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Kleurenpracht 

De zon heeft mij wederom in de ban gevangen door onze planeet weer naar 
een volgend stukje op de ovale baan met een reis van 365 dagen te laten 
vervolgen. Ik kies weer voor een grote wandeling, wat is groot. Ik kies snel 
voor de buitenkant van ons lieve stille rustige stadje. 
Tussen en onder de bomen af gewisseld met landschapjes, Het is stil en ik 
wordt nog stiller. De wind houdt zich ook stil. Dit wil ik niet missen. 
De wereld draait door gaat al maar door. Ene Mathijs heeft zijn , overigens 
aardig programma, D.W.D.D. genoemd. Je vraagt je af waarom bij alles wat 
hij zegt hijzelf moet lachen en bij de antwoorden hij ook blijft lachen. 
Hij weet niet of wil niet weten dat de wereld wel meerdere malen door 
gedraaid is. Door oorlog misdadigers die het vrije westen de oorlog 
verklaren. Door godsdienst fanaten die vrijheidslievende mensen  een leven 
insleurde gelijk de hel. Stop; ‘vandaag is een mooie dag’. 
Lange jaren terug was het aanschouwen van de natuur in  de seizoenen een 
door mij niet te begrijpen iets. Dat werd veroorzaakt door een afwijking in 
mijn ogen. 
Tot mijn achtste jaar was ik een aardige maar wel dwarse jongen die 
gewoon geen zin had om met de hulp van  kleurpotloden kleuren te leren.  
Er waren ook kinderen die dwars lagen door links te schrijven. 
Na mijn achtste jaar was duidelijk geworden dat ik kleurenblind was en 
altijd zou blijven. Dat klonk interessant,  want bijna niemand snapte wat er 
met mij mis was. Veel later ging ik het verzwijgen. Bij zoeken naar een baan 
werd je uitgesloten door het kleurenblind zijn. 
 
Tot dat op mijn 85ste jaar bij een contact met de acupuncturist Cees Visser 
hij mij met twee keer twee naaldjes plaatsen vast stelde dat niet mijn 
staafjes, kegeltjes in het oog mis waren maar de oogzenuw niet in het juiste 
spoor stond. 
 Sinds dat moment zie ik dat twee verschillende kleuren twee verschillende 
kleuren zijn. Maar kan een enkele kleur niet met de juiste kleur duiden. 
Toch een groot succes en daarbij geen hoofdpijntjes. 
De medische en optische werelden blijven argwanend naar acupuncturisten 
kijken. Ik zeker niet. 
Wilt u begrijpen waarom ik in het voorjaar en najaar bij zonovergoten weer 
zo blij wordt. Vlammende en temperend kleuren gemengd met de kleuren 
pracht van de vogels.  
 



Het is de technologische wetenschappers gelukt mij op mijn toch redelijk 
hoge leeftijd met behulp van de medische meisjes en jongens mij te laten 
zien en horen.  
Het is al eeuwen binnen de Chinese culturen  gelukt het menselijk lichaam te zien als 

energie banen waar storingen op de kruising van de meridianen gestimuleerd of 

hersteld kunnen worden. Zij zoeken naar de natuurlijke balans. 

Mag ik blij zijn de kleuren te kunnen onderscheiden. En al deze zegeningen mag 

ervaren in onze door gedraaide wereld. 

Ik weiger al jaren om over kleuren blinden te oreren. ER ZIJN GEEN KLEUREN 

BLINDEN. Er zijn wel mensen die niet goed of toch en beetje moeite hebben met het 

onderscheiden van kleuren. 

In Apeldoorn staat een herinnering aan de bevrijding van Nederland in 1945 door de                                                                                                    

Canadezen. Het is een grote man die twee hoeden omhoog houdt’ 

Een hoed voor de vrede de andere hoed voor de oorlog. 

Dit dualisme wil ik doortrekken;  

Een hoed voor                             Een hoed voor 

Blijheid                                          Sacherijn 

Optimisme                                    Pessimisme 

Gezondheid                                 Ziekte                                                                                                                                                            

Liefde                                             Haat 

Vult uzelf verder maar aan. 

 

Dat u blij mag zijn met het mooie met het aangename met de liefde voor onze 

natuur die echt mooi is en op vele punten tot verbazing wekt. En blij mag zijn met 

het uzelf zijn en uw liefde jegens elkander, vooral die dichtnabije ander blijft 

koesteren. 

Zet je hoed af voor het verleden en de jas uit voor de toekomst. Non Solus. 
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