
Edwin Leo Cato Vanmontfort 

Stil staan bij de nieuwe bladeren 
aan mijn levensboom vol van 

het goddelijke samen met onze 
duivelse tegenkant in gedichten en 

tekeningen. 
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Het derde internetboek eindigt met het gedicht ´Wijze les´ waar eerst Jezus ons laat zien om naar je eigen 
innerlijke stem te luisteren en altijd te handelen naar liefde, vergeving en barmhartigheid niet alleen voor 
jezelf maar voor alle andere wezens.  

En waar Boeddha als tweede ons meeneemt op meditatie naar een gewijde plek van stilte in onszelf, op 
het ritme van in-en uitademen om ons gedachtespel gewoon te laten komen en te laten. Door 1 of 2 keer 
in de dag te mediteren wordt ons leven meer toegankelijker voor liefde, vergeving en barmhartigheid 
voor onszelf en voor alle andere wezens van liefde.  

Nu gaat mijn eigen weg door het dierbare leven verder, net zoals jouw weg ook verder gaat door dat 
grootse leven. Gelukkig maar zou ik zo zeggen. Veel lees en kijkvreugde. Veel liefde, vergeving en 
barmhartigheid voor het leven wens ik je toe door het lezen en kijken van mijn kunst. As salaam 
aleikhum, Hallelujah, Amen. 

Doei.  

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort. 

Tof dat je verder wil ´stil staan bij de nieuwe bladeren aan mijn levensboom vol van het goddelijke 

samen met onze duivelse tegenkant in gedichten en tekeningen´.  Dit is tevens de titel van mijn derde 
deel, gedicht 101 tot 150, van mijn dichterlijk en getekend werk.  

Het boek begint met het eerste gedicht ´Je kwam weer als een vlinder naar mij toe’.  
Het eerste nieuwe blad, zeg maar, geschreven aan mijn levensboom, begint eigenlijk aan de andere kant 
waar het vorige internetboek mee begon: bij de dood. Dit getekende verhaal begint nu met het leven. En 
laat zien dat na de dood het leven echt verder gaat als leven, getransformeerd wel eens waar, verder gaat 
als nieuw leven.  
Want Arno, mijn beste vriend, die in het vorige deel, internetboek 2 ´Verder op weg in levensgebed 

doorheen gedichten en tekeningen naar het goddelijke binnen en buiten onszelf´, overleed, komt in 
het eerste gedicht en tekening, te voorschijn als een rode vlinder. Arno geloofde immers heilig dat dood 
zou veranderen of beter gezegd zou verder leven als een vlinder. En hij kwam dus, terug!   

Het bewijs dat de mens niet alleen maar goddelijk goed is, is te lezen in het gedicht ´Stille getuigen´. Het 
vertelt over mijn bezoek aan kamp Westerbork waar de overblijfselen van een duivelse moordende kant 
van de mens nog zichtbaar zijn. Dit vinden we ook terug in het gedicht ´Achter alles zit iets` naar 
aanleiding van de 60ste verjaardag van de bevrijding van de moordfabriek Auschwitz-Birkenau waar 
miljoenen onschuldige mensen zijn vermoord uit een grote onverschillige haat en onwetendheid van 
willekeur, van ras en kleur en van ras en geloof. 
Het is een oproep tegen onze slechte schaduwkant van dood en verderf. Dus dit nooit meer!  Maar 
ondanks dit gaat het moorden op individueel vlak gewoon door: medemensen doden medemensen zoals 
in het gedicht `Moeder Aarde heeft tranen´ geschreven naar aanleiding van de tragische moord op Theo 
van Gogh.  

Ik kan de werkelijkheid niet mooier maken dan hij is en daarom zul de duivelse kant van ons mens-zijn 
in mijn kunstwerk niet ontzien kunnen worden. Naast mijn eigen verhaal van de werkelijkheid, loopt de 
tijd als een rode draad doorheen het geschreven woord en de getekende werkjes van maart 2004 tot 
maart 2005. In deze periode zijn er ook elders in de wereld mensen die het veel minder goed hebben 
getroffen dan wij. Niemand kan hier blind voor blijven en dit heb ik verwoord in het gedicht 
´Verbonden met elkaar´ na de tsunami in Atjeh december 2004. Wij rijke westerlingen moeten daarvoor 
echt onze beurs voor open moeten trekken. Ook niet te vergeten de plaatsen in de wereld in het gedicht 
´Wij mensen van een aarde´ waar nog dagelijks moorden, aanslagen, verkrachtingen en mensonterende 
dingen plaatsvinden zoals in Palestina of Israël of elders het geval is. Hier moeten wij echt als medemens 
stil bij staan om het beeld helder en puur te houden waarom zij allen daar dan moorden, aanslagen 
plegen, verkrachten en mensonterend zijn en waarom zij allen daar onschuldig moeten lijden en sterven. 
Gelukkig gebeuren er ook goede dingen zoals in het blijkt uit het gedicht ´De cyclus van dag en nacht´. 
Het is gemaakt naar aanleiding van een Belgische benefiet voor een Ecuadoriaanse arts en zijn team. Zij 
bieden diep in het oerwoud met motorbootjes medische hulp aan Ecuadoriaanse leefgemeenschappen.  

Het internetboek 3 gaat verder met mijn besluit om alleen zonder mijn levensgezel verder te gaan in het 
leven van alle dag. Ondanks het grote verdriet voor Mimie heeft het mij uiteindelijk het inzicht gegeven 
welke mijn eigen weg door dit zeer dierbaar leven is.  
Het wordt steeds duidelijk voor mijzelf waarom ik hier op aard ben. 
Ik ben nog geen meester van het leven, maar nog steeds een leerling van dat dierbare leven. De uiting 
van wie ik werkelijk ben, het zijn van mij dat naar buiten komt in de zichtbare wereld, is een 
levenskunstenaar in woord, tekening, energie en meditatie. 
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Je kwam weer als een vlinder naar mij toe 

Was jij het Arno die mij onder het mediteren kwam opzoeken 
als die rode vlinder zo vlak in maart. 

Of beeldde ik het mij in? 
Of was jij het wel? 

Of wilde jij mij laten weten dat de lente er aankomt. 

Door te zeggen, hé, 
na de lange winter begint het leven in de natuur weer opnieuw. 

En zo is het leven van ons mensen ook. 
Na onze menselijke dood gaan wij weer gewoon verder geestelijk 

of terug menselijk van aard. 

Maar nemen wij eens aan dat jij nu geestelijk van aard bent. 
Waar ben jij nu dan op dit moment? 

Als jij verder geestelijk bent, 
dan is jouw kosmische reis een andere als de onze 

of toch dezelfde waardoor jij aan ons kan verschijnen als een rode vlinder. 
Ook het nu nog geen lente is. 
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Bij jou liefste voel ik mij nu pas één worden 

Één van onze goede menselijke eigenschappen is 
naast het helpen van de andere, 

geestelijk of lichamelijk 
ook het één worden met die andere 

want wij, mensen, voelen ons pas één 
als wij één geworden zijn 

met onze geliefde, menselijk of goddelijk. 

Bij jou, liefste Mimie, voel ik mij individueel, seksueel, 
en emotioneel, intellectueel en spiritueel nu pas één worden. 

Ik kan van jou mezelf zijn 
en mag bij jou mezelf zijn. 

De yang-boom die ik wil zijn voor de anderen 
mag nu eens uitrusten op jouw liefdevolle schouders, yin-kindje. 

De kleuren van ons leven 
gaan van binnen naar buiten 

en van buiten naar binnen 
langs heen het donkere en 

het lichtere van onszelf. 

Het licht in ons hart, lief poppeke, 
wordt alleen maar lichter als wij bij elkaar zijn. 
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De donkere schaduw in ons, 
in jou en in mij, 

moet langzaam grijs worden 
waardoor wij elkaar beter leren kennen en begrijpen 

en kunnen gaan toegroeien naar een lichter grijs 
dat uiteindelijk ook licht kan worden in ons hart van licht der liefde. 

Als ik stil en diep intens naar jou luister, 
wordt mijn hart voor jou 

meer licht van liefde 
en verandert het donkere van jou als een licht voor mij. 

En als jij in mijn ogen kijkt, 
zie jij altijd of ik diep verdriet of vreugde heb 
waardoor mijn weggeduwde schaduwkant 

terug in licht mag komen 
en weer in evenwicht komt met mijn lichtkant. 

Het witte goddelijke, 
als onze kosmische ruimte, 

gaat doorheen de kleuren van de natuurelementen 
rood, blauw en groen 
van boven naar onder 

naar het gele goddelijke, 
als onze aardse ruimte. 

Terug van onder naar boven 
van de gele Moeder aarde 

naar de vaderlijke witte kosmos der liefde. 

De kleuren wat ons leven inhoud geeft 
van binnenuit zijn rood, blauw en groen. 

Rood als het vuur in ons. 
Blauw als het water in ons. 

En groen als de lucht in ons. 

Dus, Mimke, wees jij en ik nu maar gewoon onszelf. 

Dan zullen de kleuren de rest wel doen. 

En mogen wij dan één worden, zijn en blijven 
in ons gele hart van liefde voor elkaar 

en dat wij ook een hulp mogen zijn en blijven voor alle anderen. 

Amen. 



Mijn intermenselijke tekortkoming  

Ik ben zoals mijn grote spirituele broeders Boeddha en Jezus, 
maar dan in een kleine vorm. 

De hulp van hen aan de anderen was altijd onvoorwaardelijk 
en voor iedereen. 

De hulp van mij aan die anderen wil dit ook zijn, 
maar ik ervaar een intermenselijk struikelblok. 

Als die andere voor mij gesloten blijft 
en geen opening geeft, 

kan er geen wisselwerking ontstaan 
waardoor ik met de handen in het haar zit. 

Het enige wat ik dan kan doen voor jou 
is vol compassie en vol respect 

jou een glimlach geven 
of jouw naam noemen 

of hoi zeggen. 

Ik zal gaan werken aan mijn tekortkoming voor jou, mijn medemens. 

Dat mijn spiritualiteit ook naar dezelfde grote vorm van onvoorwaardelijkheid 
mag toegroeien zoals bij Boeddha en Jezus, mijn grote voorbeelden in het leven. 
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Helpen van de ander 

Het helpen van de ander, 
onze medemens, 

hoeft niet altijd iets groots te zijn. 

Luister naar de ander 
wat hij of zij te zeggen heeft, 

kan al voldoende zijn. 
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Het strand en de grote zee 

Als het strand en de grote zee ons leven is. 

Dan is het strand 
onze aardse tijd van bestaan 

en de grote zee 
onze kosmische tijd 
van ons hele leven. 

Op de golven van het goddelijke 
blijft ons binnenste, 

de ziel, 
voortdrijven 

op de grote zee van ons leven. 
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Het waarom van de mensheid en de wereld 

Het waarom van de mensheid, 
van jou en mij, 

is het laatste puzzelstuk op onze vraag 
waarom wij er eigenlijk zijn. 

Het antwoord hierop zal voor ons mensen 
nooit beantwoord kunnen worden 

door onszelf als mensen zoals jij en ik. 

Het antwoord op onze meeste essentiële vraag 
over het waarom van ons menselijk wezen 

zal ons pas gegeven worden 
bij het einde, 

bij onze dood, 
van ons huidig lichaam. 

Als onze geest verdergaat. 

Op enige voorwaarde 
dat wij als individu bewust sterven. 

Dan, als geest, 
krijgen wij misschien wel ons antwoord 

over het waarom van ons mens-zijn 
en over het compleet zijn 

van de wereld als aarde en kosmos. 

Op aarde over het waarom van de natuur 
en de wisseling der seizoenen 

en in de kosmos over het waarom van het ontstaan ervan 
en hoe lang dit nog zal blijven bestaan. 

Dus als de dag daar zal zijn, 
voor jou en mij, 

dat wij afscheid moet nemen 
van wat ons dierbaar is, 

sterf dan alsjeblief bewust. 
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Trouw in liefde 

Jouw eigen kleine mensenhart, Ralf en Susanne, 
is al jaar en dag open voor elkaar vol warmte en kracht. 

Nu gaan jullie in liefde trouwen in naam van Jezus en het goddelijke. 

Dat het eigen kleine mensenhart 
een groot geel hart mag zijn van goddelijke liefde 

in verbondenheid met elkaar 
samen met het kleine mensje in wording. 

Nu zijn jullie man en vrouw 
en binnenkort mogen jullie vader en moeder worden 
van een warm en krachtig gezin vol van yin/yang. 

Dat de kleuren blauw, groen, rood en geel der aardse natuur 
bij jullie mag blijven en dat het wit zijn werk zal blijven doen 
als onze kosmische geaardheid in goddelijke liefde voor allen. 

En dat jullie 3 een mooie toekomst samen tegemoet mogen gaan 
en samen bij mekaar mogen blijven. 

Tot in de eeuwigheid der tijden. 

Dat het zo moge zijn. 

- 16 - - 17 - 



Het kosmische lied van vreugde 
en verdriet aan alle moeders 

Dit is het kosmische lied van vreugde en verdriet aan alle moeders. 

Het laagste grote hart der liefde 
is de vreugde en het verdriet van onze Moeder aarde zelf 

voor en van al haar wijd verspreide aardse kinderen 
van groot tot klein en 

van jong tot oud 
in het oosten tot in het zuiden en 

van west naar noord. 

Het middelste hart der liefde 
is uw eigen vreugde en verdriet 

van en voor uw eigen kinderen, een zoon en dochter, 
uw eigen kleinkinderen, twee meisjes en 

uw eigen schoonkinderen, een schoondochter en schoonzoon. 

Het bovenste kleine hart der liefde 
is de vreugde en het verdriet van moeder Maria voor haar eigen zoon Jezus. 

Doordat Jezus vrijwillig zijn lot onderging, 
nam hij de onwetendheid van zijn veroordeelden op zich en 

al het lijden in de wereld rondom hem. 
Hierdoor werd zijn moeder, de moeder van alle moeders voor alle kinderen, 

universeel voor de gehele kosmos. 

Laat dit het kosmische lied zijn van vreugde en verdriet van alle moeders. 
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In je eigen rugzak 

Dat je eigen rugzak ook gevuld mag zijn 
vol van liefde en vriendschap 

voor jezelf en alle anderen. 

Dat het een volle zon mag blijven 
voor altijd diep in jouw menselijke hart. 

Dus, vergeet dit niet, lief medemens. 
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Ter gedachtenis bij het plotse overlijden 
van Remy Colaris 

Wie Bunde kent, kent ook Remy. 
Wie Geuloord kent, kent ook Remy. 

Hij was de meest bekende 
van al onze Geuloordbewoners. 

Wij zijn nog altijd versuft van het heengaan van Remy. 

Hier in het dorp kende iedereen hem 
van straat, café of winkel. 

Allen kennen onze Remy, 
ook wel opa genoemd. 

Als je Remy zag rijden in het dorp 
ging hij of naar Stefan zijn stamkroeg 

of hij had boodschappen bij voor één van onze bewoners 
of hij ging een toertje maken in de buurt van ons dorp. 

Bij een van zo’n rondjes, 
zijn laatste ronde, 

is hij nu komen te overlijden. 

Op onze Moeder Aarde 
heeft hij 65 jaar mogen zijn, tot nu, toen hij viel 

en Moeder Aarde zijn lichaam opving in haar schoot 
waar hij nu in rusten mag 

tussen de bomen, het water, de lucht, de zon en de vogels. 

Tot Vader Kosmos komt en 
hij zijn geest mag geven 

in volle liefde 
voor het eeuwige leven als energiewezen 

in de kosmos tussen sterren, manen, planeten en melkwegstelsels. 

Wat vaststaat is 
dat wij komen, een tijd hier mogen blijven en weer moeten gaan, 

waardoor wij allemaal in ons leven dezelfde kosmische reis maken. 

Opa Remy, het ga je goed. 
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Wat als er nu echt leven is 
op een andere planeet in onze kosmos 

 Wat als er nu echt leven is op een andere planeet in onze kosmos? 

Dan is er in dat leven 
misschien ook wel een soortachtig wezen 

zoals wij of misschien ook wel dierlijk van aard. 

Nemen wij dat mensachtig wezen 
dat andere soort intellectueel ruimtewezen nu eens voor onze geest. 

Dan zijn wij aardse mensen niet de enigen in onze grote kosmos 
maar samen met jullie, alle levende kosmische wezens van energie. 

Zijn wij dan diegenen die alleen weet hebben van het goddelijke 
of zijn zij misschien wel de volgende stap van onze kosmische reis 

als een kosmisch wezen in het grote leven van het goddelijke? 

Als wij een ontmoeting 
met die andere ruimtewezens zouden hebben, 

hoeven wij alleen maar openhartig te zijn 
en hen het gevoel te geven van respect en vrede 

en hun nogmaals duidelijk te maken 
dat wij met hen samen op weg zijn als ruimtewezens 

in een levensgrote kosmos. 
En vragen of zij het goddelijke of god kennen? 

Maar wat rest is 
hoe zouden wij dan hun kunnen uitleggen 

wat wij als menselijke soort elkaar allemaal aan doen 
van negeren, pesten, verkrachten en moorden? 

Het antwoord is dan dat zij, die mensen, 
niet leven naar het goddelijke licht toe die liefde heet 
maar naar het duivelse donkere dat haat en slecht is. 

Want wat liefde is, is het goede en het slechte bij elkaar 
in het binnenste van onszelf dat naar buiten komt 

als een middenweg dat gegeven kan worden aan die andere, 
onze naasten aards en kosmisch vol liefde. 

Want liefde is kosmisch. 
En kosmos is liefde. 
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Een ontmoeting met een andere aardbewoner 

Wat zou jij doen 
als je oog in oog 

zou komen te staan met een bij? 

Zou jij hem of haar 
dan weg meppen of doden? 

Of zou jij nauwkeurig 
die paar seconden 

dat hij of zij voor je vliegt 
naar deze bij kijken en 

verwonderd zijn van deze mede-aardbewoner? 

En plots zou jij beseffen 
wat een mooie natuur 

Moeder Aarde eigenlijk wel is 
vol van kleur, vorm en geur. 
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De boom en de mens 

Als de mens nu eens 
onder deze boom 

gaat staan, zitten of liggen 
voelt hij of zij 

dat de boom ons iets wil zeggen of 
ons rust geeft of 

ons het gevoel geeft dat wij wel gehoord worden 
in onze niet altijd willende gehoorde wereld. 

Aan de boom zie je ook 
of het goed gaat met onze Moeder Aarde 

want als de boom slecht en dor is, 
gaat het niet goed met ons moedertje natuur. 

De boom geeft ons altijd iets terug 
ook al weet dit niet iedereen van ons mensen. 

De boom namelijk ontvangt kosmische kracht 
door zijn kruin en 

geeft dit weer af aan Moeder Aarde 
via de stam, de takken, de bladeren, 

de wortels en ook aan de mens er onder. 

Dus zijn wij weer terug onder onze boom. 

Wij voelen dat de boom 

ons kracht geeft 
dit door simpel naar ons te luisteren en 

zijn bladeren honderden 
misschien wel duizenden 

te laten meewaaien met de wind. 

Waardoor wij mensen ons echt begrepen voelen. 

Hierdoor geeft de boom 

de genezende kracht door 

aan onszelf als mens en 
kunnen wij net zoals de boom 

onszelf genezen en anderen, 
lichamelijk en geestelijk. 

Nu kan de boom en de mens 
zoals al eeuwen hiervoor 

nog lang en gelukkig samenleven 
tot aan het einde der tijden. 
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De boom en de mens 
van vrouw tot man en 
van kind tot ouderling 

behoren bij elkaar. 

Net zoals de mens tot Moeder Aarde behoort. 

De boom is het grootste eerbetoon 
van onze eigen Moeder Aarde 

aan haar zelf 
van wortels, stam, 

takken, bladeren tot kruin. 

Laten wij nu eens een notenboom en 
een eikenboom of een andere boom nemen. 



Doodgaan is 
Doodgaan is wachten tot de zon weer opkomt als de maan is weggedraaid. 

Doodgaan is zoals voorbijtrekkende wolken 
die langer, breder en uit elkaar gaan en 

uiteindelijk oplossen en samengaan in de atmosfeer rondom de Aarde. 

Doodgaan is zoals mijn spierdystrofie nu 
die alleen maar verder achteruitgaat en 

vanaf nu een elastiek is die strak is komen te staan en 
niet meer losser zal komen alleen maar strakker en strakker 

tot mijn lichaam en geest de elastiek zal laten knappen. 

Doodgaan is als het lichaam op is en 
nog een tijdje op zijn geest verder moet gaan tot hij of zij de laatste ademteug uitblaast. 

Doodgaan is eerst met velen erover praten dan 
met een aantal mensen tot er twee overblijven 

de ene die achterblijft zal opgevangen worden als een boom in een groot bos 
waar veel steun zal zijn van de andere bomen met al hun takken en bladeren 

zal het grote verdriet weggewaaid worden tot de herinnering overblijft 
de andere die weg wordt gehaald zal het laatste stuk van deze levensreis alleen af 

moeten leggen tot er nieuw leven is. 

Doodgaan is weten dat het eeuwige leven alleen weggelegd is voor onze geest. 

Doodgaan is voor jou mijn liefste dat ik er zal zijn voor jou na dit leven. 

Doodgaan is tot weerziens. 
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Stille getuigen 
De zon, de sterren en de maan 

zijn al eeuwen lang stille getuigen 
van wat zich onder hen op Moeder Aarde afspeelt. 

Ook wat zich 60 jaar geleden heeft afgespeeld 
diep verscholen in de Drentse bossen 

bij het dorpje Westerbork ver weg van ons menselijk oog. 

Op deze plek zijn honderden medemensen 
van joodse of andere afkomst afgevoerd 

naar plaatsen van moordhaarden in Polen te Auschwitz. 

Nu staand in het voormalig kamp Westerbork 
zijn wij mensen alleen maar stil 

tussen de bomen en het gras 
en beseffen wij dat ons menselijke ras 

ook een duivelse moordende kant heeft. 

Maar Moeder Aarde heeft altijd de laatste stem over onze wereld 
en dat is het woord, het geluid van liefde 

dat uit de aarde komt als gras en bomen en 
uit onze menselijke ogen en monden door onze daden der barmhartigheid 

aan allen, aan onszelf en aan de anderen. 

Dat Moeder Aarde ons mag blijven voeden 
met de stem der liefde voor alle volkeren. 

Dat het zo mogen worden. 
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Het leven is 
Het leven is als een schommel waar een spelend kind vanaf springt. 

De schommel zal een tijd blijven bewegen. 

Het leven is als een voorbij varende boot op een kanaal. 
Het water zal nog een tijd blijven bewegen. 

Het leven is beweging. 
Van begin tot einde. 

De dood is ook als een schommel waar een spelend kind vanaf springt. 
De schommel zal nog een tijd blijven bewegen. 

De dood is ook als een voorbij varende boot op een kanaal. 
Het water zal nog een tijd blijven voortbewegen. 

De dood is als het leven vol van beweging naar nieuw leven. 
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De man en de wijze man 
De man wordt vader 

en geeft de kracht van liefde 
door aan zijn kind,  mannelijk of vrouwelijk. 

De man wordt grootvader 
en geeft de kracht van liefde 
door aan zijn kleinkinderen. 

De wijze man, jong of oud, 
ontvangt dezelfde oerkracht van liefde 
ook van de goddelijke vader kosmos 

en geeft het door aan alle kinderen des werelds 
die wij allemaal eigenlijk nog zijn 

diep in ons kloppend menselijk hart. 
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De horizon van kleuren 
Dat de horizon van kleuren 

waar Warre in geboren is 
ook tijdens zijn hele verdere leven 

behouden mag blijven. 

Oranje als de kleur van verbonden zijn 
met alle anderen wezens van liefde. 

Blauw als de kleur van het water 
waar Warre als eitje ontstond en 

uitgroeide tot een volwaardig mens. 

Groen als de kleur van Moeder Aarde 
waar wij mensen op voort leven en 
waar wij voor elkaar mogen zorgen. 

Geel als de kleur van de kracht 
om te leven vanuit het midden van ons zelf, 

uit ons menselijke kloppende hart, 
dat wij mogen worden 
wie wij in wezen zijn 

een wezen van pure liefde voor allen. 

Rood als de kleur van de liefde tussen twee mensen 
met een prille mensje als bekroning en 

als houvast voor de kracht van liefde voor jullie alle 3. 

Dit allemaal in een kleurrijke wereld 
waar de duif boven onze aarde vliegt 

om te zeggen dat het mozaïek 
van bomen, natuur, huizen, wegen en mensen 

allemaal leiden naar de weg naar binnen in ons zelf 
vol van vrede voor ons zelf en 

aan alle anderen. 

Dat het zo mogen zijn. 
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Een kind vol van vriendschap en liefde 
Dat Anna een kind mag worden 

vol van vriendschap en liefde 
van twee mensen die leven in liefde. 

Dat zij dit leven mag laten zien 
aan alle anderen op onze groene Moeder Aarde. 

De schaduwkant op onze wereld 
is de avond en de nacht 

dan schijnen de miljoenen sterren en een maan 
op ons menselijke ras en 

loodsen ons door de donkere nacht. 

Wij mensen hebben ook een nachtkant 
namelijk onze eigen schaduwkant 

dat jullie twee, 
Veerle en Mark, 

net zoals de miljoenen sterren en een maan 
Anna mogen loodsen door haar eigen donkere nacht. 

En dat de bomen jullie 3 
mogen laten zien wie jullie in wezen zijn 

van kruin, takken, stam tot wortels 
een wezen zoals de boom 

met een zelfde kruin, armen zoals de takken, 
onze middelste en de benen zoals de stam en 

de wortels zoals onze voeten 
lijken wij op een boom. 

De boom en wij zijn allen energiewezens 
die de kracht van liefde ontvangen en doorgeven 

aan zichzelf en aan alle anderen wezens. 

Dat het zo mogen zijn. 

- 40 - - 41 - 



De tekenaar in de stad ver van zee 
De stad ver van zee 

waar de stroming van eb en vloed nog voelbaar is, 
is een stad vol van invloeden van buiten en binnen, 

van allerlei culturen, volkeren en geloven. 

In deze kleurrijke stad van huizen, flatgebouwen, markten en pleinen 
lopen de mensen langs de bomen in de straten. 

Ook in deze stad wonen en werken ook tekenaars 
die vastleggen wat belangrijk is 
als een lieve lust in stripvorm 
of in opdracht voor anderen 

of uit een gevoel van innerlijkheid 
ontstaan in zijn tekenkamer 

deze beelden van getekende werkelijkheid. 

Zijn kinderen spelen in de andere kamers of buiten 
als hij de beelden uit zijn hoofd langs zijn handen 

met het potlood op papier zet, 
gaat daar de deur open 

de kinderen zijn blij want hun moeder, 
de geliefde van de tekenaar, 

komt weer thuis. 
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Het geloof in de werkelijkheid om ons heen 
Het geloof in de werkelijkheid om ons heen 

is bij de meeste van ons mensen vaak nog klein. 

De werkelijkheid van het hier en nu 
is toch wel groter dan de meesten van ons denken. 

Want de werkelijke wereld is meer dan onze aarde met de vijf continenten 
er is nog een hele kosmos buiten onze Moederlijke aarde en binnen in onszelf. 

De hele kosmos buiten in de wereld van ons mensen is een van bekende planeten en melkwegstelsels tot 
onbekende met misschien wel andere lichtwezens van liefde. 

Het geloof dat de echte werkelijkheid groter is dan wij mensen ons kunnen voorstellen en dat de 
werkelijkheid een geheel is 

zoals ook lichaam en geest één zijn en 
het mannelijke en het vrouwelijke één zijn en 

dat de aarde en de kosmos één zijn en 
de dag en de nacht eigenlijk ook één zijn 

is ons niet altijd meer verteld. 

Jezus wist dit en zei tegen de andere mensen jullie geloof is kleiner dan mijn geloof 
bedoelt hij eigenlijk hiermee dat het geloof in de echte werkelijkheid 

bij de meeste mensen nog klein is 
dit komt omdat wij mensen niet durven of 

niet willen of niet kunnen open zijn voor de hele werkelijkheid om ons heen en 
dat Jezus wel helemaal open was voor de gehele 

werkelijkheid die holistisch van aard is dus dat alles een geheel is. 

Boeddha wist dit ook en was open naar de wereld binnen en buiten hem. 
Ik weet het ook dat er een kracht is van goddelijke liefde in de kosmos 

waar wij deel aan hebben en een mee zijn. 
Jezus noemt dit god. 

De indianen noemen het de grote geest. 
De moslimgebuur noemt het Allah. 

De hindoebroeder noemt het Vishnoe of Krishna of Gandhi. 
Onze voorchristelijke voorouders noemden het Moeder Aarde of de moeder godin. 

En Jeanne d’arc voelde een krachtig licht van god 
bij haar moord door een brandstapel 

omdat zij god anders voelde en zag als de katholieke kerk. 

Dus de werkelijkheid die één is, heeft vele namen, begrippen en kleuren. 
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Als het ware menselijke leven vrede is 
Als het ware menselijke leven vrede is, 

voor jou zelf en alle andere mensen, 
dan is het ware aardse leven ook vrede. 

Want mens en natuur zijn immers één. 

In de natuur zie je alles naast elkaar groeien en bloeien 
in het bos tussen de bomen, op de heide langs de paden 

en in de weide met de bloemen is alles samen in harmonie met elkaar. 

Ook wij horen hier, in de natuur, thuis samen in harmonie met elkaar. 

Want het menselijke leven is net zoals een reuze puzzel 
elk stukje apart is vaak zo verschillend van kleur, tint en vorm 
dat het moeilijk is, voor ons, om de puzzel kompleet te krijgen. 

Bij ons mensen is het zoeken en het vasthouden van vrede 
in onszelf en voor de anderen 

vaak ook moeilijk om die vrede te kunnen zien 
want mensen zijn zo verschillend van karakter, gevoel en overtuiging. 

Maar een soort mens is er nu eenmaal niet 
en vrede vinden wij echt niet 

als wij elkaar niet nemen zoals wij werkelijk zijn, 
een mens die gehoord wil worden 

over zijn pluspunten en minpunten in het leven 
vol met verstand en gevoel. 

En dat er nu vrede mag zijn 
buiten en binnen in onszelf en voor alle mensen. 

Dat het zo mogen zijn. 
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Het geloof in de liefde 
Liefde in een relatie, 

van man tot vrouw of in andere varianten, 
is zoals water bij de wijn doen 

dat de wijn naar het water smaakt en 
dat het water naar de wijn smaakt, 

dus een geven en nemen van twee geliefde. 

Als het water teveel wordt in de wijn 
zal het water niet meer naar de wijn proeven, 

maar naar een zeer dunne substantie van bieden stoffen, 
dus smaakt het naar niets meer. 

In een relatie is het ook zo, 
wanneer het meer geven is dan nemen en 

als er meer genomen wordt dan gegeven wordt, 
is er sprake van verdrukking van de een of van de ander. 

En is er geen sprake meer van een wisselwerking 
tussen de beide menselijke gevoelens van liefde. 

Dan is het beter om allebei 
de weg van liefde alleen af te leggen 

door het moeilijke van deze weg 
in eenzaamheid te voelen diep in ons hart 

en dat er altijd liefde is voor jezelf en voor alle anderen. 

Wij mensen geloven in de liefde van die andere, 
waardoor wij mensen op het scherpst van de snee gaan staan of 

op de punt van onze kwetsbaarheid komen of 
op het moment dat wij ontdaan zijn van alles 

tot op het pure menselijke naakt zijn van ons ware bestaan. 

Als wij dan oog in oog staan met onze geliefde 
waarvoor ik het niet meer kan, geven en nemen, 

zoals bij een ware ying-yang, 
want als ying verdrongen wordt door yang of andersom 

is het geen sprake meer van ying-yang 
want yang werkt door in ying en 

ying werkt ook door in yang 
waardoor ze beide toch ying en yang blijven en 

dat er alleen sprake is van een gezonde wisselwerking. 

De liefde van en voor Mimie in een relatie van liefde is helaas voorbij. 

Denkend aan alle mooie dagen van liefde en geluk, 
dank ik jou hiervoor. 

Diep in mijn hart voel ik de afwijzing voor jou 
van mij en zeg ik, ik hou van jou 

maar ik heb alles aan jou geven wat ik kon geven 
maar nu kan ik het niet meer 

om te leven met jouw twee gezichten, yin-kindje. 

Ik blijf geloven in de liefde, 
maar nu even niet meer in relaties 

maar meer universeler en voor alle mensen. 

Tot in eeuwigheid van nu.  
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Wij mensen van een aarde 
Laten wij mensen van een aarde 

nu eens stil worden 
voor een minuut, een uur, 
en een dag, een week en 

voor de rest van alle eeuwen der mensheid 
stil zijn bij hen. 

Laten wij het beeld helder houden en puur 
waarom zij allen daar moorden, aanslagen plegen, 

verkrachten en mensonterend zijn en 
waarom zij allen daar onschuldig moeten lijden en sterven. 

Laten wij hen begrepen onze mede-mensen, 
want in elk mens zit een moordenaar en een onschuldig slachtoffer. 

De moordenaar in onszelf 
wacht tot hij of zij echt in het nauw gedreven wordt 

zoals nu in Palestina of Israël of een andere plaats het geval is. 

Dan wordt de mens een echte duivel en 
is hij of zij een slachtoffer van zichzelf en 

alle betrokken mensen er omheen zijn dan allen slachtoffer. 

Laten wij elkaar toch niet tot een moordenaar of 
tot een slachtoffer maken, 

maar laat ons elk mens zich toch begrijpen voelen en zijn. 

Dan zal de moordenaar met liefde in onszelf zeggen 
ik zal geen slachtoffer meer zijn van mijzelf en 

zal anderen niet meer tot slachtoffer maken. 

En ik zal leven met iedereen en mijzelf 
met de grote liefde in mijn hart voor allen. 

Laten wij het nu stil maken in onszelf. 
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Het leven van nu voor mij 
Nu staande bij een grote vijver waarvan het water stil staat 

maar toch vol in beweging is. 

De lucht erboven met afwisselend de wolken en de zon 
spiegelen in het toch wel bewegende water. 

Het donkere van de wolken maken het water ook donker en 
minder doorzichtig dan de weerspiegelende zon erin. 

Het leven van nu voor mij is ook zoals bij die grote vijver. 

Mijn leven is na het breken met mijn geliefde levensgezel Mimie 
weer ontdaan van de donkere wolken van mijzelf en 

weer doorzichtig geworden voor mijzelf. 

In het water zie ik dan ook mijn eigen fouten en mislukkingen 
met een relatie in liefde en dat ik die andere eigenlijk alleen maar 

in vriendschap wil helpen met haar problemen en 
altijd hoop ik dat zij dan ook de ware levensgezel is van ware liefde. 

En dan word ik weer verliefd en denk ik, zij is toch wel de ware voor mij 
tot ik besef, ik heb haar alles gegeven en zij heeft alles weer van mij genomen, 

maar ik heb wel alles laten gebeuren en nu zegt mijn hart 
volg toch gewoon jouw eigen hart, man. 

En dat is dat ik veel tijd voor mezelf nodig heb om er te zijn voor al die anderen 
die mijn zorg en hulp nodig hebben en dat ik veel tijd nodig heb voor mijn eigen spirituele ontwikkeling 

in het grote leven van mijzelf. 

Daarnaast heb ik en blijf ik de hoop houden dat ik de ware levensgezel 
in ware liefde toch nog mag vinden tijdens mijn verdere verblijf 

op deze aardse wereldreis, dat deze wens uit mag komen. 

Wetend dat het wel goed komt met mij, als mijn geloof maar groot blijft en 
open voor de grote werkelijkheid van liefde om ons heen, 

dan zal ik gelukkig zijn in het grote leven en weer mijzelf kunnen zijn. 

Tot in alle tijden. 

Amen. 
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Onrustige ziel 
Onrustige ziel die ik nu ben, 

wees toch wat meer geduldig. 

De zaden van het goede en van het slechte 
van onze aardse mens zit allebei in ons. 

Het is dan ook aan onszelf 
welke zaden wij willen laten ontkiemen 

van het goede of van het slechte diep van binnen. 

Diep in mijzelf voel ik de zaden van het goede 
die al reeds in ontkiemende vorm aanwezig zijn. 

Nu is het alleen nog maar wachten 
op wat er onzichtbaar en zichtbaar gaat ontstaan van mijzelf en 

hoe het vervolgens gaat groeien en bloeien. 

Dus, wees niet onrustig en ongeduldig 
maar wacht rustig en geduldig af 

het komt eraan niet nu 
maar misschien morgen of overmorgen, 

het komt er zeker wel. 

Ik voel het. 

Ik wil jou, Dolly Hayn, bedanken voor jouw diepe wijze les. 
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De gekleurde bladeren van mijn kruin 

De yang-boom die ik ben, 
ben ik al reeds 

maar de gekleurde bladeren aan mijn kruin 
zijn niet van mijzelf maar van anderen. 

Mijn bladeren zijn weer van mijzelf 
als ik ga luisteren naar de kleuren van mijn eigen hart. 

En dat is 
dat ik alle tijd die ik nog heb 

op deze tijdelijke kosmische plaats hier op aarde 
vrij moet maken voor alle kleuren die ik nodig heb 

zoals de kleur van mijn spirituele zelfstudie, 
de kleur voor mijn meditatiemomenten van pure stilte en 

de kleur van veel tijd voor mijzelf 
dit om er te kunnen zijn in alle kleuren voor alle mensen van kleur en karakter. 

Maar toch blijf ik een kleur missen en 
dat is de hoop die ik heb naar jou mijn liefste 

waar je nu ook bent of blijft, 
ooit zal ik jou ontmoeten om bij jou te mogen zijn en blijven 

op deze mooie aarde of in de verre kosmische toekomst. 

Dat ik het nu mag los laten. 

Tot ooit mijn liefste levensgezel! 
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Thuis in de stad best ver van zee 

En daar gaat de deur open. 

De geliefde van de tekenaar is weer terug thuis. 
En de spelende kinderen zijn blij dat hun moeder terug is van school. 

Waar zij de anderen kinderen leert hoe te tekenen of 
les geeft over het vastleggen van de werkelijkheid in kunstvorm 

van het vroegere en van het nu. 

In het nu, als de school uit is, loopt de juf door de kleurrijke stad 
vol van menselijke invloeden terug naar haar geliefde tekenaar en 

haar twee geliefde spelende kinderen. 

Op straat langs bomen en over groene pleinen 
loopt zij te denken wat haar schoolse kinderen 

haar vandaag weer wisselwerkend hebben terug gegeven. 

In deze stad best ver van zee 
waar steeds de stroming van eb en vloed voelbaar blijft, 

is zij weer thuis bij haar geliefden. 
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Moeder aarde heeft tranen 

Moeder Aarde heeft tranen van diep verdriet. 

Zij huilt om jou, jij, haar ene kind, 
die de trekker overhaalt op een mede-mens, haar andere kind. 

Moeder Aarde is verdrietig om deze twee dierbare kinderen van haar. 

Want alle mensen hier op Aarde, 
of het nu in Nederland, in Amsterdam is 

of daarginds in Palestina /Israël, in Nabloes, 
allen zijn wij broeders en zusters op een Moeder Aarde. 

Of nu onze broeder of zuster geel, blank, 
bruin, zwart of indianen- rood is 

hij blijft onze broeder en zij blijft onze zuster voor altijd. 

Of onze zuster of broeder nu moslim, christen, 
boeddhist, anders gelovig of niets is 

zij blijft toch onze zuster en hij blijft eeuwig onze broeder. 

Laten wij een familie blijven 
en onze Moeder aarde toch geen verdriet en pijn doen. 

En laten wij haar troosten 
haar aardse kinderen samen met onze Vader kosmos, haar man, 

boven ons, in het grote universum. 

Laten wij het aardse leven samen doen 
met onze zusters en broeders van een aarde 

van hier en van heinde en verre. 

Laten wij nu beginnen, 
en morgen is de zon weer daar 

om ons warmte en licht te geven 
van een goddelijke kracht, mijn broeder en mijn zuster. 

As salaam aleikhum, vrede zij met jou, mijn zus en mijn broer. 
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Jullie zijn zoals de bomen in de natuur 

Jullie zijn zoals de bomen in de natuur. 

Nu het herfst is 
ontdoen de bomen zich weer 

van hun bladerenmassa. 

In dit kwetsbare jaargetijde gaan jullie trouwen. 

Net op het moment 
dat de natuur op zijn puurst is 

ontdaan van alles 
tot in haar naakt zijn. 

Staan jullie nu oog in oog 
met mekaar 

samen met vrienden en familie 
om te getuigen 

dat jullie nu man en vrouw zijn. 

Als twee geliefden 
kiezen jullie op het moment 
van puurheid en naaktheid 

voor elkaar 
in alle kwetsbaarheid 
voor en van een leven 

met elkaar in diepe liefde 
met alle andere mensen 

om jullie heen. 

Dit tot in alle tijden. 

Amen. 
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De cyclus van dag en nacht 
Wij zijn de cyclus van dag en nacht, 

van licht en donker, 
van vreugde en verdriet en 

van goed en kwaad. 

De cyclus van leven zijn wij dus zelf. 

Als wij dan avond en nacht zijn, 
zijn jullie ochtend en middag. 

Hier en ginder 
zijn wij als mensen van een aarde 

verbonden met elkaar door dag en nacht. 

Ginder aan de oever 
van een rivier in Ecuador 

pakken een arts en zijn team hun medische spullen 
voor de verdere reis 

vertrekkend over het water 
met een motor-kanoboot 
naar een volgend dorp 

diep in het oerwoud 
langs de rivier. 

Het aardse water 
van rivieren en zeeën verbindt ons 

eeuwig met elkaar 
of het nu onder de zon of 

de maan is, 
verbonden blijven wij altijd 

met elkander. 

Door deze verbondenheid 
met jullie volk 

kunnen wij nog zoveel van jullie leren. 

Dat wij meer respect moeten hebben 
voor onze Moeder Aarde en 

voor mekaar 
want wij allemaal 

zijn kinderen van haar 
zo verschillend van aard en kleur. 

Jullie zijn een voorbeeld voor onze wereld. 

En daarom zijn wij samen 
de cyclus van dag en nacht, 

van licht en donker, 
van vreugde en verdriet en 

van goed en kwaad. 

Vrede met ons allemaal. 

In die leefgemeenschap 
langs het water 
wonen mensen 

van nageslachten met Afrikaans bloed 
van hun gekwetsten en geleden 

slaven-over-over-over-over-grootouders of 
mensen van inheemse indianengeest 

die ondanks de armoede waar, 
zij allen, 

dagelijks in leven, 
toch een leven hebben met een grote rijkdom 

van vriendelijkheid, 
blijdschap, 

saamhorigheid in de zorg voor elkaar 
in harmonie van vreugde en verdriet 

voor de leefgemeenschap. 

De vraag is of wij Europeanen 
ondanks onze rijkdom 

eigenlijk ook zo rijk zijn, 
als zij of armer? 

Wij zijn de cyclus van leven en dood, 
van oorlog en vrede en 

van geluk. 

Als bij jullie zuid-Amerikanen 
Grootmoeder Maan weer schijnt, 

worden wij Europeanen 
langs zeeën en rivieren 

opnieuw verwarmt 
door het gele-warme-wonder 

boven Moeder Aarde. 
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Het gebed van verlangen in liefde naar jou en mij 

De alle dagelijkse eenzaamheid 
van het leven 
waar ik mij 

nu in bevind 
is als een brandende vlam 

van een kaars 
verlangend naar jouw gezicht, 

mijn lieve levensgezel. 

Dat ik mag blijven hopen 
dat ik jou, 

jij, mijn liefste, 
die in mijn gedachten is, 

ooit mag ontmoeten. 

Mag ik daarom bidden 
om jou en voor mij 

dat wij zeker samen mogen komen 
om twee vlammende gezichten te worden 

van een grote liefde voor elkaar 
in dankbaarheid 

voor ons geloof van ons beide 
twee kinderen, 

vrouwelijk en mannelijk, 
in de grote kracht van liefde 

door onze goddelijke in de kosmos. 

Dat dit het gebed mag zijn 
vol van verlangen 

naar jou, 
mijn lieve levensgezel, 

en mijzelf 
samen 

innig met elkaar 
verbonden 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Het eindjaargebed 

Het donkere van de tijd van het jaar 
waar wij nu de dag vandaag in leven 
is de meeste tijd donker rondom ons. 

In ons binnenste 
kan in deze eindjaartijd 

ook donker zijn. 

Vol van eenzaamheid 
zoeken wij naar die andere, onze mede-mens, 

voor een beetje licht van vriendschap en liefde. 

En samen zijn wij dan 
om de duisternis van elkaar te mogen zien en 

er een vermoeden van een menselijk en 
goddelijk licht in te zien. 

Om dan samen vervolgens te kunnen zeggen 
jij bent mijn mede-mens met alle andere mensen op aarde 

leven wij onze grote en open wereld 
samen met alles om ons heen 

vol van liefde in jouw kosmos, onze goddelijke. 

En zullen wij dan nu 
de kaars samen aansteken 

om ons hart een beetje te mogen verlichten 
diep in ons menselijk en goddelijk wezen, 

dat wij zijn voor eeuwig. 
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Verbonden met elkaar 
Waarom nu en 

waarom zij toch allemaal? 

Wat is het aardse leven toch meedogenloos en ongevoelig. 

Laten wij aardse mensen van alle continenten, 
van Afrika tot Amerika, 

van Europa tot Oceanië en 
van Azie tot over de hele bol der aarde 

mededogen en meeleven 
met het grootste lijden van hen 

door onze rijkdom te delen met hun 
dit door een deel van ons geld af te staan en 

te geven aan jullie daarginds 
om het leven terug op te bouwen 

met het zo zware gemis dat nauwelijks te dragen is 
van jullie dierbaren. 

En laten wij mensen van die ene aarde 
onze troost zoeken en 

onze levenskracht terug vinden 
bij elkaar of 
bij God of 

bij Moeder Aarde. 

Want God of 
Moeder Aarde 

zal nooit ons mensen en 
ons mede-mensen 
zo diep laten lijden 

als jullie daar en wij hier. 

God 
en 

Moeder Aarde doen er nu alles aan 
om ons weer die kracht terug te geven 

om verder te kunnen gaan met ons en mekaars levens. 

Want alle levens op onze groene aarde 
zijn en blijven altijd verbonden met elkaar 

door dezelfde lucht 
die wij allen 

inademen en uitademen. 

Laten wij toch nu geld geven 
aan hen 

onze broeders en zusters. 

Het is niet jullie schuld 
dat er duizenden van jullie medemensen 

werden verrast en gedood door de grote golf. 

Het was geen golf van Gods straffende hand 
omdat jullie het niet goed deden, 

nee dat is het niet, 
mijn lijdende vrienden. 

Ook is het geen straf van Moeder Aarde 
omdat jullie slecht zouden leven, 

nee dat is het niet, 
mijn vrienden. 

Het was ook niet het noodlot. 

Het was de aarde zelf 
die steeds aan het veranderen is en 

onbedoeld ons mensen 
diep in ons hart laat lijden 

om onze dierbare 
duizenden gestorven mede-mensen. 
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Diep van binnen 

Diep van binnen 
in mijn gekwetste wezen 

zit nog altijd die pijn van gebroken zijn. 

Verborgen voor mijzelf 
zit er nog een groot verdriet om jou, lieve Anne. 

Voor mij is het hard 
dat ik niet de ware was voor jou. 

Diep in mijn hart 
weet ik ook waarom 

ik niet de ware ben voor jou en 
Burt wel. 

Nu pas komt het grote verdriet en pijn 
naar buiten langs mijn tranen over mijn gezicht. 

Dat jullie twee, 
Anne en Burt, 

een goed en gelukkig leven 
samen mogen hebben. 

Mijn leven van nu 
is nog even in die oude confronterende nacht 
maar de nieuwe ochtend zal weldra komen. 
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Denk nu niet 

O nee, denk nu niet dat ik ongelukkig ben 
in het leven. 

Nee, dat ben ik niet. 

De confrontatie met het leven 
heeft mij laten voelen 

wat schoon is en 
wat grauw is. 

En wat slecht is en goed, 
maar vooral 

wat echte vreugde en 
diep verdriet is. 

Het ware leven is gewoon mooi. 
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Gebed van liefde voor jou 

Liefde kan zo breekbaar en 
kwetsend tegelijk zijn 

dat ik bang ben 
voor een nieuwe stap naar jou, 

mijn lieve levensgezel, 
waar je ook mag zijn nu. 

Maar toch hoop ik 
dat door de liefde 

die ik voel 
voor jou 

er een zaadje, 
zo klein, 

in jouw hart mag komen. 

Dat vervolgens heel langzaam 
een mooie bloem mag worden 

van een wederzijds gevoel 
van diepe vriendschap en 

volle liefde voor elkaar. 

Dat nu 
het mysterie dat liefde heet 

zijn werk mag doen. 

Wetende dat de magie der liefde 
tussen twee geliefden 

ook weer zo gemakkelijk 
gebroken kan zijn en 

verloren kan gaan in niets 
dat ooit iets moois was. 

Maar toch 
voel ik mij 

pas een heel mens bij jou, 
mijn liefste, 

wie je ook mag zijn. 

Amen. 
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Echte liefde 

Echte liefde is zacht en teder. 

Echte liefde is subtiel en nooit hard. 

Echte liefde is zoals een hand van de ander door je haar. 

Echte liefde zit werkelijk van binnen. 

En echte liefde is in je oog bij het zien van die andere. 

Echte liefde is een simpele handdruk of een wrijf over je hand. 

Echte liefde komt in alle rust. 
Als jij het wil dat het komt, komt het niet. 

En als jij het niet meer verwacht, is het plots daar. 
Dus laat los en heel het leven is er voor je neus, 

Dus laat los. 

Echte liefde heeft alle tijd. 

Echte liefde is voor jou en mij en alle andere wezens van gevoel. 

Echte liefde is er voor iedereen. 
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De nieuwe ochtend is gekomen 

Joepie, daar komt achter de heuvel de zon weer op. 

De nieuwe ochtend van weldra is gekomen en 
heeft de oude confronterende nacht achter zich gelaten. 

Joepie, mijn leven kan verdergaan, 
de pijn van mijn gekwetste verleden 

kan ik nu pas echt loslaten en 
verdergaan met mijn leven en 

zien wat het leven mij laten toekomen. 

Dank aan het leven 
voor deze soms moeilijke wijze les 

gegeven door het leven zelf. 
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Sorry lieve Mimie 

Sorry, lieve Mimie, 
als ik jou het gevoel geef 

dat ik jou geen kracht meer geef. 

Maar al die kracht heb ik jou al reeds gegeven, 
door jou de kracht terug te geven 

om te geloven in jezelf. 

Want jij en ik, Mimie, 
wilde allebei naar ons zelf toegroeien, 

alleen kan dat helaas niet met elkaar samen, 
maar los van elkaar apart 

onze weg verder voortzetten 
met als einddoel 

een glimp te kunnen vatten 
wie jij, Mimie, en wie ik, Edwin, 

nu werkelijk zijn diep in ons mensenhart. 

De ware Mimie en de ware Edwin 
kunnen alleen zonder mekaar verdergaan, 

want met elkaar zal de weg naar ons ware zijn 
verdwalen in het ware leven, 

dat uiteindelijk zal leiden 
tot een bestaan van een onwaarheid. 

En het ware leven van jou en mij 
mag alleen bestaan 

in een leven van en naar de waarheid 
dat diep verscholen zit in ons eigen hart. 

Dat wij elkaar het vertrouwen hebben terug gegeven 
om toch verder te gaan met ons leven 

daar kunnen wij elkaar alleen maar dankbaar voor zijn. 

Bedankt, lieve Mimie, 
het mogen jou goed blijven gaan tot in eeuwigheid. 

En Arno blijft ons bijzondere eigen getuige 
op weg naar onze ware ik ook tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Ik ben geen dichter 

Nee, ik ben geen dichter 
ook geen tekenaar 

maar een levenskunstenaar. 

Ik leg vast wat vluchtig is 
zoals de druppels op de boom 

met gevallen sneeuw. 

Wij mensen zijn net zoals deze druppels 
maar dan aan de eeuwige grote levensboom. 

Door de takken 
met deze glinsterende druppels 

zie ik ook de sterren 
boven de boom glinsteren. 

Deze sterren zijn ook vluchtig en 
voorbijgaand van aard. 

Het enige dat eeuwig en zeker is, 
is de weg op Moeder Aarde en 
de weg naar Vader Kosmos en 

terug van het kosmische naar het aardse. 

Deze weg kan alleen gegaan worden 
in liefde van vrede en barmhartigheid 

aan onszelf en aan allen. 

As salaam aleikhum. 

Amen. 
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Achter alles zit iets 

Achter alles zit iets en 
achter iets zit alles. 

Achter jou zit een mens en 
achter die mens zit een hart. 

Achter mij zit ook een mens en 
achter deze mens zit ook een hart. 

Achter de wolken zit de blauwe ijle lucht en 
achter deze blauwe ijle lucht zit de kosmos 

van licht en donker. 

Achter de moordfabriek Auschwitz-Birkenau 
zat een grote haat naar die ander 

van alle minderheden en 
het Joodse volk en 

achter deze grote onverschillige haat 
zat een grootse onwetendheid van willekeur, 

van ras en kleur en 
van ras en geloof. 

Achter God zitten mensen en 
achter deze mensen zit de goedheid 

naar onze medemensen. 

Achter Satan zitten ook mensen en 
achter deze mensen zit de kwaadheid 

ook naar onze medemensen. 

Waar zit jij liever achter, 
mijn lief medemens, 
achter het goede of 
achter het kwade? 

Achter iets zit alles en 
achter alles zit iets. 
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Het leven van een mens 

Het leven van een mens 
is zoals het zand op een strand. 

De voetstappen 
die onze sporen achterlaten 

zijn nog te zien 
als wij al in de verte zijn. 

Net zo als bij jullie 
eerste prille mensenhartje Sanne, 

Veerle en Wim. 

Dat haar sporen 
die zij achterlaat 

er één mogen zijn 
van pure menselijkheid. 

Door een geven en nemen, 
door het vallen en het opstaan, 
door stilzijn en weer doorgaan 

door diep verdriet en grote blijdschap 
voor het leven, 

voor haarzelf en 
voor jullie twee gelukkige mensen 

en voor allen anderen 
dit altijd weer en 

opnieuw maar altijd 
in liefde en barmhartigheid 

aan allen. 

Dat haar leven op Moeder Aarde 
verlicht mag blijven 

van een goddelijke schijn 
van de levende gevende 

gele zon der Vader Kosmos. 

Amen. 
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Verbonden zijn in het diepst 

Daar sta je dan, Nellie. 

Daar sta je dan midden in de poel van het grote water des levens. 

Deze poel is zoals het leven zelf. 

In dit water ben je verbonden met heel het leven 
dat van jezelf diep in jouw hart en met alles om jou heen 

zijn wij mensen verbonden met alles in het leven 
door de golven van datzelfde water tot diep in ons hele wezen. 

Vandaag word je gedoopt in de naam van de traditie in liefde van het hart. 

Deze traditie is er al zolang bijna sinds mensenheugenis 
worden mensen over de hele wereld door mede-mensen 

de kracht van liefde, genezing en barmhartigheid 
door gegeven door te luisteren naar hun diepste wezen 

die altijd goddelijk en menselijk is en blijft. 

Als je later niet meer weet waarom je gedoopt bent, 
weet dan, dat je een bevoorrecht mens bent 
dat jij als een schakel bent in verbondenheid 

van het begin tot en met nu in de traditie van het hart. 

Als het dan voor jou nog niet duidelijk is 
ga dan naar buiten en kijk je bijvoorbeeld naar een boom in de natuur. 

Deze boom is ook goddelijk en wezenlijk 
diep in zijn hart net zoals wij mensen 

de sappen van wortel tot tak maken hem tot leven en 
als het waait, waaien de takken met of zonder bladeren mee met de wind. 

Wij mensen doen dit ook 
door ons te leiden op het ritme van ons hart 

van been tot arm krijgen wij bloed dat ons leven doet en 
onze longen zijn zoals de wind van in en uit ademen 

dit altijd in liefde, genezing en barmhartigheid 
voor onszelf en alle anderen 

in de kosmos van onze goddelijke. 

Amen. 
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De mens is zoals de natuur 

De mens is zoals de natuur 
en de natuur is zoals de mens. 

Als de avond is gevallen over het land en 
de wolken voorbij razen, 

zie je nog net enkele sterren tussen de wolken glinsteren. 

De maan is er wel 
maar zie je niet achter de wolken. 

Aan de boom hangen de druppels van pas gesmolten sneeuw. 

Als de mens, Emma, weet wat de nacht is 
weet die ook wat de dag is. 

Want dag en nacht zijn gewoon één, 
net zoals donker en licht zijn één en niet twee. 

Als je overdag in helderheid 
veel vreugde hebt gehad, 

weet je ´s nachts in duisternis 
misschien ook wel wat verdriet is. 

Want vreugde en verdriet is er samen in een mensenleven. 

De dood en het leven zijn immers ook één 
want na de winter komt de lente weer en 

verandert de natuur zijn oude jasje door een nieuw. 

Als je weet dat alles in het leven één en eeuwig is. 

Is de natuur zoals de mens 
en de mens zoals de natuur 

mijn lief medemens. 
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Boven de boom des levens 

De donkere wolken 
van het levensreuze verlies 

zijn al in de verte 
voorbij de heuvel 

van het zo grote verdriet. 

Maar boven de boom des levens 
komen over de heldere blauwe lucht 

de witte wolken dichter en 
dichterbij en 

dat nu nieuw leven 
schenkt aan jullie 

om wederom 
kansen van geluk, 

liefde en 
boordevol vreugde 

terug te krijgen 
van het leven zelve. 

Dat al zo zwaar is 
door het gemis 

aan jullie geliefde Arno. 
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De rozen in jullie hart 

De rozen in het hart 
van jullie liefde en vriendschap 

die jullie voelen 
voor elkaar 

is er nu niet meer 
alleen voor mekaar 

maar is er wezentje zo klein 
in jullie mensenhart 

erbij gekomen. 

Dat hij, 
Tijs de nieuweling der Moeder Aarde, 

jullie alle vreugde en 
soms ook verdriet 

mag geven 
in een leven van geluk, 

maar altijd 
in de geest van liefde 

hier en nu, 
daar en later en 

op onze Moeder Aarde en 
in de Vader Kosmos, 

voor hem zelve en allen. 

Dat het zo mogen zijn. 
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Meester 

Neen, meester ben ik niet, 
ik ben zoals jij en ik en 
alle anderen mensen 

op onze unieke 
blauwe Moeder Aarde 

in ons kosmos 
van onze goddelijke Vader, 

ben ik een leerling des levens, 
want het Leven 

ben ik nog niet Meester. 
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Verbondenheid aan alles 

Sinds enige weken ligt niet ver van mijn raam en het voetpad 
een boom gevallen door een stormwind. 

Deze eeuwling brak door ouderdom van zijn dikke wortel. 

Laten wij deze oude boom op weg naar binnen, 
in ons binnenst van ons menswezen, 

deze notenboom eren en prijzen voor zijn dienst 
na jaren en jaren door weer en wind voor onze mensheid. 

Was het niet voor zijn verkoeling in de zomer dan was wel 
in de herfst met zijn vele vruchten als noten gevallen op de grond. 

Voor kinderen was hij een ideale vriend om te mogen hangen 
aan zijn takken en te kunnen klimmen tot in zijn hoogte. 

Altijd is hij er ook als wij het moeilijk hebben 
kan hij onze zorgen laten meenemen met de wind. 

Maar nu is hij dood in zijn boomhart, wortels, stam en takken. 

In ons menshart laten wij stil zijn voor onze omgevallen boomvriend. 

En op weg naar buiten 
vanuit het diepe hart van ons gevoelswezen 

naar ons doen en laten 
praten wij, 
zingen wij, 

dansen wij en 
maken wij muziek of luisteren wij ernaar en 

voelen wij hierbij een diep verdriet van verlaten-zijn. 

Want bomen en mensen zijn wezens der vergankelijkheid, 
maar de ziel, onze geest in ons wezenhart 

is onvergankelijk voor allen en 
iedereen is één in alles en alles in één 

der verbondenheid in de goddelijke kosmos aan alles. 

Hallelujah. 
As salaam aleikhum. 

Amen. 
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Wijze les 1/2 

Het kwade is voor het kwade en 
het goede is er alleen voor het goede. 

Nee, dat is niet zo 
het kwade is een doodlopende weg 

naar een kracht 
van een zelfvernietigende einde aan alles 

van jezelf tot alle anderen er niet meer kunnen zijn 
en dit alleen maar uit een onwetendheid 

naar jou of 
naar jullie of 

naar het leven of 
naar zichzelf. 

Het goede daarentegen is een weg die nooit stopt 
naar een kracht 

van een steeds vernieuwend begin naar alles 
van jezelf tot alle anderen er gewoon mogen zijn 

en dit alleen maar uit een wetendheid 
naar jou of 

naar jullie of 
naar het leven of 

naar zichzelf. 

Wie oren heeft luisteren. 

Is een uitspraak van niet de minste, 
hij is van onze geliefde vriend Jezus die van Nazareth. 

Wie oren heeft luisteren. 

Hij, Jezus, bedoelt hiermee 
dat wanneer je echt luistert, je ook gaat begrijpen. 

Dit luisteren en begrijpen kun je alleen in alle stilte 
van je eigen mensenhart 

dan ga je 
je eigen innerlijke stem van jezelf 

laten spreken. 

En ga je altijd handelen naar liefde, vergeving en 
naar barmhartigheid voor jezelf en alle andere wezens. 
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Wijze les 2/2 
Net zoals de trein aankomt en weer in verte weggaat of 

zoals de wolken in de lucht die komen en gaan 
weer boven ons hoofd verder of 
zoals een boot op het kanaal of 

het vliegtuig in de lucht of 
gewoon het komen en het gaan van ons gedachtenspel. 

Nu kunnen wij op het ritme van in- en uitademen, 
rustig en stil zittend of liggend de ruimte in gaan 

die ons hart, ziel of geest is en 
ervaren wij deze plek als vredig en stil 

net alsof wij een tempel, een moskee, een kerk of een andere gebedsruimte 
binnen komen gewijd aan het allerhoogste. 

Nu danken wij de natuurelementen 
Ruimte, Aarde, 

Water, Lucht en Vuur 
door te buigen naar de kleuren 

Wit, Geel, Blauw, 
Groen en Rood 

voor het leven op onze heilige Moeder Natuur en 
dank aan onze mede-zusters en mede-broeders 

als onze mede-mensen 
waar wij het meest van al van leren 

om te leven in liefde, vergeving en barmhartigheid. 

Ga nu stilletjes uit je meest gewijde stille ruimte en 
als je terug naar buiten gaat 

open je je ogen en 
blaas je drie keer lucht naar buiten en 

buig je drie keer je hoofd. 

Nu ga je verder met het leven van alle dag 
voor jou en je wereldse omgeving. 

Doe dit elke dag 1 of 2 keer van je verdere leven en 
je zult merken na een tijdje dat het werkt en 

jij en iedereen er baat bij heeft. 

Dank aan Boeddha voor deze wijze les. 

Dat het zo mogen zijn. 

In de naam van het allerstilste en 
het allerhoogste 

van onze goddelijke in de kosmos. 

Amen. 
As salaam aleikhum. 

Hallelujah. 

Dan word je beslist geen duivel, maar een mens in evenwicht 
die leeft en luistert in de stilte van de innerlijke wereld en 

naar de buitenwereld in liefde, vergeving en barmhartigheid. 

Want wie het kwade of slechte doet, ontmoet het kwade. 
En wie het goede of het mooie doet, ontmoet het goede. 

Wie oren heeft luisteren. 
En wie luisteren, begrijpen. 

Dank aan Jezus voor deze wijze les. 

Nu sluiten wij onze ogen. 

En maak het even stil in onszelf. 

Buigen drie keer ons hoofd en 
blazen drie keer onze lucht naar buiten. 

Wij volgen nu ons ademhaling. 

Het inademen en het uitademen. 

Langzaam worden wij stil en stiller. 

En onze gedachten komen en gaan. 
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Bij het ontstaan van de gedichten in dit boek wil ik alle medemensen en alle andere levende wezens, 
zaken en dingen bedanken die mij de inspiratie gaven om te mogen schrijven over hun en mijn eigen 

ervaringen met het leven zelf.  
In het bijzondere dank en respect aan en voor jou (jullie) persoonlijk. 

- Arno kersten(†); als die rode vlinder, de lente, de lange winter, de natuur, het leven van ons mensen, 
onze menselijke dood, geestelijk of menselijk van aard, jouw kosmische reis. 

- Onze goede menselijke eigenschappen naast het helpen van de andere; geestelijk of lichamelijk ook het 
één worden met die andere, één zijn met onze geliefde; menselijk of goddelijk, mijn ex-liefje Mimie 

Biesmans, yang-boom, yin-kindje, de kleuren van ons leven langs heen het donkere en het lichtere van 
onszelf, het licht in ons hart, de donkere schaduw in ons, diep verdriet of vreugde, mijn weggeduwde 

schaduwkant, in evenwicht komen met mijn lichtkant, het witte goddelijke; als onze kosmische ruimte, 
de kleuren van de natuurelementen rood, blauw en groen naar het gele goddelijke; als onze aardse 

ruimte, de gele Moeder aarde en de vaderlijke witte kosmos der liefde, Rood als het vuur in ons, Blauw 
als het water in ons, groen als de lucht in ons, ons gele hart van liefde voor elkaar, een hulp mogen zijn en 

blijven voor alle anderen. 
- Mijn grote spirituele broeders Boeddha en Jezus, intermenselijk struikelblok en mijn tekortkoming voor 

jou, mijn medemens. 
- Het helpen van de ander en luister naar de ander.  

- Bij het overlijden van Jan Kroon(†), het strand onze aardse tijd van bestaan, de grote zee onze kosmische 
tijd 

van ons hele leven en op de golven van het goddelijke. 
- Het waarom van de mensheid is het laatste puzzelstuk op onze vraag 

waarom wij er eigenlijk zijn, het antwoord op onze meeste essentiële vraag 
over het waarom van ons menselijk wezen zal ons pas gegeven worden 

bij onze dood en als individu bewust sterven. 
- Ralf en Susanne.  

- Alle moeders, aardse kinderen, mijn eigen moeder, moeder Maria moeder van alle moeders voor alle 
kinderen en haar eigen zoon Jezus, de onwetendheid van zijn veroordeelden en het lijden in de wereld. 

- Katrien, je eigen rugzak en een volle zon voor altijd diep in jouw menselijke hart. 
- Bij het overlijden van Remy Colaris(†), de bomen, het water, de lucht, de zon, de vogels, sterren, manen, 

planeten en melkwegstelsels. 
- Alle levende kosmische wezens van energie, het goddelijke, de volgende stap van onze kosmische reis, 

een ontmoeting met die andere ruimtewezens, openhartig te zijn 
en het gevoel te geven van respect en vrede, samen op weg zijn als ruimtewezens 

in een levensgrote kosmos, god, uitleggen wat wij als menselijke soort elkaar allemaal aan doen, leven 
naar het goddelijke licht toe die liefde heet, het duivelse donkere dat haat en slecht is, liefde is het goede 

en het slechte bij elkaar in het binnenste van onszelf dat naar buiten komt als een middenweg dat 
gegeven kan worden aan die andere, onze naasten aards en kosmisch vol liefde, liefde is kosmisch en 

kosmos is liefde. 
- Een bij als mede-aardbewoner. 

- De boom en de mens.  
- De Drentse bossen, het dorpje Westerbork, honderden medemensen 

van joodse of andere afkomst vermoord in Polen te Auschwitz, onze daden der barmhartigheid en de 
stem der liefde voor alle volkeren.  

- Een schommel waar een spelend kind vanaf springt, een voorbij varende boot op een kanaal, de dood 
en het leven vol van beweging naar nieuw leven.  

- Mijn pa.  
- Mijn achterneefje Warre, mijn neef Bart en zijn geliefde Hadewijch.  

- Mijn achternichtje Anna, mijj nicht Veerle en haar geliefde Mark.  
- Mijn schoonbroer Peter, mijn nichtjes Emma en Nellie en mijn zus Ingrid.  

- Voortgekomen als antwoord op een discussie met Sonja op vakantie in Westerbork Drente, de 
werkelijkheid een geheel is, lichaam en geest één zijn, mannelijke en vrouwelijke één zijn, de aarde en de 

kosmos één zijn en de dag en de nacht één zijn, indianen noemen het de grote geest, de moslimgebuur 
noemt het Allah, de hindoebroeder noemt het Vishnoe of Krishna of Gandhi, onze voorchristelijke 

voorouders noemden het Moeder Aarde of de moeder godin en Jeanne d’arc. 
- Het ware menselijke leven is vrede, het ware aardse leven is ook vrede en de natuur is samen met alles 

in harmonie met elkaar. 
- Liefde in een relatie, water bij de wijn doen, een geven en nemen van twee geliefde, allebei de weg van 
liefde alleen af te leggen, geloven in de liefde van die andere, op het scherpst van de snee gaan staan of 

op de punt van onze kwetsbaarheid komen of 
op het moment dat wij ontdaan zijn van alles tot op het pure menselijke naakt zijn van ons ware bestaan, 

een ware ying-yang, diep in mijn hart voel ik de afwijzing voor jou en geloven in de liefde meer 
universeler en voor alle mensen.  

- Laten wij mensen van een aarde nu eens stil worden, stil zijn bij hen, het beeld helder houden en puur 
waarom zij allen daar moorden, aanslagen plegen, 

verkrachten en mensonterend zijn en waarom zij allen daar onschuldig moeten lijden en sterven, elkaar 
toch niet tot een moordenaar of tot een slachtoffer maken, 
maar laat ons elk mens zich toch begrijpen voelen en zijn.  

- Een grote vijver waarvan het water stil staat maar toch vol in beweging is, donkere van de wolken 
maken het water ook donker en minder doorzichtig, het leven van nu voor mij is ook zoals bij die grote 

vijver, mijn leven is weer ontdaan van de donkere wolken van mijzelf en weer doorzichtig geworden 
voor mijzelf, in het water zie ik dan ook mijn eigen fouten en mislukkingen met een relatie in liefde en 
dat ik die andere eigenlijk alleen maar in vriendschap wil helpen, volg mijn eigen hart en mijn geloof 

maar groot blijft en open voor de grote werkelijkheid van liefde om ons heen.  
- Onrustige ziel die ik nu ben, wees toch wat meer geduldig, de zaden van het goede, wachten op wat er 

onzichtbaar en zichtbaar gaat groeien en bloeien en Dolly Hayn voor jouw diepe wijze les. 
- Naar aanleiding op de moord op Theo van Gogh(†).  
- Naar aanleiding van het huwelijk van Anne en Burt.  

- Voor een benefiet voor de Ecuadoriaanse arts /vriend van Geert en Sonja en  
zijn team, de Ecuadoriaanse leefgemeenschap van nageslachten met Afrikaans bloed 

van hun gekwetsten en geleden slaven-over-over-over-over-grootouders en 
mensen van inheemse indianengeest, Europeanen, zuid-Amerikanen, Grootmoeder Maan, het gele-

warme-wonder en het aardse water. 
- Het donkere van de tijd van het jaar, vol van eenzaamheid en de duisternis van elkaar te mogen zien en 

een vermoeden van een menselijk en goddelijk licht.  
- Alle slachtoffers van de Tsunami van december 2004, aardse mensen van alle continenten, van Afrika tot 
Amerika, van Europa tot Oceanië en van Azie tot over de hele bol der aardemededogen en meeleven met 
het grootste lijden van hen, onze rijkdom te delen met hun dit door een deel van ons geld af te staan, het 

zo zware gemis dat nauwelijks te dragen is van jullie dierbaren en mensen van die ene aarde 
onze troost zoeken en onze levenskracht terug vinden.  

- Mijn gekwetste wezen zit nog altijd die pijn van gebroken zijn en een groot verdriet.  
- De confrontatie met het leven laten voelen wat schoon en wat grauw is. wat slecht is en goed, vooral 

wat echte vreugde en diep verdriet is en het ware leven gewoon mooi is. 
- Echte liefde.  

- De nieuwe ochtend.  
- Wij mensen zijn net zoals druppels aan de eeuwige grote levensboom. 
- Alle slachtoffers van kamp Auschwitz-Birkenau; alle minderheden en 

het Joodse volk.  
- Sanne het eerste prille mensenhartje van Veerle en Wim.  

- De doop van mijn nichtje Nellie in de naam van de traditie in liefde van het hart.  
- Liesbeth en Martin (de ouders van mijn beste vriend Arno Kersten(†)) bij de geboorte van jullie eerste 

kleinkind.  
- Bij de geboorte van Tijs, eerste zoon van Kristel va Pascal.  

- De oude gevallen boom. 



Voor de totstandkoming en voor al jullie goede ideeën van dit internetboek heel veel dank aan 
Activiteiten Centrum Maastricht afdeling Creatief, mijn zus Ingrid, mijn schoonbroer Peter,  Fred Opdam 
(het dummy-idee tot internetboek), Nic Vreuls waardoor dit internetboek de wijde wereld in kan (het is 

nog steeds ongelooflijk wat je in gang gezet hebt, man! ),  Christian Rocks voor het scannen van al de 
tekeningen (weer een prachtig werk tot vele malen dank, kerel) Luc Reinards, jongen,  je hebt de grote 
klus weer geklaard om alles compleet te maken van die puzzel tot  een mooi geheel.  Schitterend hoe je 

woord en tekst tot een krachtig en prachtig geheel maakt, wat ook een kunst is om reeds getoverde 
klanken en beelden nogmaals te betoveren tot een wonderlijk een,  wederom duizenden maal dank, 

webtovenaar en mijn vader voor de correctie op Nederlandse taalfouten. 

In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal. 
Edwin.  



Tof dat je verder wil ´stil staan bij de nieuwe bladeren aan mijn levensboom vol van het goddelijke 

samen met onze duivelse tegenkant in gedichten en tekeningen´.  Dit is tevens de titel van mijn derde 
deel, gedicht 101 tot 150, van mijn dichterlijk en getekend werk.  

Het eerste nieuwe blad, zeg maar, geschreven aan mijn levensboom, begint eigenlijk aan de andere kant 

waar het vorige internetboek mee begon: bij de dood. Dit getekende verhaal begint nu met het leven. En 

laat zien dat na de dood het leven echt verder gaat als leven, getransformeerd wel eens waar, verder gaat 
als nieuw leven.  

Het bewijs dat de mens niet alleen maar goddelijk goed is, is te lezen in het gedicht ´Stille getuigen´. Het 

vertelt over mijn bezoek aan kamp Westerbork waar de overblijfselen van een duivelse moordende kant 

van de mens nog zichtbaar zijn. Dit vinden we ook terug in het gedicht ´Achter alles zit iets` naar 
aanleiding van de 60ste verjaardag van de bevrijding van de moordfabriek Auschwitz-Birkenau waar 

miljoenen onschuldige mensen zijn vermoord  

Ik kan de werkelijkheid niet mooier maken dan hij is en daarom zul de duivelse kant van ons mens-zijn 

in mijn kunstwerk niet ontzien kunnen worden. Er zijn ook elders in de wereld mensen die het veel 
minder goed hebben getroffen dan wij. Niemand kan hier blind voor blijven en dit heb ik verwoord in het 

gedicht ´Verbonden met elkaar´ na de tsunami in Atjeh december 2004. Wij rijke westerlingen moeten 
daarvoor echt onze beurs voor open moeten trekken.  

Dit derde internetboek eindigt met het gedicht ´Wijze les´ waar eerst Jezus ons laat zien om naar je eigen 

innerlijke stem te luisteren en altijd te handelen naar liefde, vergeving en barmhartigheid. En waar 
Boeddha als tweede ons meeneemt op meditatie naar een gewijde plek van stilte in onszelf. Door 1 of 2 

keer in de dag te mediteren wordt ons leven meer toegankelijker voor liefde, vergeving en 

barmhartigheid voor onszelf en voor alle andere wezens van liefde.  

Veel lees en kijkvreugde. Veel liefde, vergeving en barmhartigheid voor het leven wens ik je toe door het 
lezen en kijken van mijn kunst. As salaam aleikhum, Hallelujah, Amen. 

Doei.  

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort. 
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Als je na het lezen van mijn derde internetboek  

de mensen en de wereld wilt helpen denk dan  
aan Artsen zonder Grenzen,  

die ik een warm hart toedraagt als vaste donateur, 
want zij zijn er waar mensen 

lijden door oorlog, voedselnood of natuurramp en  

snakken naar een betere wereld! 
Dus Help alsjeblief. 

Als je meer wil weten over deze organisatie  

kijk dan op www.artsenzondergrensen.nl 

of wil je ze een donatie overmaken,  
kijk dan op www.actievoorartsenzondergrenzen.nl/vredeswens 

waar ik special voor al mijn internetboeken een actiepagina  
heb aangemaakt en waar je ook al meteen een donatie kunt overmaken. 

naar Artsen zonder Grenzen. 

Veel dank. 

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort 


