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Voorwoord 
 

Bijenbipsjes en hommelkontjes. Hoe kom je op zo’n titel? Ik denk dat 

het een samenloop van verveling, meligheid en vertedering is geweest. 

Als je zo die ijverige bijtjes en hommels ziet gaan in de tuin, wordt het je 

toch blij te moede: zoveel natuur in zulke kleine lijfjes! En ze hebben 

gewoon enorm leuke gatjes, als je goed kijkt.  

Daarnaast heb ik een verknipte  geest, waaruit de meest onlogische 

gedachten ontspruiten. Soms schrijf en teken ik die gedachten en sta 

verbijsterd van de enorme waanzin die ze soms uitstralen. 

Tekenen en schrijven doe ik mijn leven lang al, schrijven ook 

professioneel, maar tekenen als amateur. Naast het professionele 

schrijven (over communicatie, lichaamstaal en gedrag) vind ik het leuk 

om wat onzin en kleinigheden te verzinnen en op te schrijven. Dat is wat 

je hier het meest zult lezen: flauwekul, met hier en daar een ondertoon 

van waarheid. Soms ook iets waargebeurd, zoals het verhaal van het 

Hazelnootmeisje, maar dat komt zelden voor. Veelal onzin dus.  

Wil je wat meer tekst – serieus of nog meer flauwekul – dan kun je altijd 

even mijn website bezoeken: https://ednissink.nl  

Terug naar de achterwerkjes: al kijkend en luisterend in de tuin en 

daarbuiten beving me de aandrang om af en toe eens een 

bijenbipsgedachte op papier te zetten – met woorden maar ook met 

beelden. 

Zo gezegd zo gedaan, en al schrijvend en tekenend ontdekte ik dat één 

vorm van tekenen mij de laatste tijd erg aanspreekt, en dat is het 

tekenen van geometrische vormen. Driehoeken, vierkanten, vijfhoeken, 

zeskanten, zevensprongen, achting, negensterren en (Afke’s) tiental – 

naar de gelijknamige en toentertijd door volwassenen zowel als 

jongeren zo gretig verslonden boeken van de schrijfster Sjoukje Maria 

Diderika Troelstra-Bokma de Boer (die zich om hier wel duidelijke 

redenen het pseudoniem Nienke van Hichtum aanmat) - maar ook hele 

mandala’s (cirkels met wat extra). Binnen die vormen is zoveel mogelijk, 

maar ook de vormen zelf, de volgorde, de verhoudingen, de cijfers, 

hoeken, lijnen, krommen… alles zegt iets over de wereld, de natuur, de 

stemming van de tekenaar en dan nog een hoop dingen die ik niet zie of 

https://ednissink.nl/
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weet of waar ik me op dat moment niet mee bezig wens te houden 

omdat er ook nog andere dingen in het leven te doen zijn, die weliswaar 

af en toe een dagje kunnen wachten, maar zeker niet mogen 

verslonzen. Laat dat gezegd zijn; dat je niet denkt dat.  

Voor je ligt dus een stapeltje overpeinzingen en een paar schetsen, met 

hier en daar een bijenbipsje en hommelkontje.  

Kanttekening voor de controlfreaks onder ons: er zit geen enkele 

logische volgorde of ordening in dit bundeltje: ik heb gewoon wat vellen 

papier bij elkaar geraapt – ook omdat de werkkamer eindelijk wel eens 

opgeruimd mocht – en daar een nietje doorheen gejast. Meer is het 

niet. Dan weet je dat vast, voordat je helemaal down wordt van 

gedachten als: “Waar is de clou?” (die is er niet) of “Wat heeft het 

vorige verhaaltje met dit stukje te maken?” (helemaal niets).  

Ja, er zitten onderliggende stromen in de verhalen verwerkt, maar de 

paradox is dat je die alleen kunt waarnemen zonder controle, regels, 

richtlijnen. Dus ik zou zeggen: ontspan!  

Ik kan alleen natekenen: uit het hoofd tekenen lukt me niet. Ik dacht ik 

stel het gewoon samen, dan hebben we dat maar gehad. En of je het 

nou mooi of lelijk of wat dan ook vindt: je doet het er maar mee.  

Groningen, 23 mei 2020 

Ed Nissink 
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Meer vrije tijd 
April 2020. Ineens is het coronacrisis. Niemand zag het aankomen, 

niemand weet precies wat er nou wel en wat er nou niet, maar gelukkig 

hebben we veel deskundigen die met dienovereenkomstig gelaat de 

meest apocalyptische ontijdingen aankondigen. Ik behoor tot een 

risicogroep maar daar ben ik niet zo van onder de indruk. Ik geloof in 

een tijd van komen en een tijd van gaan. En als het mijn tijd is, ga ik. 

Waarschijnlijk lachend. 

Praktisch gezien houdt de crisis in dat er minder werk is, en ineens 

enorm veel extra vrije tijd. Kostbaar, jazeker. Maar ook oog biedend op 

andere kanten die in het dagelijks leven zo schromelijk onderbelicht 

bleven. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. 

Aan socializing deed ik al niet zo, dus daar verandert niet zoveel in. Ik 

speel basgitaar in twee bands, maar dat ligt momenteel ook op zijn 

kont.  

Wel pak ik een oude hobby weer op: tekenen. Vroeger tekende ik van 

alles en ik heb me een tijdlang toegelegd op portretten, maar ik liep 

steeds vast in de karaktertrekken in gezichten: wat ik als karakter zag, 

was niet per se hetzelfde als wat er letterlijk in een gezicht te zien was. 

Het resultaat was het dan ook meestal net niet: een gezicht waarvan 

iedereen kon zien aan wie het toebehoorde – in die zin dus wel 

gelijkend – maar waaraan ‘het’ ontbrak. Dat ‘het’ was dus het karakter 

zoals dat aan de buitenkant te zien is.  Ik vulde de projectie van mijn 

oordelen in, in plaats van te tekenen wat ik werkelijk zag. 

Toen ben ik er maar mee opgehouden, met portrettekenen. Het leven 

duurt veel te lang om je bezig te houden met dingen die je niet leuk 

vindt of die je net niet goed genoeg kunt.  

Pas veel later begreep ik mijn tekortkomingen: het had te maken met 

mijn werk en mijn onbedwingbare neiging alle communicatie tot op de 

bodem uit te pluizen, verborgen agenda’s naar boven te halen, dubbele 

boodschappen te ontleden… dat is in verbale en non-verbale 

communicatie al een hels karwei, dus probeer het als amateur dan maar 

eens in een tekening te proppen, al die vooringenomenheid, invullingen, 

aannames en wat ik nog meer in mijn hoofd haalde.  

 



 

9 
 

 

 

  



 

10 
 

Energie 
 

Alles is energie. Soms wat energieker dan anders, maar toch. Goede 

tekst heeft een stuwende, drijvende energie – neemt je mee. Goede 

communicatie ook: het nodigt uit of stoot af, al naar gelang de 

onderliggende energie.  

Je kunt de onderliggende energie niet rechtstreeks zien met je ogen, 

maar het uit zich in de zichtbare en hoorbare wereld door klank, beeld, 

geur, smaak, gevoel, emotie. 

Aan iemands gezicht kun je vaak al zien hoe het met de energie is 

gesteld, al kun je je daarin nog lelijk vergissen en blijkt de slome 

duikelaar waarvan je dacht dat hij elk moment kon omvallen, een 

snelheidsduivel op de honderd meter sprint te zijn. Je mag dan ook geen 

vooroordelen hebben van de bewustmakers, spirituele leraren en 

andere boven ons gestelden.  

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit altijd barstensvol 

vooroordelen: bijna allemaal volkomen uit de lucht gegrepen – pure 

invullingen zeg maar. Op het moment dat jij de kamer binnenkomt 

stromen mij de vooroordelen met emmers tegelijk door het hoofd.  

Vervolgens laat ik die vooroordelen voor wat ze zijn, en begin te kijken, 

te luisteren en te voelen. Vaak blijk je dan een heel ander iemand te zijn. 

Stel je voor dat ik direct op mijn vooroordelen was afgegaan!  

Maar goed: energie dus. Tekeningen hebben ook energie en ik heb 

gemerkt dat vormen hun eigen energie meebrengen, ook op papier. Een 

driehoek geeft een heel andere energie dan een bol of een kubus. Kijk 

maar eens een tijdje naar de ene vorm, voel wat je voelt, en kijk dan 

eens naar een andere vorm. Met een beetje gevoel merk je verschil bij 

beide vormen, in je gevoel.  
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Maar ook kleuren kunnen energie laten zien. Kijk maar eens naar de 

twee zusjes hieronder. Eentje in het grijs, wit en zwart en de andere 

ingekleurd. 

  

 

En deze twee vormen:  

 

Heel verschillende energieën, en toch hebben ze beide ook veel 

overeenkomsten. Het lijkt verdikkeme het echte leven wel zeg!  
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Bijenbipsjes 
Heb je ze al gevonden? De 

bipsjes zitten verstopt in een 

van de mandala’s in dit 

boek. Bij een bipsje denk je 

wellicht aan menselijke 

billensetjes, maar daar heeft 

het in dit geval niets mee 

van doen. 

Bijenbipsjes zijn een 

metafoor, een analogie van 

het leven en in die hoedanigheid schromelijk over het hoofd gezien. Laat onverlet 

dat ze in het echt gewoon rustig blijven rondtoeren met die geelzwarte terlenka 

broekjes.  

Dat vind ik zo enorm goed van ze!  

Goed rondkijken in je leven. De meeste kans op spotten heb je als ze net de hoek 

om vliegen en je een glimp van hun achterwerkje opvangt. Momenten om te 

koesteren! 
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Het Hoog-Laplands verdrag 

In de tijd dat Juliëtte en ik 
in Gelderland woonden, 
gingen we vaak naar het 
bos. De Veluwe is 
prachtig in alle seizoenen 
en wezens als elfen, 
kabouters en feeën 
worden daar vaker 
aangetroffen dan elders.  
Het verhaal dat hier volgt 
heb ik een beetje 
aangepast, anders 
gelooft niemand het 
meer. We hebben het er 
nog vaak over, dat wel. 

De kabouter op de 
schommel heb ik 
nagetekend van een 
plaatje van Rien 
Poortvliet, ’s lands 
Kaboutervader, die er zo 
prachtig over heeft 
geschreven in “Leven en 
werken van de kabouter” 

 

 

 

Gisteren, tijdens ons dagelijks bosbespreek – of woudoverleg, zo u wilt – 
zaten wij op een plek in het bos waar het stil was. Weliswaar klonk vanaf 
de weg af en toe het gebrom van een auto of motor, of het 
doordringend gesnerp van een wielrenner die kennelijk nog genoeg 
adem hield om een hakkelige conversatie gaande te houden, maar van 
dat laatste bereikten ons slechts flarden.  

“… voor de derde en daarna nog…” 

“… geen andere…” 

“… tussen de andere rijen …” 
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Niets om drukte over te maken dus: met deze informatie konden wij 
prima uit de voeten, al helemaal vanwege de dunne frequentie waarop 
deze verteschallingen zich voordeden.  

Stilte dus. En rust; dat ook. Ragfijne lichtspeelseltjes tuimelden tussen 
de bomen door naar beneden; en een zacht briesje kietelde het bij ons 
aanwezige vellebloot; aldus voor enige verkoeling zorgend. Wij zijn ook 
slechts mensen, hè; dat wil nog wel eens worden vergeten. 

Wij hadden water en koffie bij ons en ook boterhammen. Gezeten op de 
retro-klapstoeltjes die we altijd bij ons hebben, voelden wij ons de 
koning te rijk. Ons maakte men niets. 

Meenden wij. 

Genietend in langdurige perioden van stilte, voerden wij af en toe ook 
korte gesprekken. Het heet per slot van rekening niet voor niets 
‘woudoverleg’. 

Nu eens praatten wij over dit, en dan weer over dat. Waarbij het 
meestal meer over dit en minder over dat ging, maar dat mag geen 
wonder heten op zo’n warme dag in het bos. 

De gnoom die ons vanaf een afstandje stond te bekijken, kregen wij pas 
in het oog toen hij er waarschijnlijk al een tijdje stond. Nu staan wij in 
het geheel niet afwijzend tegenover natuurwezens en zeker gnomen (in 
de volksmond ook wel kabouters genoemd) kunnen rekenen op onze 
onvoorwaardelijke achting, daar wij hun geheel belangeloze inzet bij 
ogenschijnlijk kleine, maar voor betrokkenen wel degelijk indringende 
problematiek hogelijk respecteren.  

Dat neemt niet weg dat we enigszins verrast waren door de wat stiekem 
aandoende benadering van ’s kleinemans verschijning in ons blikveld. 
Desalniettemin vervolgden wij onze conversatie zo ongedwongen 
mogelijk, daar wij wel beter wisten dan de gnoom te provoceren, het 
tegenwoordig enigszins in onbruik gerakende spreekwoord indachtig, 
dat luidt: “Wie te woud de gnoom provoceert, die is ’t leven niet lang 
weerd. Maar wie daarentegen het wezen negeert, die wordt voor ’n 
lang leven beleerd.” 

Het duurde dan ook niet lang voordat het kerelding luid snuivend naar 
ons toe stapte en zich pontificaal vóór ons posteerde: de ietwat 
smoezelig aandoende handjes met rouwrandjes onder de te lang 
geleden geknipte nageltjes pedant in de zijtjes gezet. 

“Zo,” sprak de gnoom met de overal ter wereld door artiesten gebruikte 
stem wanneer ze een clown imiteren. “Mevrouw en meneer dachten 
eventjes van een rustige dag in het bos te kunnen genieten?” 
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Wij knikten maar eens, bedremmeld als we waren. Hoe vaak komt het 
voor dat je een gnoom ontmoet? 

“Juist,” sprak hij. “En mevrouw en meneer dachten daarbij een en ander 
straffeloos te kunnen nuttigen, begrijp ik?” 

Wij keken naar onze waterflessen, de thermoskan koffie en naar het 
Bert-en-Ernie-broodtrommeltje waar wij onze boterhammen in hadden 
meegenomen en waar nog twee volkoren met kaas prijkten. En terwijl ik 
van het Bert-en-Ernie-broodtrommeltje naar de peinzende blik van de 
gnoom keek, begreep ik ineens waarom deze aardgeest ons zo 
vermanend toesprak; het was om zijn begeerte naar onze boterhammen 
te verhullen! 
Mijn vrouw, die zoals altijd alles eerder dan ik in de gaten heeft, sprak 
de gnoom vriendelijk toe.  

“Zeker,” sprak zij, “U hebt gelijk, beste woudbewoner. En wij zouden het 
een eer vinden een en ander met u te delen. Nietwaar?” Bij dat laatste 
stootte ze mij aan.  
“Absoluut,” zei ik. “Een eer!” 
De gnoom ontspande enigszins, zonder zijn waarschijnlijk van nature 
sterke waakzaamheid geheel te verliezen, en keek opnieuw naar het 
Bert-en-Ernie-trommeltje. Een klein druppeltje speeksel glinsterde in 
zijn mondhoek. Wederom trof mij het besef dat de aardman eenvoudig 
honger had.  

“U biedt mij voedsel aan?” vroeg de gnoom en keek ons beurtelings aan.  

“Wij bieden u ons voedsel aan,” zei mijn vrouw. “Beschouw deze 
boterhammen als de uwe.” Ik prentte mij in haar later nog eens te 
vragen waar ze de wijsheid vandaan had te weten hoe ze dit soort 
dingen moest zeggen en doen. 

De gnoom wreef in zijn morsige handjes, draaide zich om en liet een 
schel fluitje horen in de richting van de dichte begroeiing. Daar kwamen 
een schattig gnomenvrouwtje en twee piepkleine kindergnoompjes uit 
te voorschijn. Enigszins beschroomd schaarden ze zich achter hun 
dappere vader. Mijn vrouw pakte de Bert-en-Ernietrommel met de 
boterhammen en zette die voor het gezin neer.  

“Tast toe, wees onze gasten,” zei ik.  

Nou, dat was niet tegen dovemansoren. Gevieren zaten zij rond de Bert-
en-Ernie-broodtrommel en lieten zich het rulle volkoren, zo 
consciëntieus gebakken door Bakker Knedens, met de romige kaas goed 
smaken. Ze aten hun buikjes rond in stilzwijgend genot, elkaar 
vergenoegd aankijkend. Het leek wel of ze ons helemaal waren 
vergeten, wat overigens geen enkel probleem was omdat wij evenzeer 
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genoten van het aanzicht der hongerige gnomenfamilie die zich tegoed 
deed aan al dat lekkers. 

Toen er ongeveer een halve boterham op was, waren zij verzadigd. Mijn 
vrouw schonk gul van ons water in de dop van de fles, en het lieve 
gezinnetje dat daar zo aandoenlijk rond de broodtrommel op de grond 
zat, liet de van helder water klotsende dop eens genoeglijk rondgaan, 
beurtelings hun dorst lessend.  
Toen zij dan aldus gespijzigd en gelaafd waren, leunden zij achterover en 
wreven over hun nu rijk gevulde bosbuikjes. De kleinste van het stel, 
een jochie, liet een lange, scheurende boer die galmend door het bos 
echode. Dat lieten de anderen niet op zich zitten en binnen de kortste 
keren klonk er een kakofonie van bulderende bouterboeren in het bos. 
Wij, mijn vrouw en ik, zaten als aan de grond genageld toe te kijken. Een 
gnoom in het bos ontmoeten was één, maar een voltallige 
gnomenfamilie al bulderend hun genoegen te horen uiten was toch wel 
een belevenis van geheel andere aard. 

Toen dan het boeren wat verstomde, hief de moeder van het gezin een 
van haar mollige billekes van de grond en liet me daar een veest zoals ik 
nog nooit eerder had gehoord. Het geluid hield het midden tussen het 
zieltogend kermen van een gewonde zeekoe en het blazen op een 
klarinet die decennialang als olie-en-azijnstel is gebruikt. Luid 
flotterende rammels volgden het schelle geknetter op.  

Weemoedig en klaaglijk schalde het getetter ons voorbij, het grote, 
diepe woud in, om aldaar met de late middagzon te versterven. Het 
werd ons vreemd te moede, daar in die wolk van moerasgas zoveel 
smart, maar tevens erbarmen te ontwaren. Dat alles in één enkele wind: 
wij waren diep ontroerd en tevens een weinig bedwelmd. En uiteraard 
liet de rest van het expressieve gezinnetje zich niet onbetuigd en zette 
met verve een tweede, derde en zelfs vierde stem in. Luid scheurend en 
knetterend peristalteerden zij zich teneinde het leven te vieren (het was 
immers veest!) en de goden en ons kond te doen van hun ogenschijnlijk 
zo kleine bestaan. Ogenschijnlijk ja; klein. Maar die lúcht! Die LUCHT!  

Wat de veestvreugde nog extra verhoogde was de kracht waarmee de 
endelmatige uitingen plaatshadden: telkens wanneer er weer een 
knallende klapper aan de bontgebroekte kabouterbipsjes ontvlood, 
werden zij door de hierdoor ontstane luchtdruk een eindje omhoog 
geworpen, waarna zij weer met hun achterwerkjes terug op het mos 
stuiterden. Vooral de twee kleintjes wisten een paar verbazingwekkend 
hoge lanceringen te bewerkstelligen en men kon bevroeden dat hun 
stofwisseling jonger en sterker was dan die van hun ouders, die er 
overigens ook wat van konden. Al met al werd het een schouwspel van 
beurtelings omhoog gescheten kaboutertjes, die gezamenlijk een 
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groenachtige nevel verspreidden en door elkaar heen tuimelden dat het 
een aard had.  

Toen het gnoomlijk geklapper dan eindelijk eens bedaarde en mijn 
vrouw en ik weer voldoende zuurstof ter beschikking hadden om het 
bewustzijn te houden, keerde tevens de stilte terug in het woud. De 
vogels, aanvankelijk hevig geschrokken zwijgend, hieven voorzichtig hun 
liederen weer aan, aarzelend eerst: alsof ook zij bijna niet konden 
geloven dat na zulk een spektakel het leven alsnog voortgezet kon 
worden.  

Het gezinnetje zelf zat – onaangedaan door alle commotie – rond de 
trommel uit te buiken. Ze zagen er lief en tevreden uit zo, en zelf 
gevoelde ik ook een innerlijke vrede, een rust zoals die zo nu en dan 
eens in het leven langskomt; als alles goed voelt en klopt zoals het is.  

 

De gnoomvader trok een sprietje gras tussen het mos uit en stak dat in 
zijn mond. Hij keek van mijn vrouw naar mij en weer terug. 

“Zijn jullie bekend met het Hoog-Laplands Verdrag?” vroeg hij. Wij 
zeiden dat we niet van het bestaan daarvan op de hoogte waren, laat 
staan dat we wisten wat dit verdrag inhield. Hij knikte, dacht even na en 
nam toen zichtbaar een besluit. 
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“Heel verhaal,” zei hij. “Geen enkel nut om die hele lap tekst te kennen. 
Maar het houdt het volgende in.” 

Hij vertelde ons in het kort wat het Hoog-Laplands Verdrag inhield en wij 
luisterden aandachtig. Toen hij klaar was met zijn verhaal keken wij 
elkaar verbaasd aan. Dat hadden we nooit kunnen bevroeden!    

Mijn vrouw verdeelde de overgebleven anderhalve boterham in 
draagbare stukken, terwijl vader en moeder gnoom met grote 
behendigheid en enorme snelheid een paar zeer bruikbare draagriemen 
vlochten van wat gras en halmen. De stukken brood aldus op de rug 
hunner vieren gebonden waren zij gereed voor vertrek.  

De familie nam afscheid en beloofde zich nog wel eens te laten zien aan 
ons; wij bleven achter, onder de indruk en blij met het leven zoals dat 
zich opnieuw uit de groene nevels aan ons had doen kennen.  

En zoals dat gaat met een sprook of andere belevenis: op de weg terug 
begonnen wij alweer te twijfelen aan wat wij hadden meegemaakt. Nog 
een paar minuten later voelden wij beiden al niet meer de behoefte 
erover te spreken en eenmaal thuis was het alsof er niets aan de hand 
was geweest: gewoon een leuke middag in het bos, meer niet. 

Ware het niet dat het Hoog-Laplands Verdrag zich natuurlijk niet liet 
verdringen: dat blijft voor eeuwig geldig. Onbedoeld hadden wij ons aan 
dat Verdrag gehouden (wat overigens de kracht van het Verdrag is; als je 
het erom doet, werkt het niet), en daar zullen we vanaf nu de zoete 
vruchten van plukken. Uiteraard delen we deze vruchten graag met u! 
Blijft u alert en houdt u vooral de verdere avonturen in de gaten. Dan 
zult u nog eens wat meemaken!  
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Contradicties  
 

Ik hou ervan om contradicties op te sporen in communicatie. Een 

contradictie is een tegenstelling; iets wat zichzelf ontkracht doordat het 

zichzelf tegenspreekt. Een eenvoudig voorbeeld is elke zin die begint 

met: “Naar mijn bescheiden mening…” 

De tegenspraak zit ‘m in de onbescheidenheid. Een ander voorbeeld is 

alles wat voor ‘maar’ komt in een zin.  

“Ik vind je een aardige vent hoor, maar…” 

 “Met alle respect, maar…” 

Als je weglaat wat voor ‘maar’ staat, heb je heldere communicatie.  

Het woord volledig is strikt genomen ook een contradictie: vol-ledig… 

maar ja: wie let daar nog op in deze tijd van e-books –learning en -

bikes? 

Om scherp te blijven – in ‘vorm’ te blijven zou je kunnen zeggen – teken 

ik af en toe ‘onmogelijke’ constructies, meestal aan de hand van een 

voorbeeld op internet: uit mijn hoofd kan ik het niet goed. Een soort 

grafische contradictie, zeg maar. 
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Slap ouwehoeren 
 

Soms is het gewoon heerlijk om slap te ouwehoeren, even alle regels 

voor nette conversatie overboord te donderen en gewoon maar wat 

ratelen, de ene on-zin na de andere.  

Met tekenen vind ik het ook wel eens fijn om niet al te netjes te werken, 

meer te krassen dan te kleuren, een beetje buiten de lijntjes tekenen en 

denken.  

Heel verfrissend. 
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Concentratie 
Er is iets aan het tekenen van geometrische figuren en mandala’s wat 

diep doorwerkt. Soms niet direct op het moment zelf merkbaar, maar er 

gebeurt iets in je energie.  

Vooral wanneer een tekening veel concentratie vergt, treedt er na 

verloop van een paar minuten een soort trance op: een volkomen 

opgaan in de bewegingen van potlood en passer, het samensmelten van 

lijnen tot vormen, het aanbrengen van schaduwen.  

De tijd zweeft weg, je geest is op één plek: helemaal bij jou en je wordt 

als het ware de tekening. Een feest voor de geest en heel ontspannend.  

Zou het meditatief zijn, dat tekenen? Men vraagt het zich af. 
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Ja maar 
Je hebt verrassend weinig nodig om te tekenen. Een potlood, passer, 

pen, liniaal, gradenboog en papier en je komt al een heel eind.  

O ja, een gum is ook wel fijn.  

En dan lekker aan de slag. Zoek het midden van het papier, maak van 

daaruit cirkels met je passer, steeds groter, tot je bijna aan de rand van 

het papier bent.  

Die cirkels kun je zo laten, of er iets in tekenen. Je kunt ze ook verdelen 

in bijvoorbeeld vier, zes, twaalf, negen, drie of achttien taartpunten, om 

maar iets te noemen. Dan teken je in elke cirkel een reeks van zich 

herhalende patronen.  

Echt de moeite waard om eens te proberen. Het gaat over zoveel meer 

dan tekenen alleen. Het gaat over ontspanning, over 

levensvraagstukken, geestelijke inzichten, eeuwenoude wijsheid en nog 

veel meer. Na een tijdje ga je steeds meer zien en voelen.  
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Mickey 

 

Juliëtte en ik zijn vrijwilliger bij de dierenbescherming en vangen 

regelmatig dieren op. Kittens zonder moeder, zwangere poezen, 

moederpoezen met een nestje jongen, vaak katten die door een of 

andere kwetsbaarheid extra zorg nodig hebben.  

Het is enorm leuk om te doen, om al die wondertjes mee te maken en af 

en toe zit er iemand bij die wat extra indruk maakt. Zoals Mickey.  

“Kunnen jullie een jonge kater opvangen? Hij is enorm schuw,” vroeg de 

beheerder van het asiel. We togen naar Winschoten om ‘m op te halen 

en stonden oog in oog met een ongelooflijk schuw katertje: die had 

nogal wat meegemaakt, dat was wel duidelijk, maar ze wisten niet wat 

of wanneer.  

Eenmaal thuis en uit de reiskooi schoot Mickey achter de bank (favoriet 

plekje bij ons als katten zich willen verstoppen) en kwam er de eerste 

drie dagen niet achter vandaan als wij in de kamer waren. ’s Nachts wel, 

want water, eten en kattenbak werden keurig gebruikt.  

Op de vierde avond dan, zaten we te lezen en vanuit mijn ooghoek zag 

ik een klein zwart vlekje bewegen, Heel voorzichtig gebaarde ik naar 

Juliëtte en we keken stilletjes wat er zou gebeuren.  
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En daar kwam meneer heel voorzichtig, heel langzaam met één oortje 

de hoek om, en daarna een stukje snoet, en daarna een oogje. Hij 

schrok geweldig van ons en schoot weer achter de bank.  

Dat herhaalde zich een aantal malen in de volgende dagen en telkens 

liet Mickey zich wat meer zien. Na een paar dagen durfde hij wat te eten 

en te drinken waar we bij zaten (op gepaste afstand; (wellicht een 

voorteken van de jaren later ontstane ‘anderhalve meter-

maatschappij’?) Zodra we bewogen schoot hij weer achter de bank. 

Omdat we merkten dat hij best behoefte aan aandacht had en 

nieuwsgierig was maar zijn angst hem in de weg zat, kwamen we met de 

oplossing die bij bijna alle katten werkt: de hengel.  

De hengel is een stokje (van bamboe bijvoorbeeld) met een touwtje 

eraan, en aan dat touwtje bungelt iets leuks: bijvoorbeeld een muis, 

gevuld met kattenkruid – dé drug voor katten.  

Het heeft een kwartiertje geduurd maar toen Mickey het muisje zo 

dartel aan het touwtje zag rondhuppelen, wonnen zijn speelsheid en 

jachtinstinct het van de angst. Vanaf dat moment ging het per dag beter 

en kwam meneer gezellig voor ons zitten en wachtte dan geduldig tot 

we het hengeltje pakten, waarop hij als een raket achter het zo 

geplaagde drugsmuisje aanging en van de weeromstuit wel eens op de 

stoel sprong waar een van ons zat.  

Hij is nooit helemaal tam geworden, maar op het laatst mochten we ‘m 

wel aaien op zijn rug, heel kort. Als het te lang duurde, schoot hij weer 

weg.  

Mickey is geadopteerd door mensen die een zorgboerderij runnen, dus 

die zit nu heerlijk achter de echte muisjes aan. Het is een lief kereltje dat 

een goed plekje verdient en dat ook heeft gekregen.  
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Er bestaan geen fouten … 
Dat lees of hoor je zo hier en daar wel eens, in optiland, waar geen 

problemen maar uitdagingen bestaan, waar je altijd een keuze hebt 

(roep dat eens op de afdeling oncologie van het plaatselijke ziekenhuis, 

zou ik als uitdaging meegeven aan de verkrampte posimisten) en waar je 

de hele dag door blij moet zijn omdat je zo mooi je eigen leven creëert.  

 

 

Denk opnieuw, is mijn tip. Er bestaan wel fouten, problemen en zaken 

die je niet in de hand hebt, dus die je niet kunt kiezen en ook niet zelf 

creëert.  

Neem de tekening hierboven: daar staan alleen al vier duidelijke en 

twee minder duidelijke fouten in (ben jij degene die denkt: “Oké, als jij 

het zegt…” of ben je degene die nu verwoed naar de zevende fout op 

zoek gaat?) 

En die fouten zijn ook heel geen probleem voor mij (ook geen uitdaging 

overigens): fouten zijn er om te maken, eventueel van te leren of niet. 
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Maar wat ik nog leuker vind aan fouten is dat ze altijd iets zeggen over 

mijn stemming op dat moment, mijn concentratie of gebrek daaraan en, 

als het vaak dezelfde soort fouten betreft: wat zegt dat over mij? Niet 

dat ik daar altijd een antwoord op heb, maar het is boeiend om te 

onderzoeken. En een reden om weer lekker te gaan tekenen, kijken of 

we nog een paar fouten kunnen maken.  

Over dat eigen keuze hebben schreef ik – cynicus die ik er ben – ooit een 

stukje. Ik zal het hierna even neerzetten. Het is ironie hè mensen; dat 

we er geen kamervragen over krijgen.  
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“Het is je denken maar: een illusie” 

 

“Je hebt geen honger,” zei ik tegen de man die me zojuist om wat te 
eten had gevraagd. Hij was vel over been, stond te zwaaien op zijn 
benen en zijn lichaam verspreidde een sterke acetongeur.  De man keek 
me bedremmeld aan. 

“Ik heb geen honger?” zei hij. 

“Nee,” zei ik. “Het is een truc van je gedachten; die vertellen je dat je 
honger hebt, dat je moet eten om in leven te blijven.” Ik pakte een 
broodje van de schaal die voor me op de tafel stond, besmeerde het dik 
met verse, lichtgele roomboter en nam een hap. Even genoot ik van het 
rulle, nog warme brood; het was net daarvoor uit de oven gekomen – 
knapperig vers. De man keek in wanhoop toe en zijn fatsoen belette 
hem om het brood uit mijn handen te grissen. In zijn mondhoek 
verscheen een speekselbelletje. Het vergrootte mijn genot immens.  

Om hem heen stonden nog meer magere, hongerige mensen. Bijna 
allemaal keken ze naar mijn handen en het brood, op enkelen na die 
hadden geleerd om te kijken naar dat waarnaar het brood en mijn 
handen wezen.  

“Maar jij eet nu toch?” zei de man. “Omdat je honger hebt?” 

Ik slikte de verrukkelijke hap brood door en lachte.  

“Ik heb geen honger,” zei ik. “Ik weet dat er altijd vers en heerlijk 
voedsel voor me is en dat de gedachte aan tekort of gebrek alleen maar 
dat is, namelijk een gedachte.” 

De man dacht even na, terwijl hij zijn ogen niet van mijn handen kon 
afhouden; mijn handen die soepel en beheerst een nieuw, vers stuk 
brood afbraken en besmeerden met nog meer roomboter.  

“Dus dat ik honger heb, is niet waar omdat het slechts een gedachte is?” 

“Precies. Het is een illusie. In werkelijkheid is er geen honger; er is alleen 
de gedachte ervaring van honger. Je lichaam reageert 
dienovereenkomstig en daarom ben je ervan overtuigd dat je honger 
hebt.” 
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Ik zweeg even en sloot mijn ogen om ten volle te kunnen genieten van 
nog meer vers brood. “Kijk,” vervolgde ik. “Honger is een keuze. Net als 
verzadiging. De mensheid gaat ten onder aan haar eigen ideeën van 
gebrek en tekort.” Ik bedacht tezelfdertijd dat ik daar mijn volgende 
boek over zou kunnen schrijven. ‘De illusie van honger’. Dat zou wel 
eens een internationale bestseller kunnen worden: iedereen wilde 
tegenwoordig weten hoe de illusie van een persoonlijke honger 
doorgeprikt kon worden.  
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Kleine knapperd 
 

 

Hij zit al een paar dagen in de tuin stoer te doen, steeds mooiere versjes 

te fluiten en ook steeds luider; beetje zijn veertjes opschudden en 

indruk maken op de chickies in de buurtuin. Prachtig ventje is het, met 

mooie, guitige oogjes. “Die kan waarschijnlijk heel veel meisjes krijgen,” 

zei ik tegen Juliëtte. Die knikte maar eens: die is wel wat gewend qua 

gedachtegangen, na zoveel jaren met mij.  

Hoe dan ook: ik gunde het de kleine makker van harte dat hij een leuk 

vrouwtjesfluitertje zou vinden, en besloot een foto van hem te maken 

zodat ik die kon natekenen.  

Hij vertikte het om recht in de lens te kijken, maar even een 

nonchalante blik over de schouder kon er dan toch wel vanaf.  

Kleine schurk.  
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Uitproberen 
Het is heerlijk om te experimenteren, nieuwe dingen uit te proberen. 

Vaak ontaardt dat in een hoop geklieder en meestal loopt het erop uit 

dat ik weer terugval op de bekende handelingen, gereedschappen en 

technieken.  

Maar soms gebeurt het wel eens dat er iets leuks ontstaat. Onlangs 

tekende ik onderstaande bolmandala en zat te twijfelen tussen 

schaduwen of inkleuren. Schaduwen is het in dunne laagjes een verloop 

van donker naar licht aanbrengen met grafietpotlood (het gewone 

tekenpotlood zeg maar, liefs een zachte, bijvoorbeeld 4B). En inkleuren 

hoef ik hopelijk niet uit te leggen, anders is het wellicht een mooi  

moment  om een andere hobby te onderzoeken.  

“Waarom niet allebei?” dacht ik, en toog aan het proberen. Laagje 

grafiet, daarover een laagje kleur, weer grafiet, weer kleur en in plaats 

van een enorme kleur ontstond er een tint; een suggestie van kleur in 

het grafiet.  
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Scoren 
 

Hij heeft er een paar dagen flink zijn best voor gedaan, maar het is ‘m 

gelukt: onze flierefluitende rakker van een paar bladzijden geleden heeft 

een moppie gescoord. Hartstikke lief meiske, beetje verlegen, mooie 

ogen en ze kan ook prachtig zingen. Hele duetten worden er gegeven in 

de tuin en dat is genieten. Vanochtend liep ik even de tuin in, keek 

omhoog naar het nestkastje waar ze hun sociale huurwoning aan het 

inrichten zijn en zag ‘m guitig naar me kijken met zo’n blik van “Had je 

niet gedacht hè, ouwe? Zo snel al.” 

“Toch wel,” zei ik. Maar hij had het alweer druk met zijn liefje. 
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Billy 
 

 

“Hoor jij ook wat?” vroeg Juliëtte. Het was rond vier uur ’s nachts, jaren 

geleden en waarschijnlijk op een dinsdag (want dan gebeuren dat soort 

dingen vaak: let er maar eens op) en ik lag net heerlijk over bijenbipsjes 

te dromen. Ik schudde mezelf wakker en luisterde. 

Een zacht geschuifel, geknisper, gekraak klonk zachtjes van boven. De 

oude boerderij waar wij woonden had allerlei hoeken en gaten, en een 

grote schuur waarvan de zolder doorliep tot boven onze slaapkamer. 

Ook waren er nog wat gedeelten vliering, en we ontdekten dat Billy hier 

zijn intrek had genomen. Toen wisten we overigens nog niet dat hij Billy 

heette.  

De volgende dag ging ik kijken en trof hier en daar een keuteltje en wat 

aangevreten hoekjes van een kartonnen doos aan. 

Ik ben het type dat dan eten gaat neerleggen omdat ik het zielig vind als 

dieren honger hebben.  

Juliëtte is net zo’n dierenliefhebber als ik, maar zij gebruikt altijd wél 

haar gezonde verstand. Billy moest weg, en liefst snel. Maar ja: hoe pak 

je zoiets aan? Een muizenval was uitgesloten, tenzij de muis er levend in 

en uit zou kunnen. We wisten het vooralsnog niet. 
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Billy loste het probleem zelf een paar dagen later op. Ik zat te lezen in de 

huiskamer en vanuit mijn ooghoeken zag ik iets bewegen. Ik dacht dat 

het een grote spin was, maar het was Billy die mij met vrolijke 

kraaloogjes zat aan te kijken.  

We hebben een goed gesprek gehad en Billy zag zelf ook wel in dat hij 

niet kon blijven en dat hij elders veel meer kans maakte om een leuk 

gezinnetje te stichten. Daarna liet hij zich redelijk gemakkelijk vangen en 

heb ik hem naar een mooi plekje in het bos gebracht.  

We hebben Billy nooit meer gezien, maar ik voel gewoon dat hij het heel 

leuk heeft en nu een grijs opaatje zit te zijn ergens in het grote 

dierenbos. Een foto hadden we nog wel, en die heb ik van puur 

sentiment nagetekend.  
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Bewustmakers 
 

Zo af en toe zie je er nog wel eens eentje langs zoeven, op de socials: 

een bewustmaker. Die maken bewust, denk ik dan. Maar wat? Wat 

maak je bewust en, dan ook natuurlijk: wat maak je onbewust. En 

waarom zet je dat bij je naam? Ik weet van mezelf dat ik vaak een 

onbewuste maker ben: een tekening of tekst volgt zijn of haar (al naar 

gelang de overwegend mannelijke of vrouwelijke energie) eigen weg en 

ik heb daar niet zoveel in te zeggen of te beslissen.  

 

Dus ik dacht ik vraag het gewoon een keer aan een paar bewustmakers: 

dan weet ik maar wat en anders blijft het een invulling; een verhaal vol 

aannames. Goed, lang verhaal kort:  

Een bewustmaker is iemand die anderen bewust wil maken. Dat was het 

antwoord dat de bewustmakers me desgevraagd gaven.  

Dat riep natuurlijk weer nieuwe vragen op bij mij. 
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“Betekent dat, dat je ervan uitgaat dat anderen dan jijzelf niet bewust 

(genoeg) zijn?” 

“En ben je van mening dat al die onbewusten jou nodig hebben om 

bewust te worden? Omdat jij wel bewust bent en zij niet?” 

“Heb je weleens het gevoel dat je – qua bewustzijn – boven die ander 

staat?” 

“Impliceert de term bewustmaker voor jou ook: ‘jullie zijn niet bewust 

en ik wel, dus ga ik jullie bewust maken?’ of overtuigingen van die 

strekking?” 

Op de een of andere manier kreeg ik geen duidelijke antwoorden op 

deze vragen; men reageerde kortaf, kregelig, aarzelend en soms ronduit 

onbeschoft (geen antwoord).  

Ik denk dat ik nog niet bewust genoeg ben om het te begrijpen.  

Binnenkort eens rondvragen over de titel Opiniemaker. Ik stel me 

daarbij voor dat ik zonder opinie zit (dagelijkse kost hier) en dat ik dan 

een opiniemaker bel om te vragen of zij/hij een opinie voor me wil 

maken, wat dat kost, of er ook verzendkosten overheen komen en wat 

de levertijd is. 

Maar ik zal er wel weer volkomen naast zitten, met alle gemopper van 

dien.  

Hieronder zie je overigens een oefening in het tekenen van de Gulden 

Snede: een natuurkundig verschijnsel dat je overal tegenkomt. Heeft 

met gelijkwaardigheid, verdeling en balans te maken. 
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Vergeten schatten 

 

 

Jaren geleden overnachtte ik wel eens in hotels, als ik trainingen in het 

buitenland gaf. Hotels hebben een wat desolate sfeer, een soort 

verlatenheid die door allerlei luxe moet worden verbloemd. Ik ben nooit 

zo’n televisiekijker geweest, dus nam ik altijd een schrijfblok, pennen, 

potloden, schetsblok en ander schrijf- en tekengerei mee. ’s Avonds kon 

ik me dan heerlijk verliezen in tekst en beelden, tekenend en/of 

schrijvend en de avond vloog om: even de wereld ‘uitzetten’.  

Flink wat drank heeft overigens hetzelfde effect, maar van tekenen heb 

je de volgende ochtend aanzienlijk minder last en je werk blijft ook 

geloofwaardiger.  

Maar goed: ik had altijd een tas achterin de auto, waarin ik de teken- en 

schrijfspullen bewaarde – zo voor het grijpen.  

Onlangs zocht ik iets in de schuur tussen wat oude spullen en vond de 

tas achter een stapel dozen. Het is heel wat jaren geleden dat ik in het 

buitenland werkte dus die tas stond er al heel lang. Ik was het hele ding 

vergeten. Heb jij dat ook vaak, dat je iets zoekt en dan iets vindt dat je 

eigenlijk het jaar daarvoor nodig had maar intussen door nieuw 

vervangen hebt omdat je het niet kon vinden? Ik regelmatig. 

Hoe dan ook: in de tas bevonden zich een half vergaan schetsblok, een 

doorgeroeste puntenslijper en een vlakgom met allerlei rare stukjes 

eraf; wat mij deed vermoeden dat het hotel-eten in die jaren te wensen 
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overliet. Maar ook vond ik een blik met grafietpotloden in diverse 

hardheden en van een uitmundende kwaliteit, en een etui (met Bert en 

Ernie erop!) vol kleurpotloden. De kleurpotloden zijn goed, maar breken 

vaak bij het slijpen. Toch is het een prachtige vondst. 

Soms heb je gewoon een mazzeltje. 
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Hoe maakt u het? 
 

 

Hoe doe je dat nou, zo’n mandala tekenen? Is het moeilijk? Hoe begin 

je? Moet ik er ook bij mediteren? Of “Om Namaha Shivaya” zingen?  

Het is net zo moeilijk als je zelf wilt: is de basis eenmaal gelegd, dan kun 

je los met alles wat je in je hebt. Als dat nog weinig is, ga je met weinig 

los en kun je de prachtigste mandala’s maken (de kunst van het 

weglaten die slechts weinigen beheersen).  

Heb je veel in je dan kun je de prachtigste mandala’s maken (de kunst 

van het toevoegen).  

Ik geef een voorbeeld van hoe ik het doe, en gebruik daarvoor een opzet 

voor een eenvoudige mandala. Nogmaals: eenvoud zegt niets over 

schoonheid.  
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Benodigd: 
 Vel papier 

 Passer 

 Tekenpen 

 Potlood 

 Gum 

 Liniaal 

 Gradenboog of geo-driehoek 

 

Zoek het midden van het papier en zet daar een stip met potlood. Doe 

sowieso alles in het begin met potlood, zodat je lekker kunt gummen als 

er iets niet naar je zin is. Later is er nog genoeg tijd voor 

zelfverzekerdheid, bravoure, vaste hand en trefzekerheid of hoe je het 

ook noemt. Het gaat om de leukte, dus hou het vooral leuk. 

Meet vanuit die stip een horizontale en verticale lijn zodat je het papier 

kruislings in vieren verdeelt. Het is fijn om met vierkant papier te 

beginnen. Heb je A4, maak daar dan een vierkant van zodat de breedte 

gelijk aan de lengte is. 

 

Zet je passer met dat venijnige prikkertje in de punt in het midden, en 

trek een kleine cirkel, bijvoorbeeld met een diameter van 3 centimeter  
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kleiner is vaak lastiger met een passer, dus je zou ook een cirkelsjabloon 

voor de kleinere cirkels kunnen gebruiken: dan wel even goed uitmeten 

en zorgen dat de stip in het midden van het gat zit, en dat je goed langs 

de randen van het sjabloon de cirkel trekt 

 

Leef je helemaal uit en trek nog een paar grotere cirkels om de eerste 

cirkel heen: steeds groter tot je bijna de rand van het papier bereikt. 

Dan verdeel je de cirkels in bijvoorbeeld acht taartpunten. Dit doe je 

door eerst de diagonale lijnen te trekken (of te laten staan als je ze 

eerder al trok om het midden van het papier te vinden).  

Daarna leg je je gradenboog of geo-driehoek op de twee lijnen, zodat ze 

op 0 en op 90 graden liggen, en dan zet je merktekens (stipjes) bij 45 en 

135 graden. Vanaf die punten trek je lijnen door het midden (de punt) 

naar de andere kant van de cirkels en dan heb je vier lijnen die de cirkels 

in acht punten verdelen.  
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Is dat feest of niet? 

En van daaruit kun je lekker invullen, tekenen, kleuren, wat je maar wilt. 

Je kunt ‘m ook gewoon zo laten: een goed getrokken cirkel met strakke 

snijlijnen is al een genot om te maken en naar te kijken.  
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Zwart-wit of kleur: jij kiest wat je mooi lijkt. 
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Je kunt ook experimenteren met andere kleuren, materialen en vormen: er is 

zoveel mogelijk. Onderstaande mandala is nog steeds die acht-vorm maar dan 

ingevuld met stippen acrylverf – Dot Painting wordt dat genoemd en er is veel 

voorbeeld te vinden op bijvoorbeeld YouTube.  
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De groene blaadjes maken ook deel uit van een acht-verdeling. Het is vrij 

eenvoudig om er een zestien-  of tweeëndertig-verdeling van te maken.  

Daarna is het wellicht leuk om met oneven getallen te werken: dat kan net even 

wat extra spanning geven. Nogmaals: speel ermee, experimenteer en geniet van 

de reis. Het resultaat is altijd leuk, maar het doen is het belangrijkste. 
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Iets moois leren? De Mandala Academie 
 

Als je nou denkt; ik zou ook wel mandala’s willen tekenen, kan ik je de Mandala 

Academie van Kim Vermeer van harte aanbevelen. Kim verzorgt cursussen, 

videotrainingen, tutorials, uitleg, enzovoort. Niet alleen omtrent mandala’s maar 

ook andere geometrische figuren, Keltisch vlechtwerk, edelstenen (gemstones), en 

nog meer. Naast uitgebreide cursussen zijn er ook kleinere cursussen en zelfs 

prachtige gratis cursussen. Daarnaast zijn er veel YouTube video’s te vinden van de 

Mandala Academie. 

Kim verstaat de kunst van duidelijk uitleggen en blijft nuchter onder al die 

spiritualiteit die er onherroepelijk vrijkomt bij het maken van mandala’s. Ik heb 

jaren (ook beroepsmatig) in het spiriwereldje vertoefd – op het laatst tegen beter 

weten in, dus ik vind dat ik dat best mag beoordelen.  

Kim dus, en de Mandala-Academie: een aanrader! 

Website: 

https://www.mandala-academie.nl 

Facebook: 

https://www.facebook.com/mandalatekenen/ 

En je kunt ook lid worden van de facebookgroep Mandala Academie 

Inspiratiegroep. Daar showt iedereen zijn/haar werk, stelt vragen, geeft tips, 

plaatst reviews over tekenmaterialen, helpt en bemoedigt elkaar, kortom: een 

fijne groep om deel van uit te maken.  

Hier vind je de groep: 

https://www.facebook.com/groups/mandalaacademie/ 

 

  

https://www.mandala-academie.nl/
https://www.facebook.com/mandalatekenen/
https://www.facebook.com/groups/mandalaacademie/
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Nog een dot painting. Ook weer erg leuk om te doen, al gaat mijn voorkeur uit 

naar lijnen met pen en een eventuele latere inkleuring met kleurpotlood of inkt. 
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Zoals deze: getekend met een fineliner en ingekleurd met kleurpotloden van de 

Action. Dit zijn goedkope kleurpotloden, maar met wat extra moeite geven ze toch 

een heel aardig resultaat. Een blik van 18 kleurpotloden kost een paar euro.  
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Is it just me, or? 
 

Het viel me op een gegeven moment op dat sommige mensen op de socials ineens 

hun teksten in het Engels gingen plaatsen. Vaak ook nog in slecht Engels. Ik werd 

nieuwsgierig: hadden ze veel buitenlandse vrienden? Was het voor hun werk nodig 

om in het Engels te schrijven? Deden ze een Engelse cursus? Dat bleek het 

allemaal niet te zijn in de meeste gevallen. Wat het wel is, daar heb ik geen 

duidelijk antwoord op gekregen (uiteraard vraag ik zulke dingen, oud wijf dat ik 

ben – ik wil altijd van alles weten). De antwoorden liepen uiteen van “Nah 

gewoon…” tot: “Ik kan me veel beter in het Engels uitdrukken.” Dat laatste zag ik 

dan weer niet terug in de teksten, maar goed: that’s just me natuurlijk.  

Het meest frappante vond ik dan nog als twee Nederlanders in het Engels met 

elkaar aan het tijdlijnen waren. Je hoorde het Ruud Lubbers-accent er gewoon 

boven uit. Ook wel weer leuk dus. 

Maar goed; ik weet nog steeds niet waarom. Daar zal ik mee leren leven. Of dealen 

eigenlijk. 
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Heilige Geometrie 
Er bestaat zoiets als heilige geometrie. Geometrie gaat over lijnen, vormen, 

verhoudingen, et cetera. Heilige geometrie is ook geometrie maar heilig verklaard. 

Interessante boeken zijn de boeken van Drunvalo Melchizedek:  “De geometrie 

van de schepping” deel 1 en 2. Kijk maar eens of je ze kunt vinden en dan lees je 

van allerlei interessante dingen over vormen en lijnen die overal ter wereld 

terugkomen en al op de oudste tekeningen zijn te zien. Zelf vind ik het vooral fijn 

om ze te tekenen en ik heb geen verstand van de energetische werking, al voel ik 

er vaak wel van alles bij. Wie weet leer ik er ooit iets over.  

Bovenstaande wordt in elk geval de levensbloem genoemd. Mooi genoeg voor zo’n 

prachtig figuur, dacht ik. 
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Hieronder staat er nog eentje, maar dan met een paar mooie glimmertjes erin, die 

dan de “levensboom” voorstellen. Googel er maar eens op en laat je verrassen. 
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En nog eentje bij nacht 
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Over polariteiten en het leven 
We leven in polariteiten: dag en nacht, waak en slaap, ogen dicht en open 

(knipperen), adem in en uit, donker en licht, zwaar en licht, leven en dood... 

allemaal twee kanten van een eigenschap. Die kun je ook terugvinden in vormen 

en kleuren, en in het Tai-Chi symbool, ook wel Yin-Yang genoemd. De donkere krul 

sluit naadloos aan op de lichte krul, en beide bevatten ze een kern van de ander. 

Ze worden omsloten door een cirkel en vormen daarmee een volmaakt 

uitgebeelde levenscyclus. Ik heb jarenlang vechtsporten beoefend, en vooral 

vanuit aikido ken ik deze symboliek goed. Soms vraag ik me wel eens af wat me 

meer vormde: de filosofie of de fysieke training: ik denk de mix van beide. 
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Jezelf een plekje geven 

 

 
 

Mijn vader zei altijd: “Je kunt het beste kok of begrafenisondernemer 
zijn. Mensen eten altijd en ze gaan ook allemaal een keer dood.” 
 
Eigenwijs als ik ben, bedacht ik nog iets anders wat mensen altijd doen: 

communiceren. En daar heb ik mijn beroep van gemaakt.  

Mensen communiceren altijd. Zelfs wanneer je slaapt, zegt je 

slaaphouding iets over je levenshouding in het algemeen en je 

gemoedstoestand in het bijzonder. 
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De auto waarin je rijdt, het huis dat je bewoont, de kleren die je draagt, 

de plaats die je opzoekt wanneer je ergens voor het eerst komt, etc. 

zeggen allemaal iets over hoe je je voelt en wat voor jou belangrijk is.  

De hele dag zijn we bezig ons plekje in te richten, veilig te stellen, te 

delen met anderen of juist niet… et cetera. Het territorium is dus een 

belangrijk item in communicatie. 

De meeste mensen hebben een vast plekje waar ze graag zitten; op het 

werk, maar vooral thuis. 

Wanneer je zoals ik, veel onderweg bent voor je werk, en telkens weer 

op andere plaatsen lezingen geeft, moet je telkens opnieuw die plekken 

een beetje ‘eigen’ maken. Ik doe dat door mijn aantekeningen neer te 

leggen, even rond te lopen in de ruimte, een stoel of twee, drie te 

verschuiven en mijn tas ergens in een hoek neer te zetten. Dat is 

allemaal communicatie en dat vertelt over mij dat ik me nooit helemaal 

veilig en zeker voel als ik tegenover een groep mensen die ik niet ken, 

een verhaal ga houden.  

Op zich is daar ook niets mis mee, tenzij het een obsessie wordt of als 

het wordt overdreven. Dan zie je dat mensen allerlei attributen overal 

neer gaan leggen: liefst waar het opvalt of in de weg staat, hun jas over 

de jas van iemand anders hangen, veel grote gebaren maken, hard 

praten, hele indelingen van ruimtes veranderen; alleen maar om dat 

rottige gevoel van onzekerheid te laten verdwijnen.   
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Wat ik wil worden als ik groot ben 
 

Jaren geleden (opa vertelt) nam ik afscheid van de opleiding waar ik een 

kleine vijftien jaar aan verbonden was als docent communicatie. Ik 

schreef boeken over communicatie en gedrag, en dat deed ik tussen de 

drukke bedrijven door. Tot mijn vreugde werden de boeken goed 

ontvangen en kwam ik op een goed moment in de gelegenheid om al 

mijn tijd aan het schrijven te besteden. Met een gerust gemoed liet ik 

mijn werk over aan een capabele collega en verheugde me op mijn 

toekomst als schrijver. Ik wist dat het hek nu van de dam was, en dat ik 

mijn volle creatieve vermogens nu eindelijk volledig de vrije loop kon 

laten. Ik zag al mijn ideeën voor prachtige boeken in korte tijd 

verwezenlijkt worden. 

Het liep heel anders. 
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Prikkels 
 

In onze drukke en volle tijd zijn we gewend om over heel veel 

overbodige zaken na te denken. We maken ons druk over dingen waar 

we geen enkele invloed op hebben, verzamelen allerlei kennis en 

spullen waar we ons vervolgens ook zorgen over gaan maken, en 

houden geen tijd over om gewoon te genieten van het leven.  

Wanneer we dan eens tijd hebben – bijvoorbeeld tijdens een vakantie – 

hebben we een paar dagen nodig om bij te komen, waarna we allerlei 

activiteiten zoeken om ons maar niet te hoeven vervelen. Uitgeput gaan 

we daarna weer aan het werk om ons te verheugen op de volgende 

vakantie. We zijn afgeleerd om te genieten en rust te ervaren. Toch is 

dat helemaal niet moeilijk. Ga maar eens mandala’s tekenen. Moet jij ’s 

opletten… 

 

  



 

60 
 

Het lachvolk 
 

Vroeger, echt heel lang hier vandaan, in een land ver geleden, leefde er 

in de binnenlanden van een zuidelijk continent het Lachvolk.  

Het volk bestond uit mensen die voortdurend achterover vielen van het 

lachen en dat heel normaal vonden. Stoelen en banken waren daar 

zonder rugleuningen, zodat je makkelijker achterover kon vallen. Kale 

plekken met eelt op het achterhoofd; kuilen in de vloer op plaatsten 

waar vaste zetels waren; kinderen, vrouwen, mannen; iedereen. Zelfs 

geiten vielen regelmatig met gestrekte pootjes om, al had dat weer 

andere redenen. 

Tot er een bewustmaker in het dorp kwam wonen, die pretendeerde 

heel wijs te zijn. Die ried het lachen af omdat het kinderachtig was en 

geen enkel ander doel diende dan plezier maken. En we waren hier niet 

om plezier te maken maar om bewust te geraken.  

Een calvinistische bewustmaker dus: ga d’r maar aan staan. Uiteindelijk, 

na veel gedram, gemanipuleer en het werven van volgelingen werd het, 

eerst in de betere kringen, deftig om rechtop te blijven zitten. 

Achterover vallen werd tenslotte strafbaar gesteld en men leefde verder 

in weliswaar verantwoordelijke, maar verder totaal dorre tijden.  

Na een tijdje was er toch een groep veertigers, die het achterover vallen 

misten en die, uit nostalgie, een clubje oprichtten met speciale stoelen 

(die ze buiten de geheime nachtelijke bijeenkomsten in kasten 

bewaarden, en zelfs stoelen waarvan de rugleuningen met een geheim 

mechanisme konden worden afgenomen.) Het duurde natuurlijk niet 

lang (met de kliklijnen van tegenwoordig) dat die weer werden betrapt 

en ter dood veroordeeld.  

Desalniettemin zullen er altijd mensen zijn die het relativeren op waarde 

weten te schatten. Ze vallen niet op – ze kijken wel linker uit natuurlijk, 

maar je kunt ze herkennen. Als je iemand ziet met een ronde, kale plek 

op het achterhoofd (die ze altijd proberen te verbergen), liefst met wat 

eelt er op, dan weet je dat je met iemand te maken hebt, die nog 

heimelijk tot het lachvolk behoort. 
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Lijnenspel 
Zo'n lijnenspel als dit is voor mij altijd een goede oefening in motoriek 

en concentratie. Door de hoeveelheid lijnen ontstaan allerlei andere 

figuren in de symmetrie: driehoeken, vijfhoeken, tighoeken... en als ik 

ook maar een micrometer verder zit dan de vorige lijn zijn de 

veelhoeken niet meer gelijk 
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Hommelkontjes 
Nou hebben we het eerder al even over bijenbipsjes gehad, maar er is 

nog veel meer moois in de natuur te zien en te beleven. Dat weet u 

natuurlijk zelf ook wel: vertel u wat!  

Al lezend over bijen en hun bipsjes kwam ik tijdens mijn onderzoek uit 

bij hommels, en deed ik een prachtige ontdekking. 

Nou heb ik altijd een zwak voor hommels gehad. Die lieve, mollige 

balletjes met hun mooie, fluwelen broekjes aan. En altijd mooie liedjes 

zoemen. Volgens de natuurkundewetten schijnen ze helemaal niet te 

kunnen vliegen, maar ze doen het toch. Nou, dan heb je mij hoor: ik heb 

daar een enorm respect voor. Misschien komt dat ook wel door mijn 

eigen onbedwingbare neiging die opkomt als mensen iets zeggen als: 

“Het kan niet zo zijn dat…” 

Maar goed, hommels dus. Wat ik ontdekte was dat hommels zoveel 

energie gebruiken bij het vliegen, liedjes zoemen en nectar en pollen 

verzamelen, dat ze soms doodmoe in slaap sukkelen in het bloemkelkje 

dat ze net op dat moment bezoeken. Dan zit die lieve schat dus al 

snurkend voorover gekiept in zo’n bloemke en dan steekt dat fluwelen 

broekje er nog net uit.  

En daar zijn foto’s van! Als je googelt op “Bumble Bee Bum” kom je ze 

tegen. Jouw dag ook weer goed toch?  

Ik kon het uiteraard niet laten om er eentje te tekenen. 
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Serpent 
Dat verhaal van die slang ken je natuurlijk al, maar ik vind het symbool 

van een slang die zichzelf in de staart bijt heel bijzonder. Een soort 

lemniscaat met zelfvernietiging. Hier alvast een paar om het te vieren. 
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Dromenvanger 
Soms vang je een droom en denk je: ‘Gauw weer vrijlaten.’ 
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Het is voor je eigen bestwil 
 

De uitdrukking: ‘Het is voor je eigen bestwil’ wordt veel gebruikt door 

mensen die van mening zijn dat ze het beter weten dan de ander. 

Vooral ouders gebruiken deze term graag, en soms is dat ook terecht. 

Wanneer een vader zijn vierjarige dochter tegenhoudt wanneer ze 

zonder uit te kijken een drukke verkeersweg op wil rennen, is dat 

inderdaad voor haar eigen bestwil: de vader stelt daarmee het leven van 

zijn dochter veilig. Iets anders is het, wanneer kinderen allerlei 

beperkende overtuigingen krijgen ingepeperd gedurende hun jeugd, 

omdat de ouders zelf ook die overtuigingen zijn toegedaan.  

Helaas wordt de term veel vaker als excuus gebruikt voor doodgewone 

manipulatie en het willen controleren van anderen. Wanneer mensen 

zeggen dat ze iets voor je eigen bestwil zeggen of doen, zou je 

onmiddellijk je oren moeten spitsen en uitvinden wiens bestwil nu 

eigenlijk precies bedoeld wordt… 
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De dwaas – mijn lijfkaart 
Op mijn twaalfde jaar leerde mijn tante me de betekenis van alle 

kaarten in het Tarotspel. Ook leerde ze mij hoe ik uit verschillende 

leggingen de meest uiteenlopende combinaties kon maken van kaarten. 

Vanaf het eerste moment dat ik ermee in aanraking kwam, hebben de 

Tarotkaarten me geboeid. Gefascineerd keek ik naar de antwoorden die 

ik kreeg op de toen voor mij belangrijkste levensvragen, en keer op keer 

kreeg ik nu eens een treffend antwoord, en dan weer een boodschap 

waar ik helemaal geen raad mee wist. Als ik mijn tante vroeg hoe dat 

kon, lachte ze en zei dat ik het later allemaal vanzelf zou gaan begrijpen.  

De waarde van een tarotlegging als toekomstvoorspelling vind ik uiterst 

dubieus, al kun je er soms behoorlijk trefzekere mogelijkheden in 

vinden. Als vertegenwoordiging van de archetypen of oersymbolen 

echter, is het een waardevolle verzameling kennis. De Tarot laat 

verschillende levenscycli zien en, wanneer je eenmaal de symbolen en 

hun betekenis kent, verdiept zich als het ware vanzelf je inzicht in de 

dagelijkse processen zoals die zich in het leven voordoen. In die zin kun 

je dan van voorspellen spreken, wanneer je bepaalde tendensen en 

patronen herkent en deze kunt doortrekken naar de toekomst.  

Niets in de kosmos is gebaseerd op toeval. Geen enkele gebeurtenis 

vindt ‘per ongeluk’ of zonder betekenis plaats. Alles heeft zijn functie in 

het grote geheel, hoe triviaal sommige dingen ook lijken. 
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Perfectie 
 

Eigenwaarde wordt per abuis nog wel eens verward met perfect zijn (of 

althans met een idee van hoe perfectie er uit zou moeten zien). Dat is 

waarschijnlijk de reden dat zoveel mensen hebben te kampen met te 

weinig eigenwaarde. Immers: wanneer je alleen genoeg eigenwaarde 

zou kunnen hebben als je perfect was volgens de normen die jij aan 

perfect stelt, lukt het nooit omdat je beeld van perfectie dan altijd te 

maken heeft met kwaliteiten die je niet hebt.  

Mensen hebben soms de neiging om perfectie te zien als iets dat buiten 

hen ligt, en weerhouden zichzelf op die wijze met succes van 

zelfvertrouwen en eigenwaarde. Op het moment dat je inziet dat je 

perfect bent – compleet met je mooie en minder mooie kanten – zul je 

zienderogen aan eigenwaarde winnen. Helaas helpt het niet als andere 

mensen je vertellen dat je goed bent zoals je bent, zolang je dat zelf niet 

als zodanig ervaart. 

Met andere woorden: het plezier in het tekenen is veel belangrijker dan 

het eindresultaat op papier. Ook wanneer iedereen dat al roept.  
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Klaproos 
 

 

 

Bij het onkruid verwijderen uit de tuin trof ik deze schoonheid aan: het 
is gewoon een levende mandala op zich met die fibonacci-reeksen, 
gulden snede, geometrie en andere natuurkunst. Ze vroeg of ik haar 
wilde laten staan en uiteraard wilde ik dat. 

Ze had ook een boodschap voor me, vertelde ze, maar ze zei nog niet 
welke dat was. Dus die krijg ik eerdaags vast wel op een of andere 
manier in de geestelijke brievenbus. 
Rakkers hoor, die papavers.  

 
Maar goed, die vroeg erom om getekend te worden natuurlijk. 
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Hazelnootmeisje  
 

 

 

Het was dinsdagmiddag. De deurbel klonk en Juliëtte deed open. Ik zat in de kamer 

en hoorde een heel zacht stemmetje vragen: “Wilt u ook hazelnoten kopen?” 

Dat wilde ik zien. Ik bedoel: hoe vaak krijg je een hazelnotenverkoopster aan de 

deur? Ik ging gezellig naast Juliëtte in de gang staan en keek naar onze bezoekster. 

Ze was een jaar of tien en had een plastic tasje bij zich dat bobbelige stulpseltjes  

vertoonde.  

“Wat kosten ze?” vroeg Juliëtte.  

“Vijf cent per stuk, maar als u vijfentwintig koopt, kost dat maar één euro.”  

“Dan willen we er wel vijfentwintig,” zei Juliëtte. Het meisje keek opgetogen en 

wilde beginnen met tellen.  
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“Nou,” zei ik. “Toevallig zag ik daarnet een extra euro liggen in de kamer, dus we 

kunnen er ook gelijk vijftig nemen. Geldt het aanbod dan nog steeds en kost dat 

dan twee euro?” 

Het hazelnootmeisje knikte geestdriftig. Grote ogen in een klein koppie.  

“Nah,” zei Juliëtte, “laten we dan niet kinderachtig doen en er gelijk honderd 

nemen!” Ik knikte enthousiast. 

“Ja!” zei ik. “Dan kunnen we in elk geval tot het weekend vooruit.” Het 

hazelnootmeisje keek gespannen van Juliëtte naar mij en weer terug.  

“Honderd dan,” zei Juliëtte. “Regel jij het geld even?” Ik vloog al weg. 

Toen ik terugkwam stond het meisje keurig honderd hazelnoten uit te tellen en in 

de pan te leggen die Juliëtte uit de keuken had gepakt. Het kletterde dat het een 

aard had: het deed me denken aan warme kerstavonden met chocolademelk en 

alles. Ik weet ook niet waarom. 

“Negenennegentig, honderd.” Besloot ze na een lange telsessie. “U mag ze best 

natellen hoor!” Wij schudden sprakeloos onze hoofden: dat hoefde niet. 

Ik legde twee stuks twee-euromunten in het kleine handje.  

“Dank je wel,” zei Juliëtte tegen het meisje. “We zijn er heel blij mee.”  

“Ja,” zei ik. “Echt een geluk dat je net langskwam, net nu wij zonder hazelnoten 

zaten.” 

“Ja,” zei het meisje. Ze was er een beetje stil van geworden. Die had gewoon even 

honderd hazelnoten in één keer verkocht!  

“Nou, ik moet weer verder, want ik heb nog meer,” zei ze. “Dag!” 

“Dag!” zeiden wij. We wisten het niet zeker, maar we meenden wel degelijk een 

extra huppelpasje te zien toen ze naar de buren ging om aan te bellen.  

We sloten de deur en stonden nog een paar minuten sprakeloos in de gang. Dat 

kwam doordat we een beetje gesmolten waren van pure vertedering. 

Dat effect hebben hazelnootmeisjes nou eenmaal op ons. En we hadden ook nog 

eens honderd hazelnoten in een pan, waarvan we geen idee hadden wat we er 

mee moesten doen.  

Zulke dagen zijn echt de beste.  



 

77 
 

Nawoord 
 

Dat waren zo een paar van mijn tekeningen met bijbehorende verhalen. 

Ik vond het leuk om ze met je te delen. Wellicht vind je het ook leuk om 

te tekenen: je kunt dat gewoon leren en het is een geweldig mooie 

hobby.  

Hartelijke groet, 

Ed Nissink 

 

Websites:  

https://ednissink.nl 

https://countryband-longhorn.nl  

https://no-youdont.com  

 

Voor het leren mandalatekenen:  

https://mandala-academie.nl  

 

  

https://ednissink.nl/
https://countryband-longhorn.nl/
https://no-youdont.com/
https://mandala-academie.nl/
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