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Janneke, mijn moeder die mij liefde voor mensen en liefde voor de 
natuur heeft meegegeven. Ik ben haar dankbaar voor de mooie en 
inspirerende gesprekken en het warme liefdevolle contact. 

Koos, mijn vader, die in mij bleef geloven, 
toen ik het jarenlang moeilijk had, me heel 
eenzaam voelde en bijna de moed opgaf. 

Jeannette, mijn zus, Marthe en Erik, die sinds 2006 mijn huisgenoten 
zijn. Ik heb hen gevraagd om bij mij in huis te komen wonen. Ik had het 
gevoel dat we door bij elkaar te gaan wonen echt iets nieuws zouden 
kunnen gaan doen. Door moeilijkheden niet uit de weg te gaan zijn we 
allemaal ten positieve veranderd. Hierdoor is er ruimte gekomen voor 
muziek, creativiteit en spontaniteit. Ik ben dankbaar voor onze 
bijzondere samenwerking en het meewerken aan dit boek. 

Leonoor van Beuzekom 

Contact met de ziel 

met dank aan 

Ik ben blij dat ik mee mag maken hoe mijn 
ouders liefdevol met elkaar omgaan, juist 
nu ze ouder worden en elkaar heel erg 
nodig hebben. 
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vlinders in en rondom Utrecht 



a 
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De witte grijsbandspanner zien we in 
Amelisweerd. Twee dagen later zien 
we er weer één, nu in onze tuin, in een 
zonnebloem! Gerda, mijn vriendin, 
hield van zonnebloemen. Op 26 juni 
1993 is zij op 36-jarige leeftijd 
overleden aan een hersentumor. Ik zie 
overlijden als een overgang naar een 
andere plaats en vlinders als 
boodschappers van die andere 
dimensie. 

Het klein geaderd koolwitje op  
de moerasspirea in Amelisweerd. Mijn 
moeder vertelt me dat ze de moerasspirea 
lekker vindt ruiken. Het is een natuurlijke 
pijnstiller. De werkzame stof van aspirine is 
nagemaakt van deze natuurlijke pijnstiller. 
Vandaar de naam a spirine, wat niet spirea 
betekent. 

vlinders 



Ik vind geel een mooie kleur, ik draag graag gele 
kleding. Jan, een kennis van ons, zag 7 jaar 
geleden geel in mijn aura en zei dat ik veel meer 
in me had dan ik liet zien. Leuk om te horen, ik 
vond dat ik al heel veel deed en gedaan had. Die 
opmerking heeft me geïnspireerd om me niet in te 
houden en nieuwe dingen te ontwikkelen. 

Op 23 mei 2012, de geboortedag van mijn 
tante Greet, is de witte grijsbandspanner 
weer in onze tuin. Greet, een zus van mijn 
moeder, is twee jaar daarvoor overleden. 
Op de plaats waar de zonnebloem stond, 
zit nu de vlinder op de muur. 

Ik ben tijdens het 8 dagen proces zo geïnspireerd dat ik de affirmaties 
(bemoedigingen), die we elke dag krijgen op muziek zet en 4-stemmig maak. 

Als we zingen raakt het mensen diep in hun hart. 
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in onze tuin 



muntvlindertjes zitten al jaren in 
onze tuin, op de oregano en de 

munt. Ze zijn ongeveer 1 cm groot 
en prachtig van kleur, net een heel 

klein Perzisch tapijtje. 
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Marthe maakt deze foto van het oranje zandoogje 
tijdens een wandeling met Ida, de oudste zus van 
mijn moeder. Ze woont de laatste jaren in een 
verpleeghuis in Dordrecht. We spelen voor Ida en 
haar medebewoners op onze viola da gamba’s.  
Elke keer als ik op mijn diskant (sopraan) luit 
muziek speel van John Dowland komen bij  
haar de woorden naar boven: 

We bezoeken Ida drie jaar lang elke maand, 
ook omdat mijn moeder dat niet meer kan. 
Daar is mijn moeder nu nog blij mee. Ida 
overlijdt 13 februari 2011, ze is dan 88 jaar. 

't Oog omhoog, het hart naar boven, 
hier beneden is het niet. 

(dezelfde melodie als psalm 42  
   ’t Hijgend hert der jacht ontkomen) 

Een dag na haar overlijden spelen we in een 
verzorgingshuis. Als we naar buiten lopen 
vliegt er een vlinder op. Het is midden in de 
winter en ik roep verbaasd: “Hé, een vlinder.” 
Ik denk meteen aan Ida. De vlinder gaat op 
een bankje zitten, zodat we die allemaal 
kunnen zien en ik nog een foto kan maken. 
Tussen haar overlijden en de begrafenis zit er 
bij ons een nachtvlinder in huis. 

We hebben fijne gesprekken met Ida en zien 
tijdens onze wandelingen vaak vlinders. Ida 

is altijd blij als we komen. 
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”Boven bidden, boven denken, hier 
beneden is het niet.” 
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De brandnetelmot zit vaak 
in onze tuin op een blad van 
de stokroos en soms ook in 
de keuken. 

Erik ziet op een avond de 
witvlekbosrankspanner 
op de keukendeur zitten, 
het blijkt een vrij zeldzame 
nachtvlinder te zijn. 

Een paar dagen 
later zit de vlinder 
in de badkamer en 
maak ik nog een 
foto bij daglicht. 
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Zorg dat je wensen en ze met elkaar deelt, ze komen uit. Hoe meer je dat begrijpt, 
gelooft en er bewust mee omgaat, hoe meer je zult ervaren dat je met je wensen en 
gedachten je eigen leven creëert. Je leven blijkt dan een aaneenschakeling te zijn van 
wensen of gedachten die uitkomen. Alles wat je meemaakt is dus wat je diep in je hart 
wilt. Als je dit tot je door laat dringen, maak je een verandering door van onbewust naar 
bewust leven. 
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mijn wens komt uit 

Op 4 juli 2011 gaan we weer naar Zuylenstede. Ik zeg tegen mezelf: “Als er vandaag 
weer een vlinder is, geloof ik in God.” Ik zie geen vlinder. Met veel geduld laat ik mensen, 
die soms bijna tot niets meer in staat zijn, mooie tonen spelen op mijn instrument. Op  
de terugweg ben ik mijn gedachte vergeten. Jeannette ziet op dezelfde plek als de  
vorige keer twee atalanta’s! 

Op 6 mei 2011 maken we muziek in verzorgingshuis 
Zuylenstede in Utrecht. Ik ga bij iedere bewoner 
langs en wie dat wil mag even op mijn instrument 
spelen. De mensen zijn zo blij met de middag dat ze 
aan de begeleiding vragen of we mee mogen eten in 
het restaurant. 

Op de terugweg ziet Marthe een atalanta op de weg zitten. 
Ik loop naar de vlinder toe en steek voorzichtig mijn hand 
uit. De vlinder legt na een tijdje een pootje op mijn vinger. 
Marthe maakt er foto’s van. Daarna vliegt de vlinder over 
onze hoofden, van de één naar de ander. Het lijkt wel of 
we gezegend worden. Een bevestiging voor het met elkaar 
wonen, praten, contact, muziek maken, zingen en spelen 
voor ouderen en kinderen. 



Als we een week later muziek 
gemaakt hebben voor ouderen in 
een verzorgingshuis in Zeist, komt 
er weer een atalanta op mijn hand 
zitten en even later ook op mijn 
hoofd. 
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Door met elkaar te  
praten, onze gevoelens, 
gedachten en wensen, 
met elkaar te delen, geven 
we inhoud en richting aan 
ons leven en creëren we 
bewust ons eigen leven. 
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Marthe vraagt zich af, terwijl ze 
foto’s maakt, of de vlinder op mijn 
hand kan komen, zodat ik de 
vlinder ook kan zien... 



In november 2006 komen Marthe, Erik en mijn 
zus Jeannette bij mij in huis komen wonen. Ik 
leer hen muziek maken en neem hen mee in een 
bewustwordingsproces om eerlijk, open en 
positief met elkaar om te (leren) gaan. 
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Omdat we contact het meest 
essentieel vinden noemen we onze  

woongroep Contact & muziek. 

We bouwen bamboefluiten van één toon. Met 
kinderen en volwassenen, ook als ze niets van 
muziek weten, kunnen we samen melodieën 
spelen, waarbij iedereen zijn of haar eigen 
toon blaast.  

Ik heb lesmateriaal ontwikkeld met gekleurde 
noten, dat Jeannette tekent met kleurpotlood. 
Zo kan iedereen op een mooie manier met 
muziek in aanraking komen en noten leren 
lezen en spelen. 



Op dit moment zitten Erik, Jeannette 
en Marthe naast mij en lezen mee wat 
ik schrijf. Door het samenwonen 
kunnen we zonder onderbreking 
doorgaan met wat we samen aan het 
doen zijn: praten, muziek maken en 
nu een boek schrijven. We kunnen 
samen steeds meer, dat voelt heel 
fijn. Bijna iedereen is apart bezig, ook 
in een gezin, relatie of woongroep. 
We zijn heel blij dat we echt 
samenwerken verder mogen en 
kunnen ontwikkelen. 

Een diepe wens van mij van 
jaren en jaren en misschien 
wel van meerdere levens is 
werkelijkheid geworden!  
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Omdat we het gevoel hebben dat we met een 
bedoeling bij elkaar gebracht zijn, vind ik het leuk 
om te vertellen hoe we bij elkaar zijn gekomen. 

Erik schrijft een paar weken voor hij mij 
ontmoet in zijn dagboek dat hij iemand 
zoekt die hem wil helpen om bij zijn 
gevoel te komen.  

Hierdoor vindt Marthe mijn folder in de 
bibliotheek en heeft mij toen gebeld. Ze 
wil heel graag écht met iemand praten.  

Jeannette, mijn zus, is vastgelopen in 
haar leven en heeft geen relatie. Ik voel 
me na een diep dal sterk genoeg om het 
contact met haar aan te gaan. 

In 2003 wil ik de folder van mijn praktijk 
voor haptonomie en muziek heel graag 
in de bibliotheek in Utrecht leggen. Twee 
keer mag dat niet. Als ik het een maand 
later nog een keer vraag, zegt een 
andere vrouw dat dat natuurlijk goed is. 



Liefde is als een oneindig groot meer, een bron van 
inspiratie, waar je naar toe kan. Daarmee in contact 

zijn voelt ruim, open, licht, vrij, zonder oordeel. 
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Wij krijgen veel van vlinders, hun kleur, 
schoonheid en kwetsbaarheid. Het is fijn om 
een vlinder ook iets te géven. Ik vind het erg 
leuk om contact te maken met een vlinder, 
maar de vlinder vindt het vast ook erg leuk. 
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Toen ik 15 jaar was en bij familie 
viool zou spelen, werd ik ineens heel 
erg zenuwachtig. Mijn spontaniteit 
was vanaf toen verdwenen. Maar zo 
kwam ik wel bij mijn onbewuste 
gevoelens van onzekerheid, pijn, 
verdriet en eenzaamheid, die ik 
jaren later bewust zou gaan toelaten 
en oplossen. 

Het is de kunst in het leven om spontaniteit en bewustzijn, 
het kind en de volwassene, bij elkaar te brengen. 
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Een vriend van ons vertelde dat in de kerk tijdens de dienst 
een meisje zich vrij voelde om rond te lopen en ook te 
gaan liggen. Hij kwam in gesprek met haar moeder, die 
vertelde dat ze die morgen strijd had gehad met haar 
dochtertje en uiteindelijk aan haar vroeg wat zij zou willen. 
Toen zei ze: “Ik wil dat jij mij meer van het licht van God 
laat zien.” Wat een prachtig verlangen van een kind van 8 
jaar. Daarom waren ze naar de kerk gegaan. 

De hemel op aarde 

Ik wil heel graag de hemel op aarde brengen. Mijn moeder vertelt dat haar moeder daar 
ook over sprak. Waar onze ziel vandaan komt voor we geboren worden en wat er na 
ons leven gebeurt is een vraag waar iedereen wel meer over wil weten. Ik heb mooie 
boeken gelezen van mensen die contact hebben met overledenen, die ons vertellen dat 
overlijden slechts een verplaatsing is naar een andere dimensie. De ziel komt thuis en 
kan terugkijken op zijn of haar leven. De ontwikkeling van je ziel gaat (gewoon) verder, 
maar dan zonder de aardse beperkingen van tijd, ruimte, schijn, uiterlijkheid, angst, ego, 
macht en eenzaamheid. 
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en viool vanaf  
mijn 11de. 



Als ik 8 jaar ben en in Schiedam woon krijg ik algemene muzikale vorming en blokfluitles 
met 20 kinderen. Ik heb er erg veel last van dat het vals klinkt. Een jaar later mag ik een 
‘echt’ instrument leren spelen. Mijn moeder had zelf harmonium gespeeld en ik zou 
piano gaan spelen. Maar als ik op de open dag van de muziekschool piano hoor spelen, 
vind ik het niet mooi en weet ik niet wat ik dan wel wil. In het laatste kamertje is er een 
vedel, een soort kleine cello. Mijn moeder stelt voor om dat dan te gaan spelen. 

Na twee jaar vind ik de vedel niet fijn meer, ook omdat het geen ‘echt’ instrument is, in 
kwinten gestemd en speciaal voor de muziekschool gebouwd. Ik hoor een vriendinnetje 
viool spelen en wil dat ook, maar denk dat ik moet wachten tot ik 18 jaar ben. Mijn broer 
Aart heeft ook viool gespeeld. Daar wist ik niets meer van. Maar toen ik jaren later ‘U zij 
de Glorie’ speelde, herinnerde ik me ineens dat hij dat ook had gespeeld. 

muziek als leerproces 

Ik krijg privéles van Sander Hesselink in Utrecht. Saskia, een vriendin van mij, had al les 
bij hem. Hij is geen aardige leraar, maar ik durf daar niet over te praten. Op de fiets naar 
huis huil ik vaak. Ik denk dat ik Hesselink nodig heb, omdat ik naar het conservatorium 
wil. Op mijn 15de word ik toegelaten tot de vooropleiding. Naast mijn VWO volg ik op 
zaterdag drie jaar lang theorielessen. In 1977 slaag ik voor mijn eindexamen VWO en 
doe daarna toelatingsexamen voor het conservatorium in Utrecht. Als ik speel ben ik erg 
zenuwachtig. Ik word tot mijn verbazing toch aangenomen. 
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36 jaar later ga ik tot mijn éigen verbazing 
diskant (sopraan) viola da gamba spelen! 



Mijn leraar gaat les geven aan het conservatorium en stelt mij voor de keuze om nog 
5 jaar bij hem te blijven of nu naar iemand anders te gaan. Ik durf daar met niemand 
over te praten. Nooit bij iemand anders studeren lijkt mij geen redelijk voorstel. Ik 
besluit om bij een andere leraar verder te gaan. 

zegt het boeddhisme. Ik heb Hesselink de vraag hoe ik mijn pink op de strijkstok neer moet 
zetten nooit durven stellen. Als ik hem 10 jaar later zelf een keer zie spelen, zie ik dat hij zijn 
pink niet gebruikt. Hij kon mij dat dus niet leren. Zo blijkt dat je als kind aanvoelt wat je wel en 
niet kan vragen. Weer later hoor ik van Bouw Lemkes, de vioolleraar bij wie ik dan studeer dat 
Hesselink een paar lessen van hem heeft gehad, maar daar nooit iets mee heeft gedaan. De 
ringvinger en pink zijn essentieel voor de balans van je strijkstok om je arm te kunnen 
ontspannen als je strijkt. 

Onwetendheid is het grootste kwaad 

Op het conservatorium krijg ik vioolles van Pavel Šorm. Toen ik een keer moest huilen, 
vroeg hij of ik een oogontsteking had. Hij had geen idee wie ik was en wat er in mij 
omging. Voor het overgangstentamen, ben ik heel zenuwachtig. Als ik zak stort mijn 
wereld in. Sander Hesselink die ook in de commissie zit, heeft mij een maand daarvoor 
nog gezegd, dat ik me als ik zo speel geen zorgen hoef te maken. Als ik ‘s avonds 
teleurgesteld naar zijn huis fiets, krijg ik de wind van voren: Ik had niet bij hem weg 
moeten gaan, ik had een bibberstok en heb nog steeds een bibberstok. 
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de distelvlinder in 
onze tuin 



Tot mijn verbazing en vreugde gaan mijn ouders 
praten met de directeur Johan van de Boogert. 
Mijn vader zegt dat hij niets kan zeggen over de 
beoordeling, maar het onmenselijk vindt om 
iemand, zonder enige waarschuwing vooraf, te 
laten zakken. Ik mag het tentamen eind juni 
overdoen voor een onafhankelijke commissie: 
hijzelf, Jo Juda en Nap de Klijn, twee 
gepensioneerde bekende Joodse violisten, die 
het concentratiekamp hebben overleefd. 

Het rooster voor 1978/79 is al gemaakt. Mijn leraar Pavel Šorm zit vol. Ik wil niet 
terug naar Hesselink. Er is nog één vioolleraar, maar die gaat het jaar daarna 
met pensioen. De directeur vraagt Bouw Lemkes, die vioolles geeft op het 
conservatorium in Den Haag en in Amsterdam en in Utrecht woont. Ik mag bij 
hem thuis komen voorspelen. Als ik stop, omdat het niet gaat, zegt hij: “Je wil 
wel, maar het gaat niet.” Ik mag bij hem gaan studeren. Ik moet na de vakantie 
eerst nog voorspelen op het Sweelinck conservatorium in Amsterdam, dat hoger 
aangeschreven staat dan Utrecht. Het worden twee spannende maanden. In 
augustus word ik aangenomen. 

Waar een wil is, is een weg,  
waar liefde én een wil is, is dé weg. 

Tot nu toe heeft Elisabeth, een vriendin van 
mij, mij op de piano begeleid. Ik vraag Wim 
Serlie, die al jaren vaste begeleider is op 
het conservatorium, of hij mij wil begeleiden.  
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Het is zomervakantie, daarom oefenen we bij hem thuis in Veenendaal, hij 
haalt me van de trein. Ik leer in drie weken tijd muzikaal heel veel van hem. 
Ik speel op het tentamen zo goed dat ze zeggen dat ik zeker door moet 
gaan. Ik ben opgelucht en heel blij! 



De afwijzing en de teleurstelling leiden naar een nieuw leven. 

Ik blijf in Utrecht wonen op de Biltstraat in een huis met zeven studenten van het 
conservatorium. Ik krijg elke week bij Bouw thuis anderhalf uur vioolles. Op het 
conservatorium heeft maar één uur en een kwartier tijd voor een leerling. Ik vind Bouw een 
fijne leraar en leer veel van hem. Na mijn conservatorium blijf ik nog 6 jaar bij hem 
studeren. Bouw is nu 90 jaar, ik heb vandaag nog een nieuwjaarskaart van hem gekregen. 

concentratie en ontspanning 

Ik studeer 4 of 5 uur viool per dag. Ik werk aan mijn techniek, speel veel toonladders en 
etudes. Ik leer mijn rechterarm te ontspannen om een mooie diepe toon te krijgen. Zuiver 
spelen blijkt niet een kwestie van geluk of pech. Ik leer hoe ik daar aan kan werken. Bij het 
overgangstentamen is iedereen verbaasd hoe ver ik in een jaar tijd ben gekomen. Door de 
overstap van Utrecht naar Amsterdam krijg ik ook nog een extra jaar. 

Ik ga in het Nationaal Jeugdorkest. Ik speel veel kamermuziek en ben 7 jaar 
concertmeester bij de bachcantatediensten in de Geertekerk in Utrecht. Jos van 
Veldhoven is dirigent. Ik leer van hem Bach spelen en speel de solopartijen. Hij 
bedankt me na afloop altijd. Ik ben voel me op mijn plek. Ik heb geen last van 
zenuwen en kan me muzikaal ontwikkelen. 
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Na een jaar zoeken 
vind ik in Den Haag 
bij vioolbouwer 
Willem Bouman en 
zijn vrouw Irmgard de 
viool van mijn leven. 
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Als violiste ben ik altijd bezig met zuiverheid en klank. De 
viool heeft geen vastliggende tonen, zoals de toetsen 
van een piano, of de fretten van een gitaar. Om zuiver te 
spelen moet je de vingers van je linkerhand op je gehoor 
en op je tast heel precies op de snaar plaatsen en/of 
bijstellen. Elke toon kan zuiver of onzuiver zijn. Dit vraagt 
jaren geduld, luisteren, oefenen en je verdiepen in 
samenklanken en resonantie. Mensen denken dat ze het 
niet horen, maar als ik laat horen wat zuiver is en wat 
niet, hoort iedereen dat. 

Speel of zing je zuiver, dan kan je ook boventonen horen. 
Boventonen zijn som- en verschiltonen van samenklanken, 
extra tonen die zich vormen als je zuiver en met resonantie 
zingt of speelt. Boventonen bepalen de klankkleur van de 
tonen die je speelt of zingt, een uitstraling om een toon, net 
als een aura om een mens heen. Hoe zuiverder, hoe 
intenser je zingt of speelt, hoe meer boventonen zich 
kunnen vormen, hoe mooier, warmer, dieper en helderder 
de klank is. 

zuiverheid 

zuiverheid en boventonen 



Zonder fouten en zuiver spelen is heel belangrijk voor de rust in de muziek. Om met rust en 
concentratie te kunnen spelen moet je muziek goed kennen, ook technisch en muziek spelen 
die je echt wil spelen. Op het conservatorium moet je voldoen aan eisen en kom je niet toe aan 
vragen waarom je speelt en wat je met je muziek wil overbrengen. Vragen waar ik pas aan 
toekwam toen ik 35 jaar was en overspannen thuis zat. 

Door veel met kinderen om te gaan, 
besef ik dat wij als volwassenen veel 
kwijtraken door de druk van presteren. 
We gaan vaak door zonder stil te staan 
en ons af te vragen hoe we ons voelen 
en of we blij worden van wat we doen. 

Vanaf dat ik 18 jaar ben heb ik vioolles gegeven aan kinderen, studenten en volwassenen. 
Daardoor heb ik veel geleerd en mijn invoelend vermogen kunnen ontwikkelen. Ik heb altijd 
contact met kinderen gehad. Ik vind de spontaniteit, openheid en liefde van kinderen heel 
belangrijk om verbinding te maken en te houden met mijn eigen spontaniteit. 
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mijn pad naar liefde 

Afstemmen, uitzuiveren en helderheid zijn begrippen die ook voor communicatie,  
contact en samenwerking essentieel zijn. 



Op een dag belt een moeder aan uit de straat. Ze vraagt zich af als ze mij zo mooi hoort 
spelen of ik dan ook niet haar drie zoontjes van 6, 4 en 2 jaar vioolles zou kunnen geven.  
Zij heeft zelf vioolles op de muziekschool. Toen ik 19 jaar was had ik besloten om nooit 
meer les te geven aan kinderen, omdat ik het contact met ouders zo moeilijk vond. Ik zeg 
dat ze beter naar de muziekschool kunnen gaan, dan kunnen de kinderen ook samenspelen 
met anderen. Als ze vertelt dat haar oudste zoontje het moeilijk heeft op school, zeg ik dat 
erover zal nadenken. 

Ik speel met Govert een ‘lied’ met 2 losse snaren g g d g g g d g g d g d g g d g. De noten 
lijken (ook voor mij) volkomen willekeurig. Als ik samen met hem kijk of we het lied soms 
kunnen indelen per 4 noten, verschijnt er ineens een mooi patroon: 3x hetzelfde en 1x anders 
en kan hij het ook uit zijn hoofd spelen: g g d g (A) g g d g (A) g d g d (B) g g d g (A). 

De volgende dag bel ik Annette dat ik haar oudste zoontje van 6 jaar wel les wil geven, maar 
dat ik de andere kinderen nog te jong vind. Door Govert les te geven (mooi dat lesgeven het 
woord geven in zich heeft) komt er bij mij een stroom op gang, die daarna nooit meer zal 
stoppen. Door me in hem in te leven probeer ik hem zoveel mogelijk te geven wat hij nodig 
heeft en wat bij hem past. Mijn vader vindt het leuk dat ik speciaal voor Govert een kapstok 
maak waar hij zelf zijn jas op kan hangen. 

vioolles geven aan Govert 

Govert ziet een klein vlekje op de 
pagina en vraagt wat dat betekent.  
Het is een heel klein inktvlekje! Het 
raakt mij dat (kinderen) hij zo iets 
kleins ziet en er een vraag over 
durft te stellen. Vertrouwen 
opbouwen en open staan  
vind ik een mooi (leer)proces. 
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Als 2 tonen al niet zomaar te overzien zijn, dan kun je wel begrijpen dat je nooit de 
duizenden noten echt kan horen en begrijpen die je speelt, alleen of samen, in een trio, 
kwartet, ensemble of orkest. Het antwoord in mijn leven daarop is geworden: stilstaan, 
voelen, zoeken naar eenvoud, rust en diepgang, meditatief spelen. Door het samenwonen 
en samenwerken met Jeannette, Erik en Marthe kan ik daarmee bezig zijn. 

Ik speel veel samen en wil kinderen het gevoel geven dat samenwerken met 
volwassenen fijn is en dat samen muziek maken een mooie ervaring is.  

Zo heb ik zelf nooit les gehad. 

Ik krijg op de muziekschool 20 tot 30 minuten tijd voor een leerling, veel te weinig om echt iets 
te kunnen leren. Ik voel me vaak tekortschieten. Daarom geef ik kinderen (en volwassenen) 
altijd een half uur les en kinderen die heel graag willen 45 minuten, sommigen zelfs een uur. Ik 
leer veel van de kinderen, de vragen die ze stellen. Het gevoel van me moeten inhouden is niet 
fijn, maar wel nodig geweest om sterk genoeg te worden om de tijd te gaan nemen die ik graag 
wil en tegen verwachtingen, heersende meningen, ideeën en normen in te durven gaan. 
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muziekschool 

Mijn vioolleraar Bouw Lemkes belt me voor 
de zomer in 1987 op met de vraag of ik op 
de muziekschool in Tiel vioolles wil geven. 
Ik wil dat wel. Hij vraagt of ik daar nog over 
wil nadenken, ik zeg dat dat niet hoeft. 



 

Vanaf mijn 23ste heb ik een relatie met Gerda. Ik voel me ongelukkig en weet niet met haar 
zwijgen om te gaan. Als ik na 5 jaar zeg dat ik zo niet verder wil, zegt zij dat ze van me houdt. 
Om uit de impasse te komen stel ik voor om samen te gaan wonen. We gaan een huis zoeken 
en kopen in 1989 het huis waar ik nu nog woon met Marthe, Erik en Jeannette. Na een half jaar 
wordt Gerda verliefd op een man. Zij wil bij mij blijven wonen, maar dat wil ik niet. Als zij weggaat 
stort mijn wereld in. Gerda krijgt 2 kinderen en overlijdt 4 jaar later aan een hersentumor. 

Een jaar later, als ik 35 jaar ben, word ik overspannen. Het aanpassen en aanvoelen van 
anderen, zonder daarover iets te kunnen zeggen is me teveel geworden. Ik ga hulp zoeken bij 
een haptotherapeut om mijn gevoel te kunnen uiten. Het wordt een lange eenzame weg, 8 jaar 
geen feestdagen, geen familie en vrienden, alleen contact met een haptotherapeut en mijn 
vader.  

Ik heb 12 jaar wekelijks therapie bij drie haptotherapeuten, waarvan 3 jaar twee 
keer in de week. Haptonomie is gericht op aanraken en gevoelens uiten. Het zijn 
zware, moeilijke, maar ook leerzame jaren met veel nare ervaringen. Als je weet 
hoe je het niet wil, wordt de kracht om het anders te doen ook sterker. 
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Op mijn 35ste komt er een keerpunt in mijn leven 
als ik ga praten over mijn twijfels en onzekerheden. 

liefde overwint alles, 
waar liefde is,  
is geen angst 

Als ik maar enig vermoeden had gehad wat die 
weg mij zou brengen, zou ik me niet zo diep 

ongelukkig gevoeld hebben. 



Op het smalle pad van hulp vragen, vind ik net voldoende ruimte om mijn angst om 
te praten te doorbreken. Als ik na 8 jaar ook mijn kritiek en gevoelens uit naar mijn 
therapeut, blijkt hij niet aanspreekbaar. Ik kom erachter dat ik me ook aan hem heb 
aangepast en ga verder met zoeken naar wat ik echt wil in mijn leven. 

Buurkinderen bellen aan, komen langs, willen met me spelen. De verbinding met kinderen 
is essentieel, zeker in die eenzame periode, om te blijven geloven dat er iets anders 
mogelijk is en liefde bestaat. Ik gun niemand de eenzaamheid die ik heb ervaren. Ik weet 
nu wel zeker dat je hulp krijgt als je de moed hebt om een nieuwe weg te gaan zoeken. 

Ik studeer een jaar psychologie, een jaar natuurgeneeskunde, een jaar psychosociale 
opleiding en doe de 2-jarige basisopleiding haptonomie, maar voel me nergens thuis. Ook 
in de alternatieve wereld denk, voel en kijk ik anders. Ik ben op een ander niveau bezig en 
wil dat er echt iets in mijn leven gaat gebeuren. Ik begin mijn eigen praktijk. Ik blijk mensen 
totaal anders te helpen dan ik zelf ooit heb meegemaakt, gelijkwaardig, open en gericht op 
samenwerken, net als muziekles geven. 
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Diep in mij heb ik de vaste overtuiging dat iedereen elkaar kan begrijpen, als je 
maar open wil staan, voor jezelf, voor de ander, voor nieuwe ervaringen. 
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doorbraak 

Om de vrijblijvendheid te doorbreken stel ik 
na twee weken de vraag wat we met de 
ervaring van de afgelopen drie jaar in ons 
leven willen doen. Er komt een doorbraak. In 
één weekend gaan zeven mensen weg, ook 
mijn zus Jeannette. 

Na een jaar gewerkt te hebben in een praktijkruimte met hoge huur, laat ik thuis een 
praktijkruimte maken. Zo heb ik de tijd om met iemand een halve of hele dag te werken en 
’s avonds breng ik de mensen die ik begeleid in kleine groepen bij elkaar. Maar therapie 
voelt ook te beperkt, niet verbonden met het leven. Elke keer stoppen en een week 
wachten om verder te gaan, vind ik niet fijn. Ik zoek een dieper niveau van contact, waarin 
ik over alles in het leven kan praten. 

Therapie is opgeheven, mijn inkomen weg, 
maar tot mijn verbazing word ik er vrolijk 
van. Er valt een last van me af. Marthe en 
Erik blijven en mijn zus komt er een week 
later ook weer bij. 

Ik besluit de tien mensen die ik nu drie jaar 
begeleid bij elkaar te brengen. Op 28 december 
2005 komen we in mijn woonkamer een dag bij 
elkaar en eten we samen. In maart komen we weer 
bij elkaar. Een week later gaan we al vijf dagen in 
de week met elkaar werken. De tijd vliegt om. We 
delen ervaringen, gevoelens, maken muziek, we 
zingen en eten met elkaar. 
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Hoewel het niet makkelijk is in de vakantie, vinden we 
het een bijzondere ervaring. Ik doorbreek alle hokjes, 
begeleiding wordt  samenwerking. We zijn elke dag bij 
elkaar en eten ook met elkaar, ik deel mijn kennis en 
ervaring met muziek. Omdat ik het zonde vind om weer 
naar vier huizen te gaan stel ik de andere drie voor om 
bij mij in huis te komen wonen. Er is al een verbouwing 
gepland, die nog aangepast kan worden. Vanaf 
november 2006 wonen we met elkaar in mijn huis. 
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het begin van onze woongroep 

mijn ouders 

twee weken kamperen op een camping 



Als ik me heb losgemaakt van alle door onze maatschappij opgelegde beperking, ga ik 
Marthe, Erik en Jeannette begeleiden in een proces naar bewustwording. Ik heb in 2000, 
in de 8 jaar dat ik heel eenzaam was, op een middag het proces beschreven op één A4. 
Het pad van onbewust naar bewust, van onwetendheid naar wijsheid, van alleen naar 
samen. Het met elkaar samenwonen en samenwerken worden 7 moeilijke jaren, maar 
alles beter dan je alleen voelen, vinden we allevier. Ik ben blij dat ik kan helpen in het 
zoeken naar echtheid, eerlijkheid en liefde. 

We maken veel mee. Ik weet door mijn eigen bewustwordingsproces dat de enige weg 
naar een sociaal en bewust leven is iedereen en alles serieus nemen, emoties, 
gevoelens, gedachten doorvoelen, verwoorden en loslaten. Onderscheid leren maken 
in wat je belangrijk vindt en wat niet, wat je wel en wat je niet fijn vindt en vooral  
wat we wel en niet fijn vinden. Het proces van uitzuiveren, eerlijk worden is diepgaand 
en heel waardevol. Hoe moeilijk het ook is, we zijn er zielsgelukkig mee. Dit leer je niet 
in het gezin, op school, opleiding, universiteit, therapie of werk. 
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sociaal en bewust leven 

PROCES van ON-BEWUST-ZIJN naar BEWUSTZIJN 

pad van onwetendheid naar kennis, inzicht, helderheid, liefde, wijsheid 



We werken hard aan onszelf en aan muziek.  
We oefenen 2 jaar lang acht uur per dag, zeven 
dagen per week. Ik leer mezelf viola da gamba en 
luit spelen en leer het ook aan de andere drie. 
Viola da gamba (gamba is Italiaans voor been, in 
het Frans jambe), dus eigenlijk een beenviool. Je 
houdt de sopraan (diskant) viola da gamba op 
schoot, de alt viola da gamba en de bas viola da 
gamba tussen je benen. Omdat Marthe, Jeannette 
en Erik heel weinig van muziek weten geeft dat 
mij de ruimte om bezig te zijn met wat ik echt 
belangrijk vind: zuiverheid, ontspanning, 
bescheidenheid en dienstbaarheid. We laten een 
viola da gambakwartet en een luitkwartet bouwen, 
van allebei een sopraan, twee alten en een bas 
instrument. 
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We doen in 2011 mee met 
een wedstrijd voor subsidie 
en krijgen de 2de prijs, € 7.500 
van het Rabo DichtbijFonds 
voor ontmoetingen met 
muziek in verzorgingshuizen. 

Ik geef muziekles thuis, en we 
gaan naar kinderdagverblijven 
en scholen. Kinderen, 
volwassenen en ouderen 
mogen op mijn instrument 
spelen. Marthe maakt er 
prachtige foto’s van. 

kinderdagverblijf de Regenboog 



Ik leer mezelf luit spelen. Dat schreef 
mijn moeder al in een gedicht voor mijn 
eindexamen viool, mei 1983: Als kind 
maakte ik al geluidjes, duidde dat op 
viool of luitjes? 
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Ik speel het liefst op de kleine (diskant) 
luit, waarvan er in Nederland maar een 
paar zijn. Door het samenwonen en moet 
elkaar samenwerken, delen we ook het 
oefenen met elkaar. Het voelt veel fijner 
en natuurlijker dan apart studeren wat 
(bijna) iedereen doet, zeker als 
professioneel musicus, als je heel veel 
uren studeert. 

Ik leer mezelf luit spelen door een tijd lang 
iedere dag te beginnen met een half uur 
luit spelen, terwijl Marthe, Erik en 
Jeannette luisteren. Het spelen met hen 
erbij stimuleert mij om zo te studeren dat 
het fijn is om naar te luisteren. 

Op een school 
met kinderen uit 
de hele wereld 
speelt Youran  
heel graag op 
mijn instrument. 
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Vanuit mijn wens om kinderen (en 
volwassenen) in aanraking te brengen met 
muziek, rust, concentratie en liefde, ontwikkel ik 
een methode met gekleurde noten. In één lied 
krijgt dezelfde noot dezelfde kleur, in een ander 
lied kunnen dat weer ander kleuren zijn. Zo blijf 
je noten lezen en geen kleuren. 

We hebben bamboefluiten gebouwd van één 
toon. Ieder kind (of volwassene) krijgt een fluit 
en samen maken we een melodie. De zachte 
klank nodigt uit om te luisteren. 



Muziek is rekenen met gevoel, 
 zo leg ik het kinderen vaak uit. 
Concentreren, luisteren, uit je 

hoofd spelen en samenspelen zijn 
waardevolle ervaringen, die  

je dichter bij je gevoel brengen. 
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op deze verfijnde instrumenten met 
darmsnaren mogen spelen, is voor jong en 

oud een intense ervaring. 
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dovenetel 

hopblad 

4 jaar oud 



Net zoals de rups verandert in een prachtige vlinder,  
zo hebben we onze soms pijnlijke en kwetsbare ervaringen 

kunnen transformeren naar een bewust en zinvol leven. 
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nieuw leven, nieuwe ervaringen 



Ik ben niet alleen sociaal, maar ook muzikaal een andere weg ingeslagen. Ik speel geen viool 
meer. Viool speel je intens en diep in de snaren, de viola da gamba heel licht, zonder 
inspanning, alsof je met je strijkstok de tonen uit de snaren tilt. Omdat ik niet wil dat de viool 
blijft liggen, zonder dat iemand erop speelt, besluit ik mijn Jacobs viool uit 1691 te verkopen. 
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van één viool naar 4 viola da gamba’s en 4 luiten 

Hoe blij ze met de viool is, hoor ik bij 
toeval als ik in een biologische winkel 
bij de kassa sta. Een vrouw met een 
viool op haar rug die maar weinig 
boodschappen heeft laat ik voorgaan. 
“Omdat je viool speelt”, zeg ik, “ik heb 
ook viool gespeeld en nu speel ik viola 
da gamba.” Door wat ik zeg, weet ze 
meteen wie ik ben. Ze zegt: “Dan heb jij 
jouw viool aan Judith verkocht, ik zit 
elke dag naast haar in het orkest en 
mag soms ook even op haar instrument 
spelen.” Wat leuk om op deze manier 
iets over mijn viool te horen. 

Ik krijg een ingeving om Holland 
Baroque Society te bellen. Judith 
Steenbrink blijkt op zoek te zijn naar 
een nieuwe viool. Als zij bij mij thuis 
komt, speelt ze met zoveel liefde en 
intensiteit op mijn viool, dat ik meteen 
voel dat de viool bij haar in goede 
handen is. Zij vertelt dat ze van plan is 
de viool terug te laten bouwen in de 
oorspronkelijke staat, wat ik fijn vind 
om te horen. 



Zo heb ik mijn viool ingewisseld voor speciaal voor ons gebouwde instrumenten, een viola da 
gambakwartet en een luitkwartet. We spelen melodieën op bamboefluiten en zingen steeds 
mooier en zuiverder. De piano die mijn moeder met handwerklessen heeft verdiend staat nu bij 
ons thuis. Ik speel in kleermakerszit, met gesloten ogen, (luit)muziek uit de renaissance, die ook 
op de piano mooi klinkt. Wat een enorme rijkdom! 
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Als in november 2013 de projecten in verzorgingshuizen afgerond zijn, besluiten we een jaar ‘niets’ 
te doen. Marthe vindt op een avond een interview met twee jonge mensen uit Amerika en Ecuador 
die nu 6 jaar zonder voeding leven en twee kinderen hebben. We zoeken contact en doen via 
internet een 8 dagen proces om voeding los te kunnen laten, waarin we 3 dagen niet eten en 
drinken. Het proces inspireert ons, fijn dat we dit in ons eigen huis mogen meemaken. Wij krijgen 
elke dag een bemoediging over licht en liefde. De woorden raken me zo dat ik ze op muziek zet en 
ook 4-stemmig maak. De woorden en het zo zuiver mogelijk zingen raken mensen. Wat wij in 11 
jaar hebben opgebouwd, waarvan 8 jaar intensief samenwonen, samenwerken en muziek maken, 
komt nu ook door het zingen naar buiten. 
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liefde en loslaten voeding 

We hebben 2 jaar alleen rauwe voeding gegeten. Je 
ervan bewust zijn wat je eet en wat eten fysiek en 
emotioneel met je doet is heel leerzaam. Voedsel 
blijkt meer belastend dan we denken. Hoe minder je 
eet, hoe minder je hoeft te verteren. Vasten is al 
eeuwen oud, maar als je niet eet ga je dood, leren 
we. Dat blijkt anders te zijn. Net zoals de aarde rond 
bleek te zijn en niet plat. We zijn bezig om op onze 
eigen manier. Voedsel verbouwen, vervoeren, kopen 
en bereiden vraagt wereldwijd heel veel tijd, geld en 
energie. 

Ik componeer  
4-stemmige affirmaties 
(bemoedigingen)  
na het 8 dagen proces 
over liefde en het 
loslaten van voeding. 
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Als kind dacht: “Dit kan toch niet de bedoeling zijn?” 
Als volwassene besefte ik: “Dit is niet de bedoeling.” 
Nu kan ik vanuit mijn hart zeggen: “Dit is de bedoeling.” 
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Ik kan nu uit de grond van mijn hart tegen iedereen zeggen: 
“Maak alles door en blijf vertrouwen en geloven dat je hulp 
krijgt. ”Hoe meer we bewustwording als ons dagelijks werk 
zien, hoe normaler het wordt. Ik besef door wat ik eerst in 
verdriet en nu in vreugde meemaak, hoe groot mijn verlangen 
is om op diep niveau naar heling en samenwerken te zoeken. 
Ik heb veel geduld moeten hebben, maar wie geduld heeft 
maakt mooie dingen mee. 

Ik heb veel mooie, 
bijzondere en moeilijke 
ervaringen gehad, die mij 
bij de diepere zin van het 
leven hebben gebracht. Het 
omgaan met elkaar vraagt 
van iedereen dat je ruimte 
geeft aan elkaar, zodat 
iedereen gehoord wordt en 
het gevoel krijgt waardevol 
te zijn en een bijdrage mag 
zijn voor het geheel. 



het woord liefde begrijpt iedereen 

51 

Liefde is alle tegenstellingen opheffen. Er is geen onderscheid tussen mij en 
de ander. Alles is goed, ook wat wij kwaad noemen. Iedereen mag zijn/haar 
ervaringen hebben. De weg naar liefde gaat langs dualiteit, eenzaamheid, 
onvrede, om steeds op een dieper niveau te weten dat liefde de enige weg is 
naar liefde. Hoe meer liefde je ervaart, hoe minder angst en dualiteit er is. 
Liefde verbindt en brengt eenheid en rust. We hoeven het allemaal niet alleen 
te doen. We mogen vertrouwen op God, een hogere intelligentie, Liefde. 

Gevoel is onzichtbaar, soms 
moeilijk te verwoorden. We 
praten (gelukkig steeds meer) 
over gevoel, en vinden woorden 
voor hoe we ons voelen. Liefde is 
nog moeilijker te omschrijven. 
Toch weet ieder kind wat liefde is. 
Het is eigenlijk een mooi wonder, 
dat we aan één woord voldoende 
hebben. 

Hoe ervaar je liefde, hoe onderscheid je liefde 
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We spelen een canzone (zangstuk) uit de 
renaissance van Giovanni Domenico Rognoni. 

Halverwege de canzone is er een stil moment met 
mooie open akkoorden, alsof de zon opkomt. De 
naam van de canzone is L'Aureliana, gouden 
uitstraling. De komst van de vlinder voelt als een 
bevestiging, kracht en energie om door te gaan. 
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Ons viola da gamba kwartet hebben 
we laten bouwen door Amit 
Tiefenbrunn die in Israël woont. Hij 
heeft 9 jaar in Nederland gewoond en 
op het conservatorium van Utrecht 
contrabas gestudeerd. Daar heeft hij 
zijn vrouw Gertruud leren kennen. Zij 
studeerde piano en bleek na mij op 
dezelfde kamer te hebben gewoond 
in een studentenhuis met studenten 
van het conservatoriium.  
Gertruud was toen bevriend met 
Ingrid, een vriendin van ons die orgel 
heeft gestudeerd en organiste was in 
de kerk vlakbij ons huis. 



Op 15 mei 2014, een week na mijn 
55ste verjaardag, ben ik bij mijn ouders 
in Den Haag. Ik zit samen met mijn 
moeder in de zon op het terras. We 
zien een citroenvlinder langs vliegen. 

De vlinder zit op een koekoeksbloem. Toevallig 
heb ik net met mijn moeder gepraat over de 
koekoeksbloemen, waar ze zoveel van houdt, die 
bij haar op het terras staan te bloeien.  
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Ik vertel mijn moeder dat ik een boek aan 
het maken ben over vlinders. Ze vraagt of 
deze vlinder al in mijn boek staat. Ik zeg 
nog niet, omdat ik de foto die ik nu heb niet 
mooi vind en een betere foto wil. 

Even later belt Marthe dat ze een citroenvlinder 
ziet in onze tuin in Utrecht en daar een foto en 
een filmpje van heeft gemaakt. Ik heb de wens 
nog niet uitgesproken of de foto is al gemaakt. 

Ik heb die dag ook nog 
een roze broek en een 
geel shirt aan. Wat  
een synchroniciteit en 
prachtige verbindingen 
tussen mensen, 
vlinders, bloemen, 
kleuren en wensen! 
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Mijn ouders zijn 14 oktober 2014  
60 jaar getrouwd 

We vieren dat met familie en vrienden in het 
restaurant van hun appartementencomplex. 
Mijn vader heeft alles goed voorbereid en 
vraagt mij om de uitnodiging te maken. Op 
de voorkant van de menukaart wil mijn 
moeder graag een foto van de rivier de Lek, 
waar zij vroeger woonde. Jeannette tekent  
er rietpluimen bij. Fijn dat er zoveel 
samenwerking en overleg is. 
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Hij heeft door de armoede en crisisjaren in zijn jeugd, het vroege overlijden van zijn vader en 
door de oorlog, de drang gehad om er alles aan te doen financieel geen zorgen te hebben. Nu 
mijn moeder bijna niet meer kan lopen, heeft hij het niet altijd makkelijk, maar krijgt hij ook een 
kans om een ander deel van zichzelf te ontwikkelen, zorgzaamheid en inlevingsvermogen. 

Doordat ik de afgelopen jaren een dag 
in de week naar hen toe ga, is het 
contact steeds vertrouwder geworden. 



Op onze website is veel over 
ons te zien en te lezen. 
www.contactmuziek.nl 

Leonoor van Beuzekom, Marthe Pal,  
Erik de Jong, Jeannette van Beuzekom 

Billitonstraat 6 
3531 HJ Utrecht 

030-2942625 
contactmuziek@lombok.nl 

www.contactmuziek.nl 

Contact & muziek 

Ik ben blij dat ik mijn verhaal met anderen kan delen.  
Als je wilt reageren of iets wil delen, vind ik dat altijd leuk. 

Bij het onderwerp vlinders zijn ook 
filmpjes te zien, waar ik vlinders 

op mijn hand heb. 

Leonoor 

Utrecht, februari 2015 

http://www.contactmuziek.nl/
http://www.contactmuziek.nl/vlinders.html


  

contact met de ziel 

Ik hoop dat het lezen van dit boek je inspireert om je gevoel 
 en je hart te volgen, je creativiteit te ontwikkelen 

 en met licht en liefde bezig te zijn. 

Als kind neurie ik in de zandbak, speel ik viool 
 en vind ik vlinders bijzonder. 

Als Jeannette, Marthe en Erik bij mij in huis komen wonen 
is dat het begin van een grote verandering in mijn leven. 

 Ik ben niet meer alleen en kan mijn muziek,  
ervaringen en inzichten delen. 

De wens om een vlinder op mijn hand te hebben wordt vervuld, nadat 
wij muziek hebben gemaakt in een verzorgingshuis. Samenleven, 

samenwerken, muziek maken, zingen, 
 contact met mensen om me heen, contact met vlinders 

 maken voor mij liefde concreet en voelbaar. 

Vlinders en muziek helpen ons om contact te maken 
 met onze ziel en open te staan voor de diepere 

 betekenis van gebeurtenissen in je leven. 


