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Van hart 

Tot hart 

Van ziel 

Tot ziel 

Van jong 

Tot oud 

Besprenkelend goud 
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Over deze gedichtenbundel 
 
“Wanneer schrijven wij ons 1e gedicht?” Het is nou niet meteen de standaard openingszin die ik gebruik bij nieuwe contacten. 
Maar soms... is gewoon van binnenuit helder wat een 1e juiste zin is. Ik volg Wim een tijdje op LinkedIn, waar hij geregeld foto's 
plaatst met de uitnodiging aan zijn contacten: welke woorden heb jij bij deze foto? Geregeld voel ik van binnenuit woorden 
opkomen, dichtende woorden bij zijn beelden. Dus ontstaat het idee in mij om eens samen uit te wisselen. Ik gooi de openingszin 
onder een geplaatste foto op LinkedIn: "Wanneer schrijven wij ons 1e gedicht?” Het blijkt het begin te zijn van een gouden 
uitwisseling. Het recept? Foto delen, wat woorden schrijven, doorgeven aan de ander, tot er een gedicht is ontstaan bij het beeld. 
Het is een reis waarin we op elkaar meebewegen. Niet wetend waar de ander mee gaat komen. Overgeven aan de stroom 
waarmee de ander komt. Het goud in elkaar naar boven halen. Bereid zijn om van hart tot hart te delen.  
 
Is dat niet een prachtige metafoor van hoe het leven ook werkt? Wanneer we van hart tot hart met elkaar leven, vraagt dit 
bereidheid om mee te bewegen op elkaars stroom. Bereidheid om te laten ontluiken wat van binnenuit verlangt te ontspruiten.  
Deze bundel is het resultaat van de hart tot hart uitwisseling tussen ons 2-en. We hebben het goud in elkaar aangesproken, gezien 
en een plekje gegeven in deze bundel. Wisselgoud! Graag delen we met jou dit goud. Zodat het op haar beurt ook weer het goud 
in jou mag aanspreken en zien. Laat je een reactie achter wat deze bundel jou heeft mogen brengen? Dat kan op: 
www.wisselgoud.nl  Laten we goud uitwisselen en zo samen de wereld een stukje mooier maken.  
 
Een gouden groet, 
Wim en Jessica.  
 
NB: de foto's zijn copyright vrije beelden van Pixabay, Shutterstock en onszelf. Een speciaal dank je wel voor René Kramer, die zijn 
foto beschikbaar stelde op pagina 18. 
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Voedingsbodem 
 
Balancerend 
Blote benen 
Bijna 
Recht vooruit 
 
Zacht en teder 
Naar beneden 
Met haar blik 
Vooruit 
 
Vooruit? 
 
Ja 
Vooruit 
 
Vooruit in haar verbeelding 
Van haar toekomst 
Die zij nu creëerde 
In het moment nu 

Nu 
 
Als zachtjes 
Teder 
Heel voorzichtig 
 
Hoge hakken 
Ruim 
Omsluiten 
Bijna met 
Een stap 
Vooruit 
 
Bijna 
Eerst nog even 
 
Kind zijn 
Daarvan genieten 
Heerlijk onbevangen 

 
Onbevangen met blote voetjes 
Lopen 
Over het strand 
In het frisgroene gras 
Over de houten vloer 
 
Thuis 
In warmte 
Genegenheid 
Liefde  
 
Voedingsbodem 
Voor de 
Prachtige vrouw 
Die zich in haar 
Ontluikt 
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Van binnenuit
 
Verstikkend 
Werkt de droogte 
Die mijn 
Diepste zijn doet 
Snakken 
 
Snakken 
Naar verfrissend 
Water 
 
Weelderige druppels 
Die vloeien 
Door mijn keel 
Over mijn hals 
In mijn ogen 
 
Druppels 
Van levenswater 
Verfrissen mij 
 
Mijn ziel 
 

 
Ze hunkert naar 
Ze snakt 
Verlangt 
 
En toch 
Is het nu juist 
De kunst 
De droogte 
Te verdragen 
Zelf durven 
Vertragen 
 
En dan 
Als ik mijn hart kan horen 
Buig ik langzaam 
Door mijn knieën 
Iets naar voren 
 
Net ver genoeg 
Om het frisse water 
Uit de bergen 
Aan te raken 

 
Op te scheppen 
In mijn hongerige handen 
Die het heerlijke vocht 
Naar mijn gezicht brengen 
 
Mijn gezicht 
Met ogen dicht 
Ontvang ik 
In dit water 
-warmte, liefde, licht- 
 
Een bron 
Zo levend 
Zo verfrissend 
Zo voluit 
 
Ik stroom over 
Maar dan wel 
Van binnenuit 
 
Van binnenuit! 
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Voluit leven 
 
Stap voor stap 
Springend 
Dansend 
Schoorvoetend 
Slepend 
 
Gewoon 
Bewegen 
Steeds opnieuw 
 
Ontdekken 
Leren 
Genieten 
 
Simpelweg 
Het leven 
Het leven ervaren 
 
Soms 
Een beetje eng 
Meestal 
Heel erg fijn 

Stap voor stap 
 
En elke stap 
Is kostbaar 
Elke stap 
Een nieuwe kans 
Om te voelen 
Wat zich aandient 
 
Alles mag 
Er zijn 
Omarmend 
Lopend 
Richting dat 
Wat waarde 
geeft 
 
Want 
Daar is het 
Wat we echt zijn 
Onze ware natuur 
Onze essentie 

Die vormen we 
In de materie 
Dit leven 
Op Aarde 
Als mens 
 
Daar  
Kan ik leven 
Sprankelen 
Tijdens het  
Lopen, dansen,  
Wankelen 
Vallen, opstaan 
Springen, zweven 
 
Bruisend mooi 
Zo voluit 
Leven 
 
Voluit leven! 
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Samen 
 
Samen 
Zijn we compleet 
Zijn we één 
Zijn we heel 
 
Samen komen we er wel 
 
Natte voeten 
Zwevend 
Levend 
Springen we 
Soms met een zucht 
Even zomaar 
Kleine beetjes 
Samen 
In de lucht 
 
En als 
We thuiskomen 

Is het altijd samen 
Ook al 
Zijn we niet 
Altijd bij elkaar 
 
Want samen is 
Compleet zijn 
Eén 
zijn  
Heel zijn 
 
Als de zon 
Zo stralend 
Op komt 
 
Maar ook 
Als ze  
Ondergaat 
 

Is het  
De eenheid 
Van ons  
-samen- 
 
Wat mij  
Met een 
Glimlach 
Achterlaat 
 
Als ik van een  
Afstandje 
Aanschouw 
 
Jullie 
-samen- 
Van wie ik 
Zoveel hou… 
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Mijn ogen
 
Zij keek me aan 
Doordringende ogen 
En ik 
Ik voelde me 
Meteen geraakt 
 
Haar diepste wezen Sprak 
tot mij 
Via die doordringende 
Ogen 
Dierenogen weliswaar 
 

 
Maar wel ogen van een Ziel 
een levend wezen 
 
Zij vertelt mij 
Over diepte 
Over zachtheid 
Over licht 
 
En in de zachtheid 
Van haar ogen, 
 
 

 
Doe ik zacht 
Mijn ogen dicht 
 
Daar waar 
Ik echt ik ben 
Mijn diepste wezen 
Dat één is met alles 
En dus ook met haar 
 
Dat noem ik puurheid 
Dat noem ik schoonheid 
 

 
Dat noem ik mens zijn 
Oprecht 
En echt 
 
Ik open mijn ogen 
Ik ben in een andere 
wereld 
De echte wereld van wat 
alles is 
Van wat we echt zijn 
En altijd zullen zijn 
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Ontstaan 
 
Zomaar 
Zomaar uit het niets 
Lijkt alles te ontstaan 
 
Alles 
Al aanwezig 
Zomaar 
Uit het niets? 
 
Verwonderd 
Staar ik 
In het niets 
Naar alles 
Wat omsloten ligt 
 
Om de essentie 
Dat wat alles is 
Wat het werkelijk is 
Als één 
 
Eén met alles 
Met iedereen 

Staar ik naar 
Het groene gras 
De zachte sprieten 
Die heel zacht 
Op een vleugje wind 
Wiegend heen en weer 
Bewegen 
 
Even  
Kom ik onverwachts 
Zomaar uit het niets 
Iets  
Van mezelf 
In de wiegende beweging 
tegen 
 
Is het er altijd al geweest? 
Nooit hiervoor 
Heb ik het gezien 
Of toch wel 
 
Ja, zucht ik tegen mezelf 

Dat weet ik zeker 
En voel diep in mijn hart 
Die zachte warmte 
Eindeloos stromen 
 
Een eeuwigheid 
Besta ik al 
In dit al 
Met alles 
 
Een diepe zucht 
Ik adem in 
Ik adem uit 
Zomaar 
Uit het niets 
Omarm ik 
Zoals nooit gedaan 
Datgene 
Wat hier wil 
Ontstaan 
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Kloppend mooi
 
Ik kan niet wachten 
Zegt de Natuur niet 
Ik wil nu bloeien 
Zegt de roze roos niet 
 
Trust me 
In de timing 
In de knop 
Ben ik aan het wachten 
 
Zegt ze niet 
Wachtend 
Tot de tijd rijp is 

 
En alles klaar is 
Klaar is de energie 
Opgeladen 
Vol met licht 
Toont ze uit haarzelf 
Ontluikend 
Prachtig mooi 
Haar waar gezicht 
 
Reikend naar 
Een ieder die zich wil laten bedwelmen 
Door haar geur 
Door haar volmaaktheid 

 
Door haar schoonheid 
En zo een vleugje opvangt 
Van de levensenergie 
 
De energie 
Zo kloppend mooi 
Voor dit moment 
In al haar pracht 
-voel me 
Voel me maar- 
Fluistert haar 
Schoonheid 
Zacht  
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Diepe teugen 
 
Stilletjes 
Geruisloos 
Rustig 
In het groene gras 
 
Streel ik 
Heel ik 
En speel ik 
 
Heel speels 
Ren ik 
Klim ik 
Zoek ik naar eten 
 
Nieuwsgierig  
Vindend 

Verslindend 
Verzamelend 
 
Tast ik 
Mijn omgeving af 
Met mijn bewustzijn 
En voel ik 
 
Alles om me heen 
De koele wind 
Vogels boven mij 
Krieblende grassprietjes 
De geur van de herfst 
 
Mijn zintuigen 
Ademen 

Met diepe teugen 
In 
Wat hier zo mooi 
Voor mij beschikbaar is 
 
Diepe teugen 
Van de liefde die ik ben 
Die me voedt 
Steeds weer 
 
Voor altijd 
Stilletjes 
Geruisloos 
Opnieuw 
En opnieuw 
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Vanuit schittering 
 
Toe maar, zei haar moeder 
Je kunt het, lieverdje 
Voel je hart dat klopt 
En jou aanmoedigt 
 
Zie je de glinstering 
Die al wachtend 
Zachtjes 
Kabbelend  
Jouw zintuigen 
Al streelt 
 
Ja, antwoordde ze 
Ik voelt het al 
Ik verlang ernaar 
En, plons 
Ze sprong zo het water in 
 
Waar spetterend 
Verfrissend 
Verlicht door warme 
Zonnestralen 

Speelsheid voluit 
Ruimte kreeg  
 
Spelen 
Is wat ze deed 
De hele middag 
En de volgende dag 
Ging ze weer 
En toen 
Verdween plots 
De zonneschijn 
Het avondlicht 
Dat viel  
Wierp haar schaduw 
Op het eerst zo 
Glinsterende water 
 
Even twijfelde ze 
Zal ik verder gaan? 
Of blijf ik bij mama? 
Maar ineens 
Hoorde ze haar mama 

In gedachten 
Haar aanmoedigen 
 
Toe maar, schatje 
Je kunt het 
Dat weet je nu, hè  
 
In de avondschemering 
Heel voorzichtig 
Stak ze eerst 
Haar linker voorpoot 
In het lauwe, stille water 
Ergens 
Ver weg 
Op de achtergrond 
Een vertrouwd  
Trompet geschal 
 
Ja mam, ja, 
Dit kan ik al… 
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Zwevende gloed 
 
Een zachte gloed 
Vanuit de hemel 
Zweefde glijdend 
Naar me toe 
 
Hemels licht 
Met een omhelzing 
Van mededogen 
En van moed 
 
De moed die zachtjes 
Toch zo helder 
Fluistert over 
Dat wat komt 
 

Stil maar 
Maak je niet ongerust 
Heb vertrouwen 
In jezelf 
En wacht… 
 
Zoals ooit 
In de donkere nacht 
Het licht al scheppend 
Werd geboren 
 
Zodat jij kan schitteren 
Als nooit tevoren 
En heel de wereld 
Van jouw licht 

Een zachte gloed 
Vanuit de hemel 
Zweefde glijdend 
Vol van licht 
 
Zachtjes, 
Zachtjes mag  
Ontvangen 
Als een lieflijk 
Kerstgedicht 
 
Een lieflijk 
Kerstgedicht 
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Gouden glinstering 
 
In de verte 
Een glinstering 
Van gouden licht 
 
Het licht 
Met al haar kracht 
Dat zacht 
Maar helder 
Roept 
En wacht 
 
Op hen  
Die met open hart 
Haar verwelkomen 
Als hun eigen licht 
 
 
 
 

Dat wil spiegelen 
Wil weerkaatsen 
Dwarrelend 
Op elk gezicht 
Een warme gloed 
Achterlatend 
 
Die hen 
Hun hele leven 
Bijblijft 
En de glinstering 
Zal geven 
Die prachtig mooi 
Van binnenuit 
 
Laat schitteren 
Laat beleven  
Wie ze werkelijk zijn 
Zijn in de essentie 
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Voorliggend 
 
Met mijn  
Blote voeten 
In het  
Natte 
Groene gras 
 
Voel ik 
De Aarde 
En ook 
Mijn lijf 
Waarin ik leef 
 
Vooruit wil ik 
Laat mij 
Maar klimmen 
 
 
 

Met blote voeten 
De hardheid voelen 
Als stalen buizen 
In mijn holtes 
Klim ik 
 
Over de barrière 
Die slechts 
Een illusie is 
En mij uitnodigt 
Verder te gaan 
 
In stilte 
Mijn weg 
Vervolgend 
Vanuit 
Een diep 
Heel diep 

Innerlijk weten 
Dat ik goed 
Ben zoals ik ben 
 
Net zoals 
De Natuur 
Ben ik volmaakt 
In onvolmaaktheid 
Ik klim 
Met blote voeten 
 
Op weg  
Naar het landschap 
Wat zo uitnodigend 
Voor me ligt 
 
Voorliggend 
Voor me ligt 
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Uilenwijsheid 
 
Ooit was hij een 
uilskuiken 
Een mislukkeling, dacht 
hij toen 
Net zoals zijn vriendjes 
en vriendinnetjes in het 
bos 
Die hem uitlachten om 
zijn onschuldige blik 
 
Ooit was hij een 
uilskuiken 
Een onschuldige blik, 
waarmee de wereld om 
hem heen 

Een speelveld was van 
ontdekken, spelen, leren 
Vallen, opstaan, steeds 
opnieuw proberen. 
 
Veel had hij hiervan 
geleerd 
Van zijn ervaringen 
De fijne, maar ook de 
nare 
Vele inzichten kreeg hij 
 
Inzichten die hij nu als 
kostbaar goud 
Opsloeg in zijn prachtig 
gevormde lijf 

Ooit was hij een 
uilskuiken 
Maar nu, o ja juist nu, 
weet hij met wijze ogen 
 
Op een heel andere 
manier naar het leven te 
kijken 
Met de liefde en 
compassie die hem niet 
was gegund 
En hij nu de hele wereld 
met heel zijn hart gunde 
Om met iedereen vele 
wijsheden te delen 
 

Doorleefde wijsheid 
Doorvoelde wijsheid 
Wijsheid roepend vanuit 
de stilte 
Hoorbaar, voor wie haar 
horen wil 
 
Van uilskuiken naar 
uilenwijsheid 
Haar zachte, heldere 
roep klinkt door de 
straten. 
Over de pleinen, door de 
bossen, door de dalen.  
Hoor maar… hoor voor 
wie het horen wil… 
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Vergeelde bladzijdes 
 
Vergeelde bladzijdes 
Stoffig 
Oud  
Ruik ik aan  
Verleden tijd 
 
Adem ik 
Verhalen in 
Van levens 
Verleden tijd 
 
Voel ik 
Hoe de cirkel 
Van het leven 
Strelend mij vertelt 
 

Over de essentie 
Van alles 
Wat nu is 
En ooit is geweest 
 
Zonder  
Cirkel 
Ook geen trilling 
Die voorheen 
Reeds was vergaan 
 
Cirkelend 
Om ons heen 
Door ons heen 
Eeuwig en altijd 
 

Voor nu 
Durf ik heel zacht 
Te staren 
Naar hetgeen 
Nu voor me ligt  
 
Vergeelde bladzijdes 
Stoffig 
Oud  
Richt ik mij op 
De toekomst  
Die met ongeschreven blad 
Open en uitnodigend 
Voor me open ligt 
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Ik ben 
 
Met een diep gevoel van verlangen 
Keek zij in de verte 
Naar de stad waar zij geboren was 
Waar zij opgegroeid was 
Tot de jonge vrouw 
Die haar eigen pad zou volgen 
 
Met een diep gevoel van verlangen 
Keek zij in de hoogte 
Naar de lucht waar zij zich zo 
Vertrouwd mee voelde 
Het wolkendek, wat haar zo prachtig 
mooi 
Steeds in haar leven 
Het juiste had gegeven om te groeien 

Met een diep gevoel van verlangen 
Keek zij omlaag 
Naar de planeet waar zij nu leefde 
En genoot van al het moois 
Dat daar te vinden was 
En waar iedereen in vrede leefde 
 
Met een diep gevoel van verlangen 
Keek zij achterom 
Naar de eindeloze open vlakte 
Die zo prachtig mooi ontluikend open 
Lag te verlangen 
Om door haar liefdevol omarmd te 
worden 
Met een diep gevoel van verlangen 

Keek zij vooruit 
Naar de toekomst 
Die nog gevormd zou worden 
Door haar ervaringen 
En haar gevoelens en inzichten daarbij 
 
Met een diep gevoel van verlangen 
Keek zij naar binnen 
Schoner, dan de schoonste 
schoonheid 
Trof zij daar een prachtig landschap 
Lichtend licht, oneindige levensstroom 
Op elke ademing zingend: IK BEN 
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Straal 
 
Straal  
Ja straal 
Hoe kan ik anders 
Dan op deze stroom 
Te stralen 
 
Stralen als de zon 
Als een pasgeboren baby 
In zijn moeders armen 
Zich verheugend 
Op een vol leven 
 
Stralen als het licht 
Zacht weerkaatsend 
In de spiegel 

Als ik naar 
Mijn eigen ogen kijk 
 
Stralen als het kind 
Diep in mij  
Dat nog onschuldig is 
En herinnert 
Waarvoor het hier is 
 
Stralen 
Middenin dit 
Hier en nu 
Dat zich juist vandaag 
Zo helder afvraagt 
 

Stralen 
Door alles heen 
Om weer te voelen 
Wat het antwoord is 
En echt belangrijk is 
 
Straal  
Ja straal 
Hoe kan ik anders 
Dan op deze stroom 
Te stralen 
 
Ooooo… 
Wat straal ik mooi 
Vandaag! 
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Heel even 
 
Even 
Dacht ik terug 
Heel even 
Maar 
Al snel 
 
Voelde ik 
Me onzeker 
Net als toen 
Maar anders 
Ja zo anders 

Want 
Ik ben nu 
In het 
Hier en nu 
Veilig en vertrouwd 
 
In wat 
Of wie 
Ik werkelijk ben 
Mijn essentie 
Voor even 

Doorvoelend 
Bewust van 
Krachtig stromen 
Helder water 
 
Sprankelend 
Zoals de lach 
Van een kind 
Of zoals het leven 
 
Wanneer  

Ze helder 
Klaterend 
Mij voluit 
Haar glimlach 
Wil geven 
 
Even  
Dacht ik terug 
Heel even 
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Wisselgoud 
 
Laat maar zien 
Dat goud in jou 
Durf het maar 
Omhoog te halen 
Deel met mij 
Ja 
Wissel uit 
 
Goud dat glinstert 
Van binnen 
En ook van buiten 
Of je nou iets doet 
Of niet 
Het glinstert 

Altijd 
En laat  
Steeds 
Opnieuw 
Zo prachtig mooi 
Een gouden glans 
Schijnen op 
Het licht 
In mij 
 
Wissel uit 
Laat het stromen 
Zoals bedoeld is 
Want dan 

Leven we  
Leven we echt 
 
Van hart 
Tot hart 
Van ziel 
Tot ziel  
Van jong 
Tot oud 
Besprenkelend goud  
 
Delend wordt 
Het… 
Wisselgoud!  
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Nawoord 
 
We hopen dat je genoten hebt van onze gouden uitwisseling. Ook zijn we benieuwd naar wat deze met je doet. Welk gevoel 
geeft het je? Wat haalt het in jou naar boven? En vooral, welk goud in jou heeft het aangesproken? Hoe geef jij uiting aan dat 
goud in jou? Want iedereen heeft goud in zich. Of we er nou van bewust van zijn of niet. Dat goud is onze essentie. Datgene wat 
we van nature werkelijk zijn. Zodra we ons eigen goud aanspreken en daar uiting aan geven, gaan we schitteren. Dan straalt er 
licht door ons heen. Schitterend, gouden licht… 
 
Wat zou er gebeuren als we dat allemaal doen? Uiting geven aan onze ware, pure zelf en dit uitstralen naar de wereld om ons 
heen. Dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Veel mooier zelfs en veel puurder en liefdevoller. Hoe doen we dat met 
elkaar? Hoe vinden we ons eigen goud? Het antwoord is heel simpel. We hebben ons hart te openen en te voelen. We zullen 
merken dat we dan veel meer en veel dieper gaan zien. Want dan kijken we voorbij de vorm naar de essentie. We ervaren de 
dingen zoals ze werkelijk zijn. Probeer het eens. Verras jezelf en geniet van de uitwisseling met jezelf en met de ander. Wij zijn 
benieuwd naar jouw goud en hoe je dat laat schitteren. Jouw schittering is onmisbaar. Met jouw schittering is de wereld een stukje 
mooier en meer compleet. Jouw schittering is niet vergelijkbaar met die van een ander. Dus schitter alsjeblieft op jouw eigen 
manier!  Veel plezier ermee, jij mooi schitterend wezen.  
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Over de dichters 
Jessica Gerritsen
Mijn leven beschrijf ik graag als rijk en voluit. Ik leef vanuit mijn belangrijkste 
waarden: Schoonheid, warmte, verbinding, creativiteit, bevlogenheid, nabijheid, 
passie. Met alles wat ik in dit leven doe en ben, komen deze waardes tot uiting. Ik 
geloof in het goud wat in ieder van ons zit. Een gouden kern, een gouden essentie 
waarmee we van betekenis zijn op deze aarde.  
 
Een gouden essentie waarmee we met de talenten die in ons zijn gelegd, uiting 
kunnen geven aan het leven vanuit ons hart, vanuit onze diepste kern. Ik leef van 
hart tot hart. Van goud tot goud. En dat goud wissel ik graag uit. Deze bundel is 
daar een uitingsvorm van. Want daar waar goud zichtbaar wordt… zie ik schoonheid, 
tastbare schoonheid. Schitterend…! 
 

Wim Beunderman 
Mijn leven beschrijf ik graag als puur en simpel. Elke dag leef ik zo goed als ik kan 
vanuit mijn hart en streef ik naar het allerhoogste. Niet dat ik perfect ben. Verre van 
dat zelfs. Maar ik weet diep van binnen dat we allemaal dat wel in essentie zijn. En 
daarom richt ik mij daarop. Op de essentie van het leven. Op de essentie van de 
mensen en de dieren met wie ik in contact kom. 
 
Verbinding maken vanuit mijn eigen essentie met de essentie van de ander is de 
meest zuivere communicatie die ik ken. Dat noem ik hartscommunicatie. Eigenlijk 
zijn daarvoor geen woorden nodig, en toch gebruik ik graag het geschreven woord 
om te beschrijven hoe ik de essentie visualiseer en voel. Zo druk ik mij uit en zo 
maak ik verbinding. Een verbinding die puur en onvoorwaardelijk liefdevol is. 



 

Contact 
Jessica Gerritsen:  jessica-gerritsen@live.nl 
Wim Beunderman:  email@wimbeunderman.com  
 
Website:   wisselgoud.nl 
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