
Zielscontact met mijn moeder                             
teksten uit de video gemaakt door Leonoor 25 februari 2017 

 
 

Leven is liefde geven. 
(woorden van Janneke, de moeder van Leonoor) 

 
Het is een lange weg geweest om me te bevrijden van de minachting voor 
vrouwen en de weg naar mijzelf en mijn moeder te vinden. 
 
Het herkennen en begrijpen dat mijn moeder haar zussen, ik later als vrouw 
door mijn vader, mijn broers geminacht werd, heeft mijn leven diepgaand 
beïnvloed. 
 
Als ik op mijn moeder lijk word ik geminacht. Om mijn eigenwaarde en 
spontaniteit terug te vinden ben ik na een diep dal het contact met mijn 
moeder gaan zoeken en haar de liefde gaan geven, die ik dacht gemist te 
hebben. 
 
Heel langzaam is daardoor een diep vertrouwen en verbondenheid 
gekomen, wat tot een heel bijzondere wending in mijn leven heeft geleid. 
 
Ik ben van mijzelf en iedereen gaan houden op een natuurlijke manier. 
Elkaar zeggen wat je op je hart hebt, ook kritisch durven en mogen zijn, 
maar wel vanuit liefde. Elkaar helpen, inspireren en blijven liefhebben, wat 
er ook gebeurt. 
 
Mijn moeder leerde me als kind het lied: 
Zeven is voldoende vijf en twee. 
Zeven is voldoende voor vijfduizend,  
op de heuvels langs de zee. 
 
Zeven is voldoende, vijf en twee is het verhaal van Jezus die met vijf 
broden en twee vissen 5000 mensen te eten gaf.  
Ik vond dat een mooi verhaal. Toen ik 15 jaar was dacht ik dat het niet 
waar kon zijn en ben ik gestopt met geloven.  
 
Het verhaal kwam terug. Toen ik 35 jaar was dacht ik:  
Natuurlijk het gaat over DELEN!  
 
Liefde is niet weggeven, maar gaat over geven en delen. Dan ben je allebei 
vervuld met liefde. Delen is vermenigvuldigen. Zo wordt liefde steeds meer. 

 



Waar een wil is, is een weg. 
Waar een wil en liéfde is, is DE weg. 

 
10 februari 2017 zou mijn broer jarig zijn, die juli 2016 is overleden. Er 
zitten als ik naar mijn ouders ga vijf(!) roodborstjes bij elkaar op mijn pad. 
Roodborstjes zijn bijna altijd alleen. Wij zijn met vijf kinderen, twee broers 
en drie zussen. Heel bijzonder dat ze bij elkaar zitten. Ik had mijn broer die 
dag in gedachte gevraagd om te helpen. 
 
Mijn moeder heeft het onmenselijk zwaar. Ze slikt heel veel medicijnen en 
wordt dement verklaard. Ze vindt dat heel erg dat er zo over haar gedacht 
wordt. Gelukkig kunnen we daar samen wel over praten. 
 
Maar in het drama zit ook een groot wonder. Het contact tussen mijn 
moeder en mij wordt steeds liefdevoller. We kunnen over alles praten. 
Ondanks de fysieke en geestelijke pijn blijft ze vriendelijk. Ze geeft mooie 
een wijze antwoorden en blijft liefde geven en ontvangen. 

 
Alles wat je aandacht geeft groeit, 

Alles wat je liefde geeft bloeit. 
 
Elke avond als ik mijn moeder bel luisteren mijn zus Jeannette (overleden 8 
juni 2017) en mijn twee andere huisgenoten Marthe en Erik mee. Mijn 
moeder doet hen ook altijd de groeten en zegt dan dat ze ons snel weer 
hoopt te zien. 
 
Mijn vader wil geen contact meer, omdat hij mijn zorgen over de 
medicijnen en waarschuwingen niet meer wil horen, hoe mijn moeder 
fysiek en geestelijk lijdt door de miskenning en het 25 jaar lang slikken van 
medicijnen. 
 
Mijn moeder is blij als ik kom en zou het ook fijn vinden als we met ons 
vieren komen, mijn vader niet. Het is een drama, maar ook een leerproces 
om met alle tegenstellingen en vijandigheid om te leren gaan en contact 
met mijn moeder te hebben, terwijl mijn vader dat niet wil. 
 
Heel bijzonder hoe mijn moeder en ik elkaar vinden en samenwerken. Ik 
help door zoveel mogelijk bespreekbaar te maken en aan te voelen, wat zij 
aankan. Zij helpt mij niet op te geven, mijn hart te volgen en mij op het 
positieve te richten en niet af te laten leiden door negativiteit. Mijn moeder 
wordt 6 maart 2017 85 jaar. We hopen elkaar dan te zien.  
 



Mijn moeder heeft veel gedichten geschreven en ook een heel mooi 
gedicht over het roodborstje 
 

gedicht van mijn moeder Janneke van Beuzekom-van Veen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoe het nu (april 2018) gaat:  
We zijn op de verjaardag van mijn moeder nog bij elkaar geweest met mijn 
zus en mijn ouders, een maand later is mijn moeder dement verklaard en 
plotseling opgenomen in een verzorgingshuis, omdat mijn vader de zorg 
niet meer aankan, maar ook niet wil dat ik alleen of samen met mijn zus en 
huisgenoten help. Mijn moeder heeft het ongelooflijk zwaar. Mijn zus 
verzwakt door alle spanningen overlijdt 8 juni 2017. Mijn moeder wordt een 
jaar later overgeplaatst naar de gesloten afdeling. Ik hielp haar samen met 
Erik en Marthe en later alleen met Marthe elke dag door veel spanningen, 
eenzaamheid heen, maar mag nu nog maar 3 dagen in de week 3 uur mijn 
moeder zien. Mijn vader probeert samen met mijn oudste broer het contact 
tussen mij/ons en mijn moeder te verhinderen. 

Roodborstje 
 
Hoor ik daar licht geritsel? 
Ginder bij de akkerdistel? 
Ik - 'k ben blij verrast, 
't is - 't is onze wintergast. 
 
Ik zit gehurkt - oog in oog. 
Bang vlieg je omhoog 
met een boog over mij heen 
ver boven mijn hoofd. 
 
Ik fluit naar jou, 
opdat je niet zult vluchten 
en onmiddellijk weer zou 
verdwijnen in de kou. 

Ik fluit opnieuw een melodie. 
Nee maar - hoor en zie! 
Je helder "tzzrie, tzzrie, tzzrie" 
antwoord dichtbij- 
je zat bijna op mijn knie. 

O wonderdiertje, groen oranje siert je. 
Je hebt een heel eigen maniertje 
met mensen om te gaan, 
zodat wij elkaars taal en teken 
verstaan! 
 
-      nov '85 


