
 

                                     

 

                                    Zachte    
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“Je bestemming is nooit een plek, 
maar een nieuwe manier  

om dingen te zien.” 
 

Henry Miller (1891-1980)  

 
 
 

 

 
“Reis opdat je er je  

voordeel mee kunt doen. 
In reizen bereikt de maan  

haar volheid, 
zoals een pion aan het einde 

van het bord  
een koningin worden kan.” 

 

Rumi (1207-1273) 
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Ode aan het reizen 

 

Hoe kunnen bijl of zaag de boom verwonden 
als deze voeten had 

en met wortels, bladerdak en al de benen nemen kon? 
 

Hoe zou de aarde elke ochtend kunnen ontwaken 
als de zon ’s avonds niet onderging? 

 

Hoe zouden beek en regen de tuin in bloei zetten 
als de zilte zee niet ter hemel steeg 

en als wolk ons regen bracht? 
 

Elke druppel die als regen valt verliet ooit zijn vaderland 
en komt er ooit weer terug om een parel te worden. 

 

Jozef verwierf onderweg grote schatten. 
Geluk viel hem ten deel. 

Maar viel ook hem het afscheid niet droef? 
Weende ook hij geen hete tranen? 

 

Kies voor de reis in jezelf 
als je geen voeten hebt om te reizen. 

 

Reis, vriend, reis in jezelf en ga naar je eigen hart. 
Die reis maakt stof tot goud en heerlijkheid. 

 

Rumi (1207-1273) 

 

 

 



Droom 
 

‘Ik heb over je gedroomd,’ zegt Schildpad. 
Ze zitten onder een boom, in de schaduw. 
Het is een snikhete dag. 
 

‘O? Wat droomde je?’ vraagt Das. 
‘Je stond bij de populier,’ antwoordt Schildpad. 
‘En je deelde van alles uit.’ 
 

‘O ja? Zoals?’ 
Das kon niet zo gauw bedenken 
wat hij uit zou kunnen delen. 
 

‘Het was nogal poëtisch allemaal,’  
vertelt Schildpad. 
‘Je deelde het ruisen van de wind uit. 
Zonnewarmte. 
Maanlicht.’ 
 

‘Goh,’ zegt Das. ‘Wat bijzonder.’ 
‘Ja. Je strooide ook met verwondering, 
goedgelovigheid 
en geduld.’ 
 

Das begint te lachen. 
‘Dat geduld gaf ik vast niet aan jou.’ 
‘Nee, dat gaf je aan Mier.’ 
‘Kreeg jij ook wat?’ vraagt Das. 
Schildpad aarzelt. 
‘Nou?’ dringt Das aan. 
 

… 
 

‘Je gaf mij vertrouwen,’ zegt Schildpad dan. 
‘Vertrouwen?’ 
‘Ja, in dat alles altijd goed komt.’ 
‘Goh,’ zegt Das. ‘Dat ik dat zomaar weggaf…’ 
‘Je had er heel veel van,’ zegt Schildpad snel. 
‘Dat zei je, dat je er veel van had.’ 
 

‘O…,’ zegt Das. 
‘Nou ja, in dromen kan alles.’ 
‘Ja,’ zegt Schildpad. ‘In dromen kan alles.’ 
 
Toon Tellegen 

 
 
Ingezonden door Hans van de Glind 
 

 
 

 



 
 

Onderweg – Willem Vermandere 
 KLIK HIER – EN LUIITER HET MEE 

 

Onderweg ben ik zigeuner, onderweg ben ik een kind 
Van de rusteloze wegen op vier wielen, welgezind 

Op vier wielen wil ik vluchten, weg uit het nauwe vaderland 
Naar het bergland en de rotsen, met een bos aan de waterkant 

 
Onderweg daar zit je veilig, onder uw blikken autodak 

Je mag jodelen en zingen in uw rammelende rammelbak 
Onderweg leer je vergeten, gisteren ligt, ver achter U 

En voor morgen nog geen zorgen, onderweg is 't altijd nu 
 

Je passeert langs kathedralen, en je duizelt keer op keer 
Van die stoetmoedige dromen, van die bouwers van weleer 
En zo leer je blind vertrouwen, vorderen ondanks brute pech 
Wuif veel liever dan te vloeken, naar de kinders langs de weg 

 
En je loopt door de paleizen met uw hoofd vol romantiek 

Maar uit krotten en ruïnes, klinkt er klaaglijke muziek 
Deelt uw brood met lotgenoten, zoveel zwervers grauw van vel 

Langs de gloeiend hete wegen, steden vol kommer en kwel 
 

Onderweg, op markten en pleinen, vind je volk, mild en gastvrij 
Dat schenkt U met handen en voeten zoete vruchten, allerlei 

En zo vind je ook uw geliefde, met nog jaren voor de boeg 
Van uw teder zacht beminde, daarvan krijg je nooit genoeg 

 
Onderweg ben je nomade, soepel plooiend, speels van geest 

Geeft U over aan de genade, je wordt vrij en onbevreesd 
Want je botst met tegenstrevers, elken ding zegt zijne zeg 

Leer geduldig incasseren, van tegenliggers onderweg 
 

Los van vastgeroeste ideeën, onderweg pluk je den dag 
Pelgrim ben je heel je leven, vorderen doe je liefst zigzag 

Haast u, haast u, uiterst langzaam, want het einddoel is bekend 
Daar valt weinig van te zeggen, niet bepaald een happy end 

 
Ooit als kind ben ik vertrokken, zonder route, kaart of plan 

Onderweg al heel m'n leven, wat is daar de zin toch van 
Onderweg stel je geen vragen, voor hoelange nog en waarom 

Onderweg ben je zigeuner, je reist voort en je ziet niet om 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHsTd2ecju4


Reacties op een bijzonder boek 
Leonie en ik blijven maar lovende reacties krijgen op ons boek – we zijn er erg gelukHkig mee!  

Het boek zal in augustus in braille beschikbaar komen en in november als luisterboek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkrijgbaar in de boekhandel 

 

 
 

 

“Wat een prachtig boek! ik heb 
zojuist de laatste pagina met 

tegenzin gelezen want ik wilde nog 
niet dat het stopte. Wat hebben 

jullie fantastisch mooi beschreven 
hoe Vicky het gevecht met het leven 

is aan gegaan. Zo respectvol en 
zonder vooroordelen, wat een 

verdieping. Zonder dat ik haar ken 
ben ik van Vicky gaan houden en 

ik bewonder haar kracht. 
Dankjewel voor dit boek, ik heb 

veel geleerd! 

Jos Diependaal” 

“Het boek is prachtig geschreven. Ik leefde ook helemaal mee. Als een film zag ik 
het voor me. Ik heb geleerd uit dit boek om naar het landschap te luisteren. Ik ga 
soms nu bewust in het landschap met mijn ogen dicht zitten om het landschap te 

horen. Ik vind Leonie heel moedig dat ze haar eigen levensverhaal gedeeld heeft, 
ze is een ECHTE HELD! Dit boek raad ik iedereen aan ook om bewuster te 

worden van hoe een gevecht mensen moeten leveren in een revalidatie proces en hoe 
belangrijk het daarbij is dat er liefdevolle mensen zijn die onvoorwaardelijke liefde 

tonen. Onvoorwaardelijke liefde geeft kracht, geeft hoop in het proces van 
acceptatie van iets dat je nooit zo gewild had. Een heel ontroerend boek.” 

Anneke Winterman 

https://www.dirkvandeglind.nl/met-een-blindenstok-op-de-snelweg.html


 
 

Morgenstemming 
 

De ganzen gakken 
hoog in de lucht  

onzichtbaar, 
in de eerste ochtendnevel 

roeit de visser naar zijn stek, 
ergens in de verte 

waar het dorp zich nestelt 
slaat een hond aan, 

de brievenbus klapt na 
wanneer het ochtendblad 

op de deurmat valt. 
 

Soms denk ik 
dat zo ooit eens  

de eerste dag begon. 
 

Voor deze dag wil ik leven 
daarin wil ik ontwaken 

en van de mat wil ik rapen 
nieuws 

van vrede, nooit meer oorlog, 
een nieuw begin 

in de eerste ochtendzon 
die ganzen gakken doet 

op weg naar verten 
dichtbij 

in mijn eigen hart. 
 

HANS HULST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst is overgenomen  
uit het manuscript van ‘Alle Goeds!’,  

een geschenkboekje dat eind september verschijnt, 
 maar nu al te bestellen is.  

Je leest er hieronder meer over. 
 
 

 
 

https://www.3ranken.nl/alle-goed-een-inspirerend-boekje-voor-en-door-3rankenaren/


 

 

Navigatie 
 

Een navigatie voor het leven 
dat zou ontzettend handig zijn 

zo'n stem die zegt: hier moet je keren 
want dan ontwijk je straks de pijn 

 
Die zegt: hier links, dan wordt het beter 

en: ga niet rechts, dan krijg je spijt 
Keer om, ga terug, ga hier niet verder 

want je verliest kostbare tijd 
 

Zo'n stem die waarschuwt voor problemen 
die omleidt in geval van pech 

die aanraadt om rechtdoor te rijden 
want dit is echt de goede weg 

 
Zo'n stem die als je zit te dromen 

plots roept: bestemming is bereikt! 
die alles tijdig aan ziet komen 

die voor je denkt en voor je kijkt 
 

Geen foute afslag, nooit meer dwalen 
niks onverwachts meer op je pad 

Alleen nog maar gebaande wegen 
waarop je al gerekend had 

 
Dan reis je gladjes door het leven 

neemt het voorspelbaar zijn beloop 
Maar als dit ooit eens op de markt komt, 

weet ik toch niet of ik het koop... 
 

ANNELIES BRINKHUIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst is overgenomen  
uit het manuscript van ‘Alle Goeds!’,  

een geschenkboekje dat eind september verschijnt, 
 maar nu al te bestellen is.  

Je leest er hieronder meer over. 
 
 

 

https://www.3ranken.nl/alle-goed-een-inspirerend-boekje-voor-en-door-3rankenaren/


 

Een bijzonder geschenkboekje in wording: 
 

 
Al vele jaren voel ik mij thuis in ‘De Drie Ranken’ in Apeldoorn. Het leek mij mooi 

een geschenkboekje te maken dóór en vóór leden van deze inspirerende 
geloofsgemeenschap en samen met Willem Olierook begon ik aan deze klus. Bijna 
vijftig mensen, van zeer jong tot respectabel oud, verrasten ons met rake teksten 
en fraaie tekeningen.  Het manuscript is als inkijkexemplaar te zien via deze link. 

Daar vind je dus nog veel meer leesplezier en inspiratie! 
 

Woon je in (de buurt van) Apeldoorn, dan kun je het via de site bestellen en t.z.t. 
ophalen.  Wil je het t.z.t. (buiten Apeldoorn) thuis ontvangen stuur me dan een 

mailtje met je adres. (Ik vraag je dan wel een bijdrage van €3,00 voor de 
verpakkings- en verzendkosten.) dvdglind@hotmail.com 

NB. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan De Drie Ranken. 
 

Je kunt ook contact met me opnemen als je zo’n boekje dóór en vóór leden van je 
eigen geloofsgemeenschap, vereniging, school of club ook wel een goed idee vindt. 
 
 

 
 

https://www.3ranken.nl/alle-goed-een-inspirerend-boekje-voor-en-door-3rankenaren/
mailto:dvdglind@hotmail.com
https://www.3ranken.nl/alle-goed-een-inspirerend-boekje-voor-en-door-3rankenaren/


 
 

 

 

De kortste weg naar jezelf 
 

“De kortste weg naar jezelf is een reis om de wereld.” Dat lijkt 

op het eerste gezicht vreemd. Maar denk je er even over na 

dan zie je dat het waar is. Je moet veel gezien hebben om te 

kunnen weten wat er echt toe doet. En alleen door met 

anderen om te gaan, kun je ontdekken wie en wat je zelf bent. 
 

 

Bron onbekend 
 

Een oud Joods verhaal vertelt van een rabbi die droomde dat 

er onder de brug naar het koninklijk paleis een schat voor hem 

begraven lag. Hij vond het maar een rare droom. Maar toen 

hij nog twee keer hetzelfde droomde, ondernam hij toch de 

lange reis naar de hoofdstad. Daar aangekomen scharrelde hij 

wat rond bij de brug, nadenkend over een plan. De kapitein 

van de wacht vertrouwde het niet en vroeg hem wat hij wilde. 

De rabbi zag geen andere mogelijkheid dan open kaart te 

spelen en vertelde van zijn droom. Waarop de kapitein in 

lachen uitbarstte: “Wat ben jij een enorme onnozelaar! Als ik 

Graag sluit ik de Zachte Krachten af met een wat langere tekst.  

Dit keer een hoofdstuk uit  

Leef wat je bent – Een boek om langzaam te lezen  
 

Klik hier voor de video bij het boek 

https://www.dirkvandeglind.nl/leef-wat-je-bent.html
https://www.youtube.com/watch?v=vJ5bGNB_vQY&t=20s


even dom was als jij zou ik naar een afgelegen dorp reizen om 

onder de haard van een of andere rabbi een schat op te 

graven.” De rabbi ging terug naar zijn eigen dorp en naar zijn 

eigen huis en groef onder zijn eigen haard zijn eigen schat op. 

 
                                                                       Carla traveling by Jose Roldan Rendon 

 

 

Vanaf je geboorte was je afhankelijk van de wereld om je heen. 

Geen wonder dan ook dat je je in vrijwel alles hebt leren 

richten op de buitenwereld. En natuurlijk is het fantastisch 

wanneer je veel van de wereld kunt zien.  

 

Op school, op je werk en via de media bereiken je voortdurend 

signalen van die buitenwereld. En wetenschappers proberen 

die buitenwereld te ontrafelen. Zo richten ze geavanceerde 

telescopen op de verste uithoeken van het immense heelal. 

Daarbij kunnen ze voortbouwen op kennis en vaardigheden 

die vóór hen al bedacht en ontwikkeld waren.  En hun 

actieradius wordt steeds groter.  

 

Het leuke is dat je dat proces van steeds verder en dieper 

verkennen van de buitenwereld, ook naar binnen kunt richten 

– naar je binnenwereld. En het lijkt er op dat je die 

verkenningen in de buitenwereld nodig hebt om die 

verkenningen in je binnenwereld te kunnen doen. Zo is de taal 

die je van de mensen om je heen, vanaf je geboorte leerde, 

onmisbaar om iets van je binnenwereld onder woorden te 

brengen. 

 



Maar er is nog veel meer! Want je kunt door je buitenwereld 

te verruimen, de mogelijkheden om je binnenwereld te 

ontdekken, enorm vergroten. En door allerlei ervaringen 

buiten op te doen, kun je je wereld binnen als het ware 

meubileren en tot een rijke binnenkamer maken. Hoe meer 

uiteenlopende dingen je ziet, uiteenlopende muziek je hoort, 

uiteenlopende mensen je ontmoet -> hoe rijker je ervaringen -

> hoe groter je mogelijkheden je innerlijk te verkennen -> hoe 

meer je in staat bent de enorme rijkdom van je ziel te 

ontdekken.  

 

 
 

“Traveler contemplating a sea of clouds” 1818 Caspar David Friedrich 

 

Als mensheid richten we onze telescopen op de oneindigheid 

van onze buitenwereld. Maar waarom zou je geen telescoop 

bouwen om diep te kunnen kijken in de oneindigheid van je 

binnenwereld? Waarom zou je je gevoeligheid niet 

ontwikkelen en je antennes scherpen voor wat er diep in je 

leeft?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Introspection - Lalitha Bandaru 

 

Ik beloof je dat het de moeite meer dan waard zal zijn. Er ligt 

namelijk een enorme rijkdom in je opgetast. En net zoals je 

ontdekken zult dat het universum in wezen oneindig is in tijd 



en ruimte, zul je ontdekken dat ook je binnenwereld geen 

grenzen heeft in tijd en ruimte. En dat beide oneindigheden 

geen tegenstellingen zijn maar elkaar raken en in wezen een 

het zelfde zijn. 

 

 
 

Bron onbekend 
 

Gebruik daarom je ervaringen als spiegels. Want alles wat je 

doet en ziet; alles wat je anderen ziet doen; alles waar je met 

aandacht naar kijkt of luistert, kan je iets openbaren van Wie 

en Wat je Werkelijk Bent. De rijkdom Buiten je kan je de ogen 

openen voor de rijkdom Binnen je. En omgekeerd! 

 

 
 

Schilderij: Henry F. Dijkhoff 

 



Het is erg belangrijk dat je dit doorziet. Want lukt het je niet 

en probeer je vervolgens je onvermogen vanuit je Innerlijke 

Rijkdom  te leven te compenseren met pogingen rijkdommen 

buiten je te vergaren, dan zal je dat veel frustratie en ellende 

opleveren. Wanneer je echter de rijkdom buiten je tegemoet 

kunt treden vanuit je Innerlijke Rijkdom, dan zal je dat diepe 

vreugde en geluk schenken. Bovendien zul je die Innerlijke en 

Uiterlijke Rijkdom dan ook in en voor anderen ontdekken en 

zichtbaar willen maken. Het zal je helpen de Rijke Mens te zijn 

die je Bent: vol van Liefde en Compassie. Het zal je helpen je 

Schat te delen – die is onuitputtelijk! 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar mensen 
 die ze zouden kunnen waarderen. 

 
Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen 

en wil je ze voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten. 

 
Mocht je de Zachte Krachten liever niet meer ontvangen,  

schroom dan niet het door te geven. 

 
dvdglind@hotmail.com 

 
 

 

mailto:dvdglind@hotmail.com

