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Bedankt! 

 

Beste lezer,  

bedankt voor de aanschaf van mijn gedichtenbundel. 

Ik hoop u met mijn gedichten mee te nemen 

op een reis langs vele vensters. 

Doorkijkvensters, waar doorheen u een kijkje kunt nemen 

in mijn leven en het leven van vele anderen.  

 

Bent u geïnteresseerd in meer uitgegeven boekwerken van mij 

of wilt u simpelweg een ervaring of een recensie achterlaten, 

dan kunt u hiervoor terecht op www.ingridvanderweegen.nl. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

 

 

       Ingrid van der Weegen 

                 20 - 12 - 2017 
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Voorwoord 

Zoals we inmiddels mogen verwachten van auteur Ingrid van der Weegen, is 

haar vloeiende essence van woord en beeld andermaal een streling voor het 

oog. Een reikende hand naar het hart van de lezer. 

Als het lied van de nachtegaal weerklinkt de boodschap van schoonheid in alle 

eenvoud. En is dit niet het geschenk dat de wereld zo van node heeft? 

Gun uzelf de glans van dit juweel, dat ons elkaar doet ontmoeten in de taal der 

verbondenheid. 

 

 

                                                                                                           Anja 
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Mijn stille tocht 
 

Zowat een week heb ik gereisd. 

Een reis terug in de tijd. 

Een terugblik, naar al wat is geweest.  

- 

Liedjes uit de oude doos 

heb ik opnieuw beluisterd en gezongen. 

Maar ook ontelbare vreugdetranen vrij laten gaan. 

- 

Mijn ouderlijk huis, 

mijn school, het speeltuintje op de hoek 

heb ik bezocht. 

Maar ook het winkeltje, waar ik destijds 

voor een kwartje mijn snoepjes kocht. 

- 

Deze reis was een eerbetoon aan mijzelf, 

een persoonlijke stille tocht. 

Een tocht, naar een tijd die nooit meer terugkomt, 

maar waar ik intens naar terug verlang. 

- 

Zelfs het gedateerde behang van mijn moeder 

is nu het decor van mijn jeugd. 

Een print, van een prachtige tijd. 

--- 

 

 
 

 


