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Onderstaande spreuken zijn afkomstig van de Gerardus kalender van het
klooster Wittem:
Levenskunst is: met je hart zien
Groeien is springen in het onbekende telkens weer
Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen
Er bestaat geen weg naar geluk of verdriet………vind ze in jezelf
Of ik vind een weg of ik maak een weg
Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat
Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude (C.G.Jung)
In het puin van het verleden liggen de parels van morgen
Vergeven is de hoop opgeven om het leven te veranderen
Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los
moeten laten.
Geef me de rust om dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, moed
om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en de wijsheid om het
verschil te weten (Franciscus)
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Voorwoord
In de zomer van 1961, ik ben dan 14 jaar, maak ik met mijn ‘heeroom’ Tjipke Veltman, een
wandeling langs de Geul. Tjipke was als pater verbonden aan het klooster van de
Redemptoristen in Wittem, maar al vele jaren als missionaris werkzaam in Brazilië. Eens in
de zoveel jaren kwam hij over, vanuit Brazilië voor onder andere familiebezoek, zo ook in
dat jaar. Van mijn wandeling toen met hem, kan ik mij best nog wel veel herinneren, zoals
ook een bezoek aan de camping Cottesserhoeve, gelegen nabij de Geul. Nu nog steeds,
tijdens mijn regelmatige bezoeken aan het heuvellandschap, heeft de Geul voor mij een
‘mystieke’ uitstraling.

Inleiding
Olaf Op den Kamp heeft op een mooie en heldere wijze de route langs de Geul van ‘bron
tot monding’ beschreven. Het was dan ook niet vreemd, dat ik tijdens mijn voorbereiding
op deze route, al snel ‘zingevende’ verbindingen heb kunnen leggen tussen de ‘stroom’
van de Geul en de ‘stroom’ van mijn leven. Als pelgrim, ervaar ik lopen als het ‘ultieme
van wandelen’ onder andere ‘zingevend’, maar ook ‘ontmoeten’. Dat laatste woord heeft
voor mij twee betekenissen, namelijk de ‘ander’ en ‘niets moet, gewoon gaan en ervaren,
dat alles zonder angst’. Het zijn aspecten, naast vele andere extra’s, die mij steeds weer
inspireren.
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De route ‘De Geul van bron tot monding’ loopt langs de groene ader van het ZuidLimburgse heuvelland en begint in het Aachener Wald, in het Duits-Belgisch grensgebied,
tot aan de monding van de Maas, in het buurtschap ‘Voulwames’, iets boven Maastricht.
Om alvast ‘warm’ te draaien geef ik eerst mijn persoonlijke uitleg over ‘spiritualiteit en in
het vervolg daarvan ‘zingeving’ en als afronding ‘mystiek’. Ooit ben ik begonnen met
kloosterweekenden over de Franciscaanse spiritualiteit en toen verdere verdieping in
zingeving. Door zijpaden op te gaan, kwam ik daarna bij filosofie en psychologie uit. Na al
deze levensbeschouwelijke thema’s heb ik op mijn levenspelgrimspaden in letterlijke en
figuurlijke zin ‘mystiek’ ontmoet wat letterlijk ‘geheimzinnig’ betekent.

Spiritualiteit
Na ingrijpende gebeurtenissen komt dit vaak sterk tot uiting om ons tot heroriëntering te
dwingen. Op dié momenten vraagt het leven van ons, om opnieuw onze houding te
bepalen, zodat we de verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor taken, waar we
ons nu eenmaal voortdurend voor gesteld zien. Het zijn juist deze existentiële momenten,
dat wij behoefte hebben, aan een groter kader waarbinnen wij onze eigen ervaringen een
plaats kunnen geven. Dat is hét moment waar spiritualiteit begint:
• Horizontaal in de vorm van vertrouwen en het gevoel van verbondenheid met de ander
• Verticaal, een gevoel van verbondenheid met het immateriële en het transcendente,
achter de fysieke en de ons bekende zichtbare werkelijkheid
Spirituele groei is geen lieflijk kabbelend beekje, maar een machtig(e) rivier(tje), die zijn
weg zoekt door de bedding van het bestaan. Het gaat om geweldige krachten, die om
uitdrukking vragen met de beperkte middelen waar je over beschikt. Als de universele
energie in je werkzaam wordt, hoef je je geen dag meer te vervelen. Het leven zal
bestaan uit stroomversnellingen, watervallen, kolkende massa’s en verblindende
glinstering in het opspattend schuim. Deze tekst is de inleiding in ‘Levenskunst’, een
bloemlezing.
De vorenstaande beschrijving van spirituele groei heb ik kunnen verbinden met mijn
persoonlijke omstandigheden, de afgelopen jaren, die ik ondanks alles, toch als heel
bijzonder heb mogen ervaren. Mede door enkele heldere en uitgesproken ‘citaten’
hebben die mij nog meer inzicht gegeven, op mijn toen persoonlijke levenspelgrimstocht,
wat een ware ontdekkingstocht is geworden en nog steeds!
• Niet jij kiest de weg maar de weg kiest jou, de keuze is, hoe je die weg gaat lopen
• Het bestaan is een feit en het leven een kunst, een actieve bezigheid
• De langste weg is de weg naar binnen en de kunst is bij de bron te komen en die dan te
laten stromen
• Omarm je schaduw (minder mooie periode). Mijn schaduw draag ik mee in mijn rugzak,
die ik niet zie, maar wel voel om te beseffen dat ik die schaduw nodig heb gehad om te
komen, waar ik nu ben.
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Zingeving
Wij, mensen als wezen zijn ten diepste, soms voortdurend op zoek zijn naar ‘betekenis’.
Om die betekenis te kunnen ontdekken is de vraag ‘heeft het leven zin’?, ja, het heeft
zeker zin, als wij er naar streven zelf ‘zin’ aan het leven te geven. Vervolgens gaat dan ook
het proces van ‘betekenis geven’ verder groeien. Het heeft voor mij niet alleen mooie en
bijzondere, maar ook waardevolle inzichten gegeven in mijn levensstroom tot nu toe en
voelen steeds weer als cadeautjes.

Mystiek
Tijdens mijn inmiddels, vele afgelegde pelgrimstochten, heb ik veel kunnen nadenken
over al mijn ervaringen, in combinatie met de vele indrukken en ontmoetingen. Voor het
leggen van verbindingen, heb ik voldoende tijd gedurende de dag dat ik alleen loop.
De vele en (bijna) altijd éénmalige ontmoetingen, met onbekende pelgrims, leiden
meestal naar bijzondere en soms verdiepende gesprekken. Deze ontmoetingen hebben
mede een belangrijke rol gespeeld, om mij verder te blijven verdiepen in alle opzichten.
De cadeautjes blijven maar binnenstromen.
Heel langzaam ben ik ‘groei’ gaan voelen van de vorming van een’ innerlijke (veer)kracht’,
een tegenkracht tegen de afwijkende, soms harde en egoïstische wereld van ‘geld en
macht’, waarbij de ‘buitenkant’ centraal staat. Het is groeien in het besef gestuurd te zijn
naar ‘iets’ wat niet zo precies is thuis te brengen. Een moment, voorbij de woorden dan
wel woordloos. Er ontstaat ruimte met een bevrijdend gevoel. Het betekent voor mij het
beoefenen van ‘levenskunst’ in optima forma, dus ook vooral genieten, het voor mij
zogenaamde Elfde Gebod.
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Mystiek en spiritualiteit zijn niet aan tijd gebonden. Het bijzondere aan mystiek vind ik, dat
juist het mysterie, alles zo bijzonder maakt, als het ware, je wordt geraakt. Op deze wijze
kun je aan de hand van hetgeen over ‘mystiek’ wordt beschreven, eigen gedachte gaan
vormen, met andere woorden ‘mijn waarheid’, zonder dat het dé waarheid is. Mystiek is
voor mij ook, blijven bewegen in alle vormen van leven.
In mijn jeugd en opvoeding, tijdens het zogenaamde ‘rijke roomse leven’ is een zaadje
gelegd en pas vele jaren later door ‘omstandigheden’ als zijnde mijn ‘schaduw’, gaan
groeien. Dat laatste gebeurde op ‘een moment’, dat ik dat zaadje blijvend ben gaan
voeden. Door de langste weg, de weg naar binnen te gaan, is dat zaadje mede door mijn
voeding bij mijn ‘bron’ uitgekomen. ‘Levenskunst’ is een actief proces, wat tot gevolg
heeft gehad, dat ik gaandeweg mijn ‘bron’ heb mogen ontdekken. Dan ben je er nog niet,
want ‘levenskunst’ is een voortdurende activiteit’, waarvan de kunst is die bron te laten
stromen. Dat laten stromen is een innerlijk proces, dat bij mij, na al mijn inspanningen, nu
op een uitermate ontspannen manier, kan laten stromen. In dat beschreven proces voel ik
steeds weer mijn innerlijke veerkracht.
De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke
ervaringen van toestanden van bewustzijn, voorbij de normale menselijke perceptie. Een
dergelijke ervaring wordt een ‘mystieke ervaring’ ofwel ‘eenheidservaring’ genoemd. Zij
kenmerken zich, als een ervaring van intense verbondenheid met mens of natuur.

Bron
Door het spontane en natuurlijke ondergronds opwellen in de aarde ontstaat de ‘bron’,
het begin van een riviertje. In dit geval de Geul, die ontspringt uit enkele bronnen in het
Belgische Lichtenbusch op de grens van Duitsland, die zich al snel samenvoegen tot
snelstromende watergangen in het gebied.
Het menselijk leven begint bij onze geboorte, op een door de natuur gegeven, als wij als
baby op de aarde komen.
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Stroming
De stroom is de levensader van een rivier(tje), die zich via een meanderende route door
het landschap voortbeweegt.
Vanwege natuurlijk ongemak, zijn soms zijn menselijke aanpassingen nodig, om die
stroom iets te verleggen. In de loop van de jaren heeft de Geul en het gebeurt nog
steeds, deze aanpassingen nodig.
Door ons leven te verbinden met de stroming van de Geul, beweegt ons leven zich ook
door een meanderend bestaan, met andere woorden ons bestaan is een feit bij de
geboorte en het leven is een kunst. De kunst van het leven is te ontdekken, dat het leven
soms ook ‘lijden’ is en pas stopt bij ‘overlijden’.
Het woord ‘lijden’ betekent voor mij persoonlijk ‘groeien in het leven’. Het leven op aarde
is soms moeilijk, velen dragen een rugzak(je). In dat rugzakje draag ik mijn ‘schaduw’
(minder mooie periode in mijn leven). Het wordt dan een kunst om met die schaduw om
te kunnen gaan, wat bij mij heeft geleid naar een spirituele groei.
Soms zijn bij mensen ook ingrepen en ondersteuning noodzakelijk, bijvoorbeeld bij ziekte,
maar ook bij verdriet, door diverse omstandigheden.
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Zijriviertjes
De Geul, wordt naast de bron ook gevoed, door kleine beken en watergangen, die
evenals de Geul zich door meanderende beddingen, uiteindelijk allemaal in de Geul
stromen, om op deze wijze ook weer de Geul verder te voeden.
De weg, die wij in ons leven lopen, is veelal ook niet altijd één rechte weg, want er kan
van alles gebeuren. Die gebeurtenissen kunnen ons brengen op zijpaden, maar op die
zijpaden zijn altijd weer richtingen te volgen, naar die ene mooie weg.
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Flora en Fauna
Hiermede worden alle planten en dieren bedoeld in een bepaalde streek of in een
periode. Tijdens mijn tocht heb ik hiervan kunnen genieten, zeker in de nabijheid van de
Geul, maar ook daarbuiten, ben ik voldoende ‘flora en fauna’ tegengekomen. Het gaf mij
soms een gevoel dat ik in een museum liep, om van ‘kunst’ te genieten. Voor mij
bekende, maar zeker weer bijzondere ervaringen. Bijna op het eind van mijn tocht, niet
ver van de monding van de Geul, zag ik een boom op minder dan één meter afstand van
de Geul en ontdekte dat die boom redelijk was aangetast door bevers en bijna op
omvallen stond, een nieuwe ervaring!
De ‘flora en fauna’ beelden voor mij uit, dat wij allemaal verschillend zijn, ieder zijn eigen
persoonlijkheid, met talenten en gebreken, wat ook tot problemen kan leiden.
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Monding
Alvorens de Geul in de Maas stroomt, kruist deze via een ondergrondse watergang het
Julianakanaal. Dit kanaal is gegraven voor de scheepvaart en loopt evenwijdig aan de
Maas.

Via een meanderende route van om en nabij de 53 kilometer, stroomt de Geul in de Maas,
iets boven Maastricht. Deze grotere rivier stroomt vervolgens verder, via Rotterdam naar
de Noordzee en wordt dan opgenomen in een ‘groter geheel’. Klimatologisch volgt dan
een proces, opgenomen te worden in dat groter geheel, van waaruit vervolgens ‘regen
en sneeuw’ ontstaan, om zo de bron weer te kunnen voeden.
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Ons overlijden is de enige zekerheid in ons menselijk bestaan, alleen het tijdstip blijft
onzeker. De monding vergelijk ik dan ook met ons ‘overlijden’. Wat er daarna zal
gebeuren, weet niemand en blijft een mysterie, wat ‘mystiek’ voor mij dan ook zo
bijzonder maakt.
Met onder andere maatjes van een GGZ-instelling, waar ik als vrijwilliger werkzaam ben,
praten wij wel eens over dat onderwerp, als zij mij daarnaar vragen. Mijn antwoord is dan
als volgt:
• ‘Er is niets’ of
• ‘Er is wel iets’.
Beide opties zijn persoonlijk en zeker niet te veroordelen. Het is en blijft een mysterie,
want niemand weet het en er is ook niemand, die het ooit heeft kunnen navertellen, de
mystiek is en blijft een mysterie!
Om toch mijn verhaal een waardevolle afronding te geven vertel ik hen verder dat ik denk
dat ‘er iets is’ om dan de nadruk te leggen, op het voor mij mooie vooruitzicht, ten
opzichte van het gegeven dat ‘er niets is’. Dat mooie voortuitzicht komt, omdat ik denk
dat als ‘er iets is’, dat dan heel bijzonder is, opgenomen te worden in een groter geheel
‘de werkelijkheid’. Die werkelijkheid is voor mij dan ‘echte vrede’ ervaren. Helaas is er
‘hier’ niet of nauwelijks ‘echte vrede’, er is altijd ergens wel wat! Om een Amerikaanse
spirituele denker ‘Byron Katie‘ te citeren: ‘de werkelijkheid is God’, lijkt mij een bijzonder
citaat, als afronding van mijn verhaal over mystiek van de Geul.
Het is mijn verhaal en iedere lezer(es) kan op zijn eigen wijze, gedachten vormen over zijn
‘stromen’, zoals ik dat als schrijver ook heb gedaan.
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