0

1

Door vele
vensters
Ingrid van der Weegen

Deel 1

2

Omslagontwerp: Ingrid van der Weegen
Foto’s: Ingrid van der Weegen
Lay-out: Sander Suijkerbuijk
Kunstwerk pagina 99
Ontwerp: Lotte Joris
Foto pagina 45
Historisch centrum ‘Het Markiezenhof’, Bergen op Zoom
Kunstwerk pagina 117: Een stil verbond is gesloten
Ontworpen en vervaardigd door: www.deglasfabriek.net
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar: Eric van der Weegen,
Sander Suijkerbuijk, Bert van Beveren, Siemco Louwerse,
Joke van de Snepscheut, Mariëlle van der Zande, John Hermans,
Jeanne en Anja van der Weegen, Toon en Thomas Suijkerbuijk.

ISBN: 978 - 90 - 824318 - 2 - 7
NUR: 306
Trefwoord: Poëzie / dichtkunst / Nederlandse taal- en letterkunde algemeen
© Oorspronkelijke uitgave 2016 Ingrid van der Weegen
© Uitgeverij De Bron, gemeente Bergen op Zoom

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan
ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur

Info
www.uitgeverijdebron.nl

3

Gedichten uit het
leven gegrepen

4

Bedankt!

Beste lezer,
bedankt voor de aanschaf van mijn gedichtenbundel.
Ik hoop u met mijn gedichten mee te nemen
op een reis langs vele vensters.
Doorkijkvensters, waar doorheen u een kijkje kunt nemen
in mijn leven en het leven van vele anderen.
Bent u geïnteresseerd in meer uitgegeven boekwerken van mij
of wilt u simpelweg een ervaring of een recensie achterlaten
dan kunt u hiervoor terecht op www.ingridvanderweegen.nl
Ik wens u veel leesplezier toe!

Ingrid van der Weegen
07 - 02 - 2016
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Voorwoord
Waar haar ‘debuut’ de lezers meenam in de bitterzoete wereld van de
worstelende ziel, heeft auteur Ingrid van der Weegen zichzelf overtroffen met
haar tweede album Door vele vensters!
Een ondubbelzinnige reis naar binnen, door de diepe dalen en lichtende hoogten
van het menselijke gemoed. De heldere schrijfstijl en kunstzinnige foto's gaan
hand in hand in dit creatieve proces.
En het kan zomaar gebeuren dat haar inzichten de vele vensters van uw ziel
doen oplichten als een ster in de nacht.
Anja
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Stil wit
Prachtig kind
Geluk bestaat
Ineens vermist
Een rijk man is opgestaan
Jij
Totdat ik jou in je oogjes keek
Zie wie ik geworden ben
Een veld in bloei
Mijn vastgelopen levenspad
Een brief aan mijzelf
Als ik haar zie
Die ene knuffel
Ik weet wie jij bent
Zoals een diepgewortelde eik
Wat als de liefde mij niet vinden kan
Ik zag jou
Het pad achter mijn ouderlijk huis
De stilte van muren
Jij bent de liefde van mijn leven
Puur geloof
Als een veilig baken
Ik wist niet, dat leven zo mooi kon zijn
Slechts twee pootafdrukjes in mijn bed
Mijn draaimolen
Als niemand mijn woorden nog verstaat
Wat is mijn leven mooi
Een stil verbond is gesloten
Ik heb je lief
Laag vloog hij over
Mijn rode loper
Ik dacht dat ik je schaduw zag
Wat als ik breek
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Machteloos
Ik heb Auschwitz overleefd
Ik ben jouw grootste fan
Geen bekende straten meer
Mag ik wat kleurtjes van jou
Vastgeketend aan de aarde
Zwart gras
Een perfecte dag
Niet zomaar een brief
Natuurlijk geloof ik in God
Pure liefde
Gisteren hield je nog van mij
Mijn ware gezicht
Massale gekte
Een handstand in het gras
Twee vleugeltjes
Mijn allergrootste beproeving
’s Werelds grootste wonder
Onbegrensd moederhart
Mijn levensweb
Heb lief
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Stil wit
Stil wit, een kleed over leed.
Eendrachtig wanen wij onszelf euforisch.
Fel verlichte bomen en in de schittering van een kaars, dromen wij.
Voetafdrukken markeren jouw gelopen pad.
Moegestreden, volg ik jou wederom op de weg naar ons huis.
Ik hoop dat deze kerst voor een ieder zaligmakend is
en dat een helder vredeslicht ons bedekte leed verlicht,
of het wegsmelt als sneeuw voor de zon.
Waarna kerst voor een ieder dan pas echt begon.
Ik zie je laatste voetafdruk, ik ben thuis,
en aanschouw met gemengde gevoelens
ook ons fel verlichte huis.
Weemoedig kijk ik even achterom naar ons zojuist gelopen pad.
Ik huil van binnen, want ooit liepen wij hand in hand
wij beleefden kerst in ons hart en ons kleine,
nauwelijks zichtbare boompje, was slechts een klein gebaar.
Want wij, wij hadden alleen maar oog voor de ander
en voor elkaar.
---
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