kilometers van het onbekende voor je.
Ahead of you.
De weg voor ons is leeg
Geplaveid met kilometers onbekendheid
Wat je bestemming ook mag lijken
Neem het leven zoals het komt, zoals het is.

Gezongen door de Nederlandse band: City to city

The road ahead is empty it’s paved
will never give away a promise
The road ahead is a high way or a dead end street
The road ahead never answers any questions
And nothing is sure along the way
Not even to morrow with miles of the unknown
Ahead of you.

