de ziel terug in de zorg en in het leven
workshop, ontmoeting 13 oktober 2018
De echte les in het leven: Alles is anders dan je denkt
DEEL 1
Ik wil graag mijn verhaal delen, over mezelf, onze woongroep en de zorg voor
mijn moeder, samen met mijn huisgenote Marthe. Mijn andere huisgenoot Erik
zal er 13 oktober ook bij zijn. Ik ben Marthe en Erik 15 jaar geleden in 2003 in
mijn praktijk voor haptonomie en muziek gaan helpen om te gaan praten over
jezelf en hoe je je voelt. Ik gaf vioolles op een muziekschool en werd
overspannen en kwam in de WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid), het werd het
begin van een nieuw leven, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik kon maar 20-30
minuten per leerling lesgeven. Ik gaf 40 uur in plaats van 20 uur les, maar
voelde me nog steeds tekort schieten. In contacten had ik veel te lijden onder
mensen die hard met mij omgingen.
Ik was viooldocente, ik heb mezelf en
mijn drie huisgenoten viola da gamba en
luit leren spelen. Ik speel nu geen
instrument meer, soms spontaan op een
viool van een straatmuzikant, hier links
op de foto. Ik zing alleen meditatief a
capella en 2- en 3-stemmig en samen
met Marthe en Erik.

De folder voor mijn
praktijk die ik 3 jaar heb
gehad van 2003-2006.
Door mensen bij elkaar te
brengen, samen te gaan
werken is in 2006 onze
woongroep begonnen.
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In 2006 zijn Marthe en Erik en mijn, op 8 juni 2017 overleden zus, die ik 17 jaar
heb begeleid, in mijn huis komen wonen. We noemden onze woongroep
Contact & muziek, maar waren ook een soort van begeleid wonen met als
uitgangspunt zingeving, bewustwording: samenwerken, sociaal met elkaar om
leren gaan. Ik ben gaan vertellen over rust, praten, luisteren, overleggen en ben
hen mee gaan nemen in het stil zitten (mediteren), muziek maken en a capella
zingen om het contact met elkaar, met vrienden, familie en mensen om ons
heen en wie we spontaan ontmoeten te verdiepen en op een andere niveau te
brengen. We zoeken naar een nieuwe manier leven, doen ervaringen op in
contact, samen zijn, elkaar helpen, stimuleren en inspireren.
De sociale verschillen blijken heel groot. Erik praatte 6 jaar niet of nauwelijks,
Jeannette (mijn overleden zus) kon urenlang zwijgen. Ze kwamen niet toe aan
hun eigen pijn en verdriet, waren, na een heel moeilijk leven, eigenlijk aan het
overleven en bijkomen.
We verwerken trauma’s van het gezin
op schoot
bij
waar we vandaan komen, praten over
mijn moed
er
wat we in ons leven hebben
meegemaakt, thuis, op school, met
vrienden, op ons werk. Ik zorgde
ervoor dat er zoveel mogelijk ruimte
kwam om ons zelf op een nieuwe
manier te ervaren en tegen te komen.
We hadden het zwaar, vaak veel te
zwaar. Iedereen had zoveel
meegemaakt dat de natuurlijheid in
het contact ver te zoeken was.

Mijn oma, de moeder van mijn moeder,
was een sociaal iemand, hard gewerkt,
mocht als meisje alleen maar naar de
lagere school. Ze kon goed naaien en
heeft ook de bruidsjurk van mijn moeder
genaaid. Ik voel ik me heel erg
verbonden met haar, ze helpt mijn
moeder, ook nu ze is overleden.
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Ons gezin, foto uit 1964,
links mijn oudste boer (8
jaar), daarachter mijn
oudste zus (9 jaar,
overleden in 2017) en
naast haar mijn vader
(34 jaar) en mijn jongere
broer (6 jaar, overleden
in 2016). Mijn moeder
(30 jaar) half verscholen
in het midden, mijn
jongere zusje (1 jaar) en
ik (5 jaar) (rechtsonder),

Links mijn oudste zus,
rechts achter mijn oudste
broer, links voor mijn
andere broer en ik
(rechts voor). Er zijn in 4
jaar 4 kinderen geboren,
4 jaar later is mijn
jongste zus geboren.

Marthe en ik zijn op elkaar aangewezen om ons niet te laten tegenhouden om
een eigen leven op te bouwen, subsidies aan te vragen voor muzikale
ontmoetingen in verzorgingshuizen, kinderdagverblijven, scholen. Thuis geef ik
met Marthe, Jeannette en Erik erbij muziekles aan kinderen, alleen of in kleine
groepjes. Kinderen vinden het heel fijn om samen te werken met volwassenen.
En als volwassenen herinneren we ons weer hoe we zelf waren als kind en wat
er van ons is geworden door het gezin, school, werk, vrienden. Marthe maakt
prachtige fotoreportages en video’s van de muzieklessen en muzikale
ontmoetingen.
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De helende werking van muziek(ondewijs) is enorm. Een paar jaar later zie ik
een meisje op straat lopen met haar oma. Ik zie dat ze mij herkent van het
kinderdagverblijf, ze is 5 jaar. Haar ogen stralen, ik voel een grote
verbondenheid vanuit een andere dimensie, verschil van leeftijd is onbelangrijk.
We praten met elkaar, er is zielscontact. Haar oma kan haar ogen bijna niet
geloven en zegt verbaasd dat de muziekles diepe indruk op haar gemaakt
moet hebben dat ze u herkent en zo blij is om u te zien.
De afgelopen twee maanden kwam ik ‘toevallig’ drie leerlingen tegen, die het
erg fijn vonden om mij na jaren weer eens te zien. Bij alledrie kon ik voelen dat
er echt iets gebeurd is in de muzieklessen op een diepere laag, wat van veel
waarde blijkt. Helaas roept het ook weerstand op bij ouders. Twee van de drie
meisjes moesten stoppen met de muziekles. Toen ik Gizem laatst zag stond ze
in de deur met haar moeder. Haar tante werd zo kwaad dat ze de deur dicht
moet doen! Ze staat hierboven op de eerste foto, ze stond in de muziekles al
naast me voordat ik het in de gaten had.
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affirmatie van de 5e dag, I AM Light.
We doen in 2014 vanuit huis via de computer mee met een 8 dagen proces van
twee jonge mensen uit Amerika en Ecuador die al jaren zonder voeding leven
en leven van licht en adem, breatharian genoemd. We doen mee om voeding
los te laten en met lichtvoeding, en andere manieren van voeden bezig te
kunnen zijn. Eten blijkt veel meer een verslaving dan we ooit hadden gedacht.
Het is meer een troost, jezelf iets geven, dan dat je iets nodig zou hebben.
Mediteren is een andere manier om jezelf te voeden. We kregen elke dag een
affirmatie (bemoediging en bevestiging). Ik heb elke dag een affirmatie op
muziek gezet.
Later heb ik de 7 affirmaties 4-stemmig gemaakt:

Na 2 jaar rauw
e
voeding en na
he t 8
dagen proces
eten we
meer op ons g
evoel en
alleen nog ‘s a
vonds,
heel fijn om ov
erdag
niet met eten
bezig te
hoeven zijn.
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Ik heb met Marthe heel veel over gepraat dat ik graag een vlinder op mijn hand
wilde. Ik kreeg contact met vlinders, die soms minutenlang op mijn hand zaten.
Een wens ging in vervulling die ik al mijn hele leven koesterde. Ik heb daardoor
mogen ervaren dat als je praat over wat je wil, dat ook werkelijkheid wordt. Je
creëert zo steeds bewuster je eigen leven. Hoe meer je praat, deelt en gelooft
in wat je wil, hoe meer het werkelijkheid wordt. Het contact met vlinders ervaar
ik als een heel mooi geschenk in mijn leven en bijzonder dat ik dat ook met
Marthe kan delen. En omdat we er foto’s en video’s van hebben gemaakt
kunnen we het met meer mensen delen. De video’s staan op YouTube, linken
staan op onze website: http://www.contactmuziek.nl/vlinders.html

In het Grieks beteke
nt psyche zowel
ziel als vinder. Ik he
b in mijn
(foto)boek ‘Contact
met de ziel’ mijn
verhaal beschreven
over het
ontstaan van onze w
oongoep met
foto’s van contact m
et vlinders.
‘Contact met de ziel
’ is in pdf te
lezen en te downloa
den.
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De atalanta komt in 2012 in onze
tuin en de dag erna weer, ik maak
contact en de vlinder blijft wel 10
minuten op mijn hand zitten. Ik
dacht wat heeft een vlinder nodig?
‘rust’, heel bijzonder dat ik dat mag
geven en contact mag ervaren.
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duurzame, vegan
istische, woongro
ep.
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Maar wie zijn wij als mens, hoe gaan
we met elkaar om. Wat willen we met
ons leven, willen we elkaar helpen, of
dwars zitten.
We komen een beerput van ellende
tegen. Omat ik nergens voor weg wil
lopen en Marthe ook niet, gaan we
het voor iedereen onbekend pad in.
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Marthe en ik keken ernaar uit,
Jeannette (mijn inmiddels
overleden zus) en Erik niet. Het
verschil lijkt onoverbrugbaar. Twee
mensen willen praten, delen,
zoeken positiviteit en hebben
overal wel energie voor, als het
maar ten goede komt aan onszelf,
wonen samen met twee mensen
die niets lijken te willen of kunnen
met hun leven, niet in staat contact
te zoeken en positiviteit in te
brengen.
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Een neef van de overleden
vader van Erik komt bij ons
thuis. Als we in de tuin zitten
komt er een libellle op het
pakje shag ziten. De vader
van Erik is overleden aan
longkanker en rookte
dezelfde shag als zijn neef.

We leven de eerst twee jaar van twee uitkeringen van mijn zus en van Erik.
Marthe zit twee jaar in de ziektwet. De druk van de Sociale Dienst was heel
groot, Erik zou moeten solliciteren. Ik maak duidelijk dat ik mijn huisgenoten
een muzikale ‘opleiding’ geef en werk heel hard aan om mezelf en Erik, Marthe
en Jeannette viola da gamba en luit te leren spelen, twee instrumenten uit de
renaissance. We oefenen en studeren twee jaar lang 7 dagen in de week 8 uur
per dag! om een goede basis te leggen. Ik leer te ontspannen en te horen of
het zuiver is, is heel moeilijk, maar heel fijn om mee bezig te zijn.
In het muziek maken kunnen we samenwerken en elkaar vinden. Het is soms
een afleiding van de onderliggende problemen, maar ook goed dat er iets is
wat we met elkaar kunnen doen en zinvol lijkt. Wat met praten niet lukte kon
soms in het muziek maken wel bij elkaar komen. We hebben muzikale
ontmoetingen in verzorgingshuizen, kinderdagverblijven en op scholen. Marthe
heeft energie en ideeën om subsidies aan te vragen. We doen mee met een
wedstrijd van de Rabobank en winnen de 2e prijs € 7.500 door de meeste
stemmen te verzamelen voor ons project ‘Muziek in verzorgingshuizen’.
Als we zingen vallen alle tegenstellingen weg, iedereen voelt dat we ergens
mee bezig waren, ook al worden we niet altijd begrepen, gevoel komt over.
Mensen (en dieren) worden rustig van ons zingen. Maar we zijn ook bij drie
verzorgingshuizen eruitgezet, omdat de mensen blij en wakker werden.
Ik heb de verantwoordelijkheid op me genomen voor vier levens om de wil te
ontwikkelen om samen te werken en ons leven een positieve richting te geven.
Marthe is mij gaan helpen. Zij had net als ik er alles voor over om op een
positieve manier samen te werken elkaar te stimuleren en te inspireren om een
heel eigen leven op te bouwen, door met alle moeilijkheden om te (leren) gaan.
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Marthe vertelt 9 jaar elke dag over haar leven, of ze iets vaker vertelde maakt
mij niet uit. Ze praatte tenminste, wie was ik om te bepalen wat zij wel of niet
moest vertellen. Ik ben heel blij dat het me geen moeite kost om te blijven
luisteren en alles serieus te nemen van wat ze vertelt. We praten over haar
ouders, de invloed van de oorlog. Haar opa is krijgsgevangene van de Duitsers
geweest en getraumatiseerd thuis gekomen. Hij heeft nooit kunnen praten over
wat hij had meegemaakt. Hij is voor zijn trauma’s afschuwelijk behandeld met
electroshocks, waardoor hij zijn reukvermogen is kwijtgeraakt en nog meer in
zichzelf keerde.
Heel vaak hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Waar kan dat nou, dat je elke dag
kan praten over wat je hebt meegemaakt in je leven en bevestiging krijgt dat
alles wat je zegt waar is. Dat je over alles kan praten, gezin, familie, vrienden,
school, studie, werk,wat seksualiteit, het niet kunnen praten, sporten, vakantie,
uitgaan werk met je doet en gedaan heeft’. Niemand durft echt te praten over
zichzelf, haar of zijn gevoel, een mening hebben. Als je iets dieper wilt gaan en
serieus bent, sta je vaak alleen, stuit je op dichte deuren (angst).
Marthe en ik praten en maken contact, met elkaar en met mensen die we
ontmoeten. We willen iets met ons leven. Jeannette en Erik (bijna) niet, willen
geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, willen niet
samenwerken, niet geholpen worden, kunnen en willen niet praten en zijn ook
nog jaloers en kwaad dat Marthe en ik wel iets willen met ons leven en contact
maken. We hebben het heel zwaar, maar geven niet op.

Marthe en ik hebben elkaar heel erg
nodig gehad en nog steeds, we
praten en delen veel, Door alle
moeilijkheden moesten we wel heel
goed samenwerken en komen we
steeds dichter bij elkaar te staan,
waardoor we ontdekken wat de
kracht van echt samen is.
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Alle onmacht en frustraties van Jeannette en Erik komen bij Marthe en mij
terecht. Dat wordt vaak niet gezien door mensen die bij ons langskomen en
komen er verschuivingen van. Marthe en ik worden vaak niet begrepen en als
negatief gezien, omdat wij het veranderen en aangaan van de negatieve lading
op ons nemen. Van buitenaf is dan soms niet meer te zien waar de negativiteiet
vandaan komt en worden wij onterecht gezien als (de) boosdoeners.
Dat doet pijn, maar gelukkig hebben we elkaar, anders had het nooit gekund.
We kunnen steeds praten, overleggen en Marthe blijkt een enorme energie te
hebben en net als ik niets (te) erg te vinden. Het is voor ons allebei een heel
leerproces om met negativiteit, onwetendheid, onbegrepen zijn en verkeerde
kritiek goed om te gaan. Marthe heeft mij enorm geholpen en is me altijd
blijven stimuleren. Niet afhaken, maar ook niet meegaan in negativiteit, je
staande houden, niet onzeker worden en positief blijven is wel één van de
moeilijkste en belangrijkste ‘opdrachten’ van het leven.
Het voelt we alsof we de bergen in gaan, op elkaar aangewezen, erachter
komen dat twee mensen niet bereid zijn om samen te werken, niet sociaal en
betrouwbaar zijn en niet het beste voor ons allemaal wilden. Dat is heel heftig,
want je komt van alles tegen en moet elkaar helpen en steunen, of je dat nu
wel of niet wil of kan, maakt niet uit, je moet overleven en verder. Maar Marthe
en Erik waren er niet van bewust dat ze in hun gezin en deze zeer
individualitische maatschappij emotioneel zo alleen waren geweest dat ze geen
contact hebben gemaakt en nooit kunnen samenwerken.
Er is veel strijd, irritaties lopen hoog op, door het zwijgen van Erik en
Jeannette, maar ook door de druk van buitenaf, mensen hebben kritiek. Het
zichtbaar maken en open zijn over de moeilijkheden die we in het contact met
elkaar tegenkomen roept kwaadheid en angst op bij mensen. Mensen zijn niet
gewend om te praten en al helemaal niet over je gevoel.
Er zijn ook mensen die geraakt zijn en voelen dat er bij ons iets (anders)
gebeurt. Iemand zei dat ze bij ons geen verborgen problemen voelde en dat
dat ruimte geeft en een open sfeer waardoor er heel veel kan. Het is vaak heel
heftig, maar we zijn wel met opruimen bezig. Iedereen draagt veel bij zich.
Er is heel veel eenzaamheid, we praten niet over wat we meemaken als kind in
het gezin, op school, met vrienden en vriendinnen, we zitten vast door
familiepatronen, normen en waarden, moeten presteren, werk, vakantie,
uitgaan, drinken, vrijblijvende seksualiteit, oppervlakkigheid.
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Ik begreep steeds meer dat met vier mensen samenwerken en samen wonen
en praten over jezelf, je gevoel, wat je hebt meegemaakt en de moeilijkheden
met elkaar zo nieuw is dat het al snel als bedreigend wordt ervaren. Mensen
wonen wel samen of in woongroepen, maar nergens wordt echt gepraat over je
gevoel, over contact en moeilijkheden die je in het contact met elkaar
tegenkomt, te druk bezet met werk, dingen doen, klusjes, praten. We durven
geen ruzie te maken, omdat het contact of de relatie dan afgelopen kan zijn,
Voor mij is ruzie soms onvermijdelijk, maar kan dat alleen als je er van elkaar
op aan kan dat je door de ruzie heen een weg wil zoeken om verder te komen.
Anders wordt het vrijblijvendheid, daar had ik in mijn leven al heel veel last van
gehad. De vrijblijvende houding vind ik verschrikkelijk, het maakt dat er geen
serieus gesprek en leven mogeljk is.
Ondertussen gaan we ook verder met ons duurzaam,
biologisch, veganistich leven.
We hebben
vloerverwarming, maar
krijgen ook zonnepanelen,
vloerisolatie en een luchtwarmtepomp, waardoor
we geen gas meer nodig
hebben en ons huis
energieneutraal is. Daar
zijn we heel blij mee.
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Ons water wordt gevitaliseerd door een vitaliser, een
koperen bol om de waterleiding brengt met trillingen
het water weer in de oorspronkelijke staat. Hoe het ook
werkt, of je het nu begrijpt of gelooft, planten doen het
opmerkelijk goed. Deze bol heeft de unieke eigenschap
dat je die kan afstellen op lagere en hogere trillingen.
Hij staat bij ons nu op de hoogste stand. We hebben
het gevoel, dat er meer ruimte komt voor creativiteit,
inspiratie en spontaniteit.

We kweken onze eigen hennepplant en
maken daar met koude extractie CBD
olie van, heel fijn, niet high makend,
rustgevend en genezend. Marthe
maakt zalven en tincturen.
We hebben steeds minder geld nodig,
mijn/ons huis is inmiddels hypotheekvrij.
We stoppen 1 november 2013 met de
muzikale ontmoetingen in
verzorgingshuizen, de muzieklessen op scholen, in
kinderdagverblijven en thuis. We komen meer toe aan onszelf, aan mediteren
en aan meditatief a capella zingen en gaan op nieuwe manieren bezig met
minder eten. We luisteren meer naar onze behoefte en eten alleen ‘s avonds.
Eten blijkt meer een verslaving dan nodig om te bljven leven en meer
emotioneel dan we ooit hadden gedacht. Eten blijkt meer het invullen van
leegte en gebrek aan zingeving en jezelf door eten iets geven wat je denkt te
missen. Contact, mediteren, ademen zijn de echte levensbehoeften van een
mens. We werken eraan om steeds minder van buitenaf nodig te hebben. Het
is een levenslang proces met vallen en opstaan.
Ons huis hebben we in leuke
kleuren geverfd. Daar hebben we
twee jaar over gedaan om de
kleuren te vinden en er helemaal
achter te staan en de kritiek van de
buren aan te kunnen, die een zwart
huis prima zouden hebben
gevonden. Maar gelukkig zei de
buurman (20 jaar jonger dan ik)
toen ik vroeg of bloemen voor hem
ook zwart mogen zijn, dat hij dat
toch niet zou willen.

13

Iedereen heeft veel meegemaakt. In deze maatschappij is het bijna onmogelijk
om jezelf niet te verliezen, jezelf te zijn, te worden, staande te blijven ondanks
negatieve invloeden, hardheid, onverschilligheid, je hart te volgen te zijn en een
natuurlijk pad te vinden. Niets is meer zoals het eigenlijk zou moeten zijn.
Baby’s worden in het ziekenhuis geboren, ingeënt, een moeder krijgen geen
kans om te luisteren naar hun gevoel en signalen van haarzelf, van haar
lichaam en van haar kind serieus te nemen.
Verzwakt door vaccinaties, weggebracht naar de kinderopvang, naar school,
zijn we alle veiligheid, vertrouwen, verbonden voelen met elkaar snel kwijt,
leren we niet samen te werken en verliezen we onze spontaniteit, openheid,
creativitiet, geloof in liefde. We zijn vooral gericht op presteren, sociaal
gewenst gedrag, volgzaam zijn, voldoen aan verwachtingen, consumeren, op
vakantie gaan, werk, vrije tijd, uitgaan. We hebben (bijna) geen contact met de
natuur met bloemen, vogels, dieren, met als gevolg ‘welvaarts’ziektes, autoimmuunziektes, contactverlies, je onzeker, onbegrepen en eenzaam voelen.
De echte les in het leven, is in mijn ogen en mijn ervaring
dat we gaan zien en voor open staan
dat alles anders is dan je denkt of dan het lijkt.
Heel vaak als ik maar mijn ouders door het Haagse bos loop, komt er een
roodborstje op mijn pad, soms maak ik een foto of filmpje, kan ik het mijn
moeder ook laten zien. Zij houdt erg van roodborstjes, die ook in de tuin van
mijn ouders kwamen. Het roodborstje is een mensenvriend zegt mijn moeder.
Zij voelt zich verbonden met de natuur, de vogels en de bloemen.
5 roodborstjes bij elkaar, zomaar op mijn pad!
10 februari, de geboortedag van mijn broer werd ik wakker met ‘Lang zal ze
leven’ wakker. Ik heb dat vaker in mijn hoofd sinds het overlijden van mijn
broer. Ik begreep op een gegeven moment dat de woorden letterlijk betekenen
dat mijn broer gewoon nog leeft. Ik zei die morgen in mezelf: ‘Jan, nou moet jij
maar een keer helpen’. Ik kwam er niet uit met mijn vader die mij alleen maar in
alles tegenhield wat ik voor mijn moeder wilde doen.
Onderweg naar mijn ouders zaten er 5 (!) roodborstjes bij elkaar op het pad
alsof het musjes waren. Ik heb zelfs iets daarvan kunnen filmen met mijn
iPhone. Roodborstjes zijn bijna altijd alleen, samen is al bijzonder, maar vijf
is wel heel bijzonder.
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Niemand wil(de) contact met mij dacht ik een hele lange tijd, maar geen van
mijn broers en zussen hebben ooit contact met elkaar gehad. Mijn overleden
broer had contact met mijn jonste zus, maar kregen uiteindelijk ook ruzie, het
ging over mijn vader. begreep ik van mijn vader, iets kleins, ja zo lijkt dat, maar
dat kan natuurlijk niet waar zijn.
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De enige die altijd contact willen zijn mijn moeder en ik en het is al een wonder
dat dat contact doorgaat, elke avond belden we met elkaar. Ze heeft het
onmenselijk zwaar, maar helpt en stimuleert me ook om door te gaan. Als ik
haar maar blijf steunen blijft het wonder in het drama nog steeds doorgaan.
Ik ben 23 jaar geleden het 'beter willen zijn dan de ander' en 'elkaar mogen
uitsluiten' gaan doorbreken. Ik ben 12 jaar door een heel diep eenzaam dal
gegaan, waarin ik mezelf diep heb onderzocht. Daarna ben mijn oudste zus
aan gaan spreken en helpen om uit een heel diep dal te komen. Zij woonde
ook bij ons. Ik help en we helpen elkaar om oude patronen te herkennen, er
doorheen te gaan, om ze uiteindelijk los te kunnen laten.
Ik kreeg 7 april 2017 een mail van mijn vader dat mijn moeder was opgenomen
in een verzorgingshuis. Ik belde hem op en zei dat ik haar wel wilde opzoeken.
Hij gooide de hoorn erop. Ik belde nog een keer, maar hij nam niet meer op. Ik
belde het verzorgingshuis en vertelde dat mijn moeder net in het
verzorgingshuis was gekomen en ik haar wilde opzoeken. Maar natuurlijk kon
dat, het is een open huis. Ik ben meteen uit Utrecht naar Den Haag gereisd met
de trein. Toen ik aankwam zeiden ze verontschuldigend dat ze al in bed lag.
Dat maakt mij niet uit. Toen mijn moeder mij zag zei ze : ‘Oh, wat fijn dat je er
bent, ze hebben me hier achtergelaten!’
Wat was ik blij dat ik tegen mijn vader in had durven gaan. Mijn vader schreef
in een mail de volgende dag: Hoe haal je het in je hoofd om iemand op te
zoeken die net aan het wennen is aan een nieuwe situatie. We zijn geschokt
door zijn de gevoelloosheid en mij tegenhouden om mijn moeder niet alleen te
laten. Ik heb toen het besluit genomen om mijn moeder nooit meer in de steek
te laten. We gaan met ons vieren haar vanuit Utrecht elke dag opzoeken en
doen alles wat we kunnen om haar te helpen met de ondraaglijk eenzame
situatie.
Alles is het gevolg van het al 25 jaar slikken van medicijnen, inmiddels 100
pillen per week! We nemen een blender mee en maken gezonde sappen. Mijn
moeder is heel blij met ons. Maar mijn vader is heel kwaad op ons. Hij probeert
ons weg te krijgen, te intimideren. Het is een heel drama om er voor mij
moeder te kunnen zijn en nog iets te kunnen betekenen. Wat we 8 uur per dag
7 dagen in de week is veel, maar we hebben het gevoel dat het nog veel te
weinig is. Liefst zouden we mijn moeder dag en nacht verzorgen bij ons thuis.
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de foto,
Mijn zus links op
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moeder met fluite
in de rolstoel

Dat was toen ze nog thuis woonde al verschrikkelijk. Maar nu probeert mijn
vader ons weg te krijgen en zet ook de verzorging tegen ons op. De directeur
staat achter mijn vader. Omdat hij de eerste contactpersoon wordt dat gebruikt
om ons overal buiten te houden. Zelfs de wijkagent wordt erbij gehaald. Er
wordt in het verzorgingshuis ineens een middag georganiseerd om ‘kennis te
maken’ met de wijkagent. Marthe ziet een folder liggen van de wijkagent, die er
nog nooit had gelegen! We schrikken en weten dat het alleen maar bedoeld is
om het inzetten van de wijkagent te ‘legaliseren’ om als wij ook maar iets ‘fout’
doen in hun ogen we eruit gezet kunnen worden. (De folder is nu weg….)
Later horen we van de directeur dat mijn vader zelfs de officier van jusititie
heeft gevraagd of het mogelijk zou zijn om ons weg te laten halen. Dat werd
hem afgeraden. Daar zouden geen gegronde reden voor zijn. We gaan steeds
door het oog van de naald.
Wij blijven ons zorgen maken over 25 jaar, inmiddels 100 medicijnen, die mijn
moeder elke week slikt, haar helemaal ondermijnen. Ze zit in een rolstoel en
heeft pijn in haar buik, in haar hoofd, in haar keel. Maar dat de medicijnen daar
de oorzaak van zijn mag niet gezegd worden. Er blijkt in de hele maatschappij
een taboe om over medicijnen te praten.
We reizen elke dag met ons vieren vanuit Utrecht met een gehuurde elektrische
auto naar mijn moeder in Den Haag. Mijn zus kan van uitputting bijna niet meer
lopen. Maar alleen thuis blijven is ook niets. Als we bij mijn moeder zijn, zijn we
allemaal heel blij dat we bij elkaar zijn. Mijn zus en mijn moeder houden elkaars
handen vast, voor het eerst in haar leven is er contact.
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Mijn moeder staat altijd open voor contact, de tegenstelling met mijn vader is
enorm. Mijn zus belt mijn vader nog een week voor haar overlijden, hij gooit de
hoorn erop voordat mijn zus maar iets kan zeggen. Nog een keer bellen heeft
geen zin heeft, als hij eenmaal weet dat wij hem bellen neemt hij niet meer op.
Mijn zus zegt de avond voordat ze overlijdt tegen mijn moeder dat ze wanhopig
is. Mijn moeder zegt dat wanhoop nog kan veranderen in hoop. De volgende
dag is mijn zus onverwacht overleden, terwijl ik haar handen vasthield. Het was
heel zacht en snel gegaan, voelde natuurlijk, een bijzondere ervaring.
Maar aan verwerking zouden we niet toekomen. Zo rustig als mijn zus was
overgegaan zo’n onrust en spanning kwam er op ons af 2 uur na haar
overlijden. Omdat de arts geschrokken was dat mijn zus zo vermagerd was en
haast had om naar de volgende afspraak te gaan, wilde hij geen natuurlijke
dood vaststellen. We komen van de hemel in de hel. Er staan ineens twintig
politieagenten voor onze deur. De buurt loopt uit, het lichaam van mijn zus
wordt meegenomen voor sectie. We worden heel grof behandeld, we mogen
nog net, omdat ik me niet laat intimideren onze schoenen aandoen. Nog
diezelfde avond zaten we opgesloten in een politiecel, alledrie apart van elkaar,
verdacht van dood door nalatigheid.
In de politiecel denk ik veel aan mijn moeder hoe verschrikkelijk het voor haar
is om ‘s nachts alleen te zijn, los te zijn van haar eigen omgeving. Ik gebruik het
slechte eten om twee dagen niet te eten, dat voelde heel fijn. We krijgen
gelukkig steun van drie advocaten.
Na twee dagen is er een verhoor. De advocate was verbaasd dat ze mij geen
moeilijke vragen stelden en met belangstellling naar mijn verhaal luisterden.
Nadat we alledrie verhoord zijn, worden we vrijgelaten. Daarna hebben we
nooit meer iets gehoord. Inmiddels stonden we in alle kranten, mijn zus zou
door niet eten en door ons achtergelaten overleden zijn.

Mijn broer belde dat hij de begrafenis wel wilde regelen. Wij waren geschokt,
hij had 40 jaar geen contact gewild en wil nu ineens de begrafenis regelen.
Gelukkig blijf ik rustig en zeg ik dat wij dat toch echt zelf doen.
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We vinden twee heel aardige begrafenisonderneemsters ook nog bij ons uit de
wijk, die ons op een heel fijn manier geholpen hebben. We hebben de moed,
Marthe helpt me enorm om het lichaam van Jeannette weer op te halen uit het
mortuarium. Dat is gebeurd in een begrafenisauto. We bellen iedereen die we
maar kunnen vinden, familie, vrienden en vragen wie wel of niet bij de
begrafenis wil zijn. Mijn vader wilde niet komen, mijn broer ook niet en toen
wilde de rest van de familie ook niet meer komen. We zijn heel blij dat we dat
van tevoren hebben gedaan. Ik voelde me een stuk vrijer om de begrafenis zo
natuurlijk en rustig mogelijk te laten verlopen.
Met de begrafenisonderneemsters konden we alles bespreken. Door de
ervaring met de begrafenisauto wist ik dat ik dat helemaal niet fijn vond. Door
daarover te praten kwamen we steeds dichter bij wat we zelf graag wilden,
geen kist, geen begrafenisauto, geen koffie met broodjes, buiten met elkaar
samen zijn rond het graf. We hebben het lichaam van Jeannette in de
elektrische auto die we huurden kunnen vervoeren op een houten plank, op
een matras van hennep in een doek.
Mijn moeder mocht er niet bij zijn, ze was afhankelijk van vervoer. Mijn broer
had mijn ouders mee moeten nemen, maar wilde er zelf niet meer bij zijn. Hij
volgt in alles mijn vader. Mijn vader had het verzorgingshuis gezegd dat ze niet
moesten toelaten dat wij mijn moeder mee zouden nemen. Mijn moeder wordt
overal buiten gehouden. Alles gebeurt achter haar rug en buiten haar om.
Het is een heel mooie begrafenis geworden Alleen vrienden die echt wilden zijn
erbij geweest en drie nichten zijn gekomen, daar was ik heel blij mee.
Begraafplaats Tolsteeg, net buiten het centrum van Utrecht paste goed bij de
rust en eenvoud die wij nodig hadden. We zijn heel dankbaar dat alles zo
gegaan is. We zullen pas na een jaar voor het eerst weer naar het graf gaan.
We leven door alle publiciteit en verdachtmaking op de toppen van onze
zenuwen. Marthe en ik werken enorm samen en kunnen daardoor veel aan. Na
een val op straat kan Erik een paar maanden niet lopen en ook niet mee naar
mijn moeder. We hebben het heel zwaar met Erik, die iets meer afstand krijgt
tot zichzelf en de afschuwelijke dingen die hij seksueel gedaan en meegemaakt
heeft, drankmisbruik en een oorlogssituatie in Afrika, waar hij voor zijn studie
antropologie naar toe is geweest en in een ziekenhuis heel ziek is geweest.
Ik heb een gedicht gemaakt voor en over mijn overleden zus:
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Lieve Jeannette,

15 juli 2018

Je wilde niet meer leven,
Je had de moed al heel lang opgegeven.
dat bracht je in diepere lagen.
Je had vele vragen
en leerde jezelf op een andere manier kennen.
Dat was soms heel erg wennen.
Bijna niemand wist of begreep wat ik aan het doen was,
Het leek niet goed, maar was helder als glas.
We hebben gepraat, gezongen en gestreden.
Dat gaf veel onrust, maar steeds ook weer vrede.
Wij mogen erop vertrouwen,
dat we op elkaar kunnen bouwen,
verbonden blijven,
ook al zien we elkaar niet meer in levende lijve.
Bij ons leven en ons samenzijn,
zal je altijd betrokken zijn.
Je bent niet ‘weg’,
Het is geen domme ‘pech’
Nee, je bent bevrijd
van een zware last.
Iedereen is verblijd,
nu je lichaam niet meer past.
Je geest gaat door
Wij gaan ook verder hoor!
We maken alles af
En gaan dan op een draf
naar jouw graf.
Het voelt niet zwaar,
het tegendeel is waar.
We voelen ons licht en blij,
als een kind zo vrij.
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We hebben een enorme taak volbracht
Die ging niet over één nacht.

Ik heb je 17 jaar met elke stap begeleid,
van veel ellende bevrijd.
Je was blij, je was boos,
Je werd vrij en plukte een roos.
17 jaar liep ik aan je zij,
12 jaar waren Marthe en Erik erbij.
Je wilde loskomen van je vader en van mannen,
Ik hielp je, je was onder de pannen.
Wat hebben we hard gewerkt,
niet ongemerkt,
hebben we veel familiepatronen doorbroken.
Door de pijn heen zijn er nieuwe bloemen ontloken.
Ook al werd je zwak en traag,
toch reisde je nog twee maanden mee naar Den Haag,
waar je moeder in een verzorgingshuis zat,
die jou nooit vergat.
Je vond je moeder, ik had je gebracht bij haar,
Je moeder zei nog dat je wanhoop kon veranderen in hoop.
Maar je leven nam een andere loop.
Je leven was klaar.
Je taak was volbracht.
Niemand had dat zo plotseling verwacht.
Je hebt afscheid genomen en je moeder verlaten.
Wij hadden niet in de gaten.,
dat het de laatste keer was geweest
en we elkaar alleen nog zouden ontmoeten in de geest.
Thuis gekomen was je ‘dood’moe
op de bank gaan liggen aan rust en ontspanning toe.
We hebben je op de grond, op je bed neergelegd,
je hebt nog een paar laatste woorden gezegd.
We zijn gaan liggen met elkaar,
Dat was ons laatste gebaar.
Bijzonder hoe je meteen tot rust kwam,
toen ik je beide handen in mijn handen nam.
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Terwijl je sliep en ik vasthield je handen,
braken langzaam je wereldse banden.
Je ging weg, heel zacht,
onverwacht.
Terwijl je je laatste adem uitblies,
als een zachte bries,
ben je heel licht vertrokken,
ik was niet eens geschrokken.
Wie had gedacht dat doodgaan zo licht kon zijn,
zonder onrust en zonder pijn.
Overgaan zonder pijn,
naar een nieuwe staat van zijn,
zonder angsten, zonder zorgen,
waar geen gisteren meer is en geen morgen.
Als een pluisje van de paardenbloem ben je er geweest,
uit je lichaam gegaan, was je ‘alleen nog’ je geest.
Door onze natuurlijke manier van leven
en we dichtbij onszelf zijn gebleven,
kon je natuurlijk en rustig naar een andere wereld overgaan.
Dat gun je eigenlijk iedereen aan het eind van haar of zijn bestaan.
Zonder morfine of medicijn,
Je had vaak gezegd dat het zo moest zijn,
Helaas mag bijna niemand dat nog meemaken,
omdat we de natuurlijke weg kwijtraken.
Bij de arts die jouw dood vast moest stellen,
rinkelden alle alarmbellen.
Zo verzwakt als je was, kon niet natuurlijk zijn.
Hij vond de sfeer in huis niet fijn,
onttrok zich aan zijn taak,
snel naar de volgende afspraak.
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De politie kwam, de lijkschouwer liet uren op zich wachten,
Alles gebeurde wat je niet zou verwachten,

De hel was losgebroken,
ineens werden we in alle kranten, in de buurt en overal besproken,
We zijn door de politie opgepakt, na twee dagen weer losgelaten,
omdat we jou in de steek zouden hebben gelaten.
Niets is minder waar!
We waren altijd, dag en nacht, bij elkaar.
We hebben samen veel moeilijkheden doorgemaakt,
waardoor we niet verder van onszelf zijn geraakt.
Het was niet eenvoudig, soms onmenselijk zwaar,
maar kwamen steeds dichter bij elkaar.
We hebben je lichaam opgehaald en weer thuis op de bank gelegd.
Journalisten overspoelden ons, tegen één heb ik gezegd:
Iedereen mag denken wat hij of zij wil,
maar we gaan niet in op het gegil,
dat wij met opzet jou zouden hebben laten gaan
uit je aardse bestaan.
Wij gaan verder met de voorbereiding van de begrafenis
en hopen dat ons daarvoor rust gegund is.
Door verder niemand meer te woord te staan
is de begrafenis wonderbaarlijk mooi en rustig gegaan.
Geen familie, alleen drie nichten wilden komen,
het werd de begrafenis van onze dromen.
Alles wat we wilden kon gebeuren,
een eigen auto, je lichaam in een doek,
zelfgeplukte bloemen om ons op te fleuren.
Alleen mensen die echt wilden, kwamen op bezoek
om samen te zijn bij jouw graf,
wat ons rust en vrede gaf.
Twee nichten bij het graf aan mijn zij,
voelden als zussen, dat maakte me blij.
Bij het zakken van je lichaam in je graf liet ik een traan.
Ik had het even moeilijk dat je weg bent gegaan
Je wilde een nieuw leven.
Het is je gegeven.
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Maar vaak beseffen we niet welk geschenk ons wordt gegeven.
Misschien is dit wel je echte nieuwe leven.
Jeannette, we hopen je vaak te mogen voelen, ervaren of horen
in vlinders, planten, en ons 3-stemmig zingen als in koren.
Halleluja geprezen zij de Heer.
Wij zijn de Schepper dankbaar die ons helpt keer op keer.
Diep ontroerd en blij door alles wat we hebben gekregen,
ontvangen we graag in liefde Zijn of Haar zegen.
liefs Leonoor

Ik sta (in het midden)
met twee nichten naast
me op de begrafenis
van mijn zus bij het
zakken van haar
lichaam in het graf.
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Op de begraafplaats
komen we een jaar na
het overlijden steeds
vaker. We zetten
bloemen in een vaas en
planten bloemen. Een
rode kat komt ons een
paar keer opzoeken.

Bloemen op
het graf van
mijn zus
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Studenten van de
filmacademie in Utrec
ht
willen een keer bij on
s
langs komen. We heb
ben
een mooi gesprek en
mediteren samen. Ze
komen nog een keer
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om te vertellen hoe ze
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paar dagen in een
klooster hadden erva
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.
Ze is bevriend met ons op
Facebook en woont in
Denemarken. Ze heeft mijn
berichten heel vaak gezien en
altijd erg leuke plaatjes bij
gezet. Marcia staat met ons
op de foto links. We hebben
gemediteerd in het parkje
naast het verzorgingshuis
waar mijn moeder op (de)
gesloten (afdeling) zit.
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Weinig mensen die in het verzorgingshuis
werken zien waar wij mee bezig als
positief. Sommigen zeggen wel iets
positiefs of zelfs dat ze bewondering
hebben voor wat wij doen. Maar mijn
vader wil al jaren geen contact en is heel
kwaad dat ik contact heb met mijn
moeder op een andere manier dan hij.
Maar mijn moeder en ik staan ook
heelanders in het leven.
Mijn vader heeft helemaal geen contact
met gevoel, de natuur, bloemen, kleuren,
spontaniteit, vriendelijk en zachtheid.

Ons visitekaartje met
door mij
zelf bedachte uitspra
ken:
Moeders liefhebben
is therapie
voor de hele wereld
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Mijn moeder leert ons heel veel door haar manier van zijn en omgaan met de
verpleging, hoe ze onterecht dement verklaard aan het overleven is in een
uitzichtloze situatie. Op aanraden van je huisarts achtergelaten in een
verzorgingshuis door je man, met steun van je zoon, van de één op de andere
minuut uit je huis overgebracht en nooit meer thuis geweest, is heel
traumatisch en onvoorstelbaar zwaar. Mijn moeder is heel sterk en gaat door
een diep dal, maakt verschrikkelijke dingen mee.
Ze wordt echt slecht behandeld. De verzorging probeert haar voor zich te
winnen, ons te passeren en uit te schakelen. Maar het uitschakelen van ons is
ook het uitschakelen van mijn moeder. Niemand begrijpt dat en mijn vader al
helemaal niet.
De verzorging krijgt op
dracht (van mijn vader
)
om mijn moeder ‘s na
chts een zware luier en
pyjama aan te doen.
Mijn moeder is elke
nacht bezig om het p
ak en de luier uit te
krijgen. Ze doen de rit
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plakken de rits dicht,
mijn moeder krijgt he
t
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Ik begin met het kopen van biologische kleding. Als mijn vader het zou weten
zou hij het tegenhouden. Toen mijn moeder nog thuis woonde was alles wat ik
kocht een probleem. Hij wilde het betalen, maar eigenlijk mocht mijn moeder
niets nieuws aan. Mijn moeder is blij met alles wat ik voor haar koop. Wat weet
mijn vader nou van biologische kleding, bamboe ondergoed en broeken,
biologische sokken, biologisch wol/zijden hemden? Heel erg dat hij het mijn
moeder niet gunt. Gelukkig is daar nu een einde aan gekomen en kan ik voor
mijn moeder zelf kopen wat ik wil.
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Mijn moeder was een jaar voordat ze in het verzorgingshuis werd geplaatst in
februari 2016 gestopt met de statines, een cholesterolverlagend medicjn, dat
eiwitten afbreekt, met als ‘bij’werking dementie en suikerziekte! Ze heeft 25 jaar
statines geslikt! Ze is gestopt nadat ik weer eens een hevige ruzie had met
mijn vader, ik was de wanhoop nabij en zei dat er nu echt iets moest gebeuren
anders zou er iets ergs kunnen gebeuren. Toen zei mijn vader ineens: ’We zijn
al gestopt’. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik
durfde er een maand niet over te praten, uit angst dat hij weer zou beginnen.
Mijn moeder krijgt ook fentanylpleisters (morfine!) voor de pijn in haar rug. Ik
hoor aan mijn moeders stem dat ze het heel zwaar heeft. Ik begin nog een keer
over de medicinale hennepolie. In Den Haag is de enige apotheek in Nederland
die medicnale hennepolie mag verstrekken. Tot mijn vebazing heeft mijn vader
het met de huisarts besproken en blijkt zij bevriend te zijn met die apotheker en
wil ze wel kijken of hennepolie iets kan betekenen.
Maar helaas toen mijn moeder een paar druppels had gehad, werd ze in de
ogen van mijn vader agressief, je zou ook kunnen zeggen mondig. Als ik er bij
was geweest zou er zeer waarschijnlijk helemaal niets aan de hand zijn
geweest. Het kan heel goed zijn dat mijn moeder meer laat blijken dat ze niet
meer tot een nul gereduceerd wil worden, zoals ze al heel vaak had gezegd.
Maar gelukkig gaat mijn vader wel verder met de hennepolie.
Ze krijgt de hennepolie ook in het verzorgingshuis. Maar ze de drie druppels
worden nooit uitgebreid en blijven op zonodig staan, in plaats van ze uit te
breiden naar 10 of 30 druppels per dag. Zo krijgt mijn moeder geen kans om
echt iets natuurlijks te ervaren. De 6 paracetamol die ze al 10 jaar krijgt gaan
gewoon door. Ook apothekers waarschuwen om paracetamol niet te lang
achter elkaar te gebruiken, het gaat tegen je werken, de lever wordt
beschadigd, maar geen waarschuwing of
bezorgdheid wordt serieus genomen.
De medicijnen gaan door en mijn moeder zegt
steeds vaker: ‘Ik kan niet meer’. We leggen
veel vast van de wensen van mijn moeder.
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Mijn moeder wil ‘s nachts niet alleen zijn, ze wil geen medicijnen, alleen
natuurlijke middelen en geen (mens-onwaardige) luier aan. Ze wil door mij (ons)
naar bed gebracht worden, dat ik voor haar opkom en mijn vader zonder ruzie
openstaat voor zijn kinderen, meegaat in het zoeken naar nieuwe wegen.
verzorgingshuis Oldeslo in Den Haag, 22 juni 2017
We, Janneke, Leonoor (haar dochter), Marthe en Erik (de twee huisgenoten van
Leonoor) die haar dagelijks helpen om met een bijna onmogelijke situatie zo
goed mogelijk om te gaan, hebben met elkaar geprobeerd om de wensen van
de moeder van Leonoor zo goed mogelijk te verwoorden.
- Ik wil dat er rust en vrede is onder elkaar.
- Ik voel me zwaar, ik heb het gevoel dat ik doodga. Dat vind ik een naar
gevoel, dat drukt op mij.
- Ik wil het gevoel hebben dat ik medestanders heb. Ik heb het gevoel dat
iedereen mij een last vindt.
- Ik ben blij dat het eindelijk bespreekbaar wordt, zodat alles om kan draaien
naar de goede kant:
- Geen luier, geen pyjamapak met een veel te hoge ritssluiting, geen
synthetische medicijnen, alleen natuurlijke, dat zou heel fijn zijn. Ik zou graag
door Leonoor naar bed gebracht willen worden.
- Ik wil over mijn eigen lichaam beschikken en beslissen. Ik wil er wel met
anderen over praten, dat ze mee kunnen denken, maar zelf kunnen beslissen.
- Ik vind het niet fijn om ’s nachts alleen te zijn. Ik zou willen overleggen wat
haalbaar is, of misschien één van de kinderen bij mij kan slapen, maar ik wil
ook proberen om met de situatie om te gaan.
- Ik ben blij met de eigen ruimte die ik heb, de woon-slaapkamer, die altijd
toegankelijk is voor iedereen en zeker voor de kinderen.
- Het zou mooi zijn als mijn man Koos gevoelig wordt voor het denken van zijn
vrouw en kinderen, zonder ruzie de werkelijkheid onder ogen wil zien en mee
wil gaan met de nieuwe tijd, aandacht heeft voor nieuwe ontwikkelingen.
Janneke, Leonoor, Marthe, Erik
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Den Haag, 20 november 2017
Hierbij geef ik mijn dochter Leonoor toestemming mijn
medische gegevens op te vragen.
Janneke van Beuzekom – van Veen
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Een jaar nadat mijn moeder in het verzorgingshuis zit wordt ze overgeplaatst
naar de gesloten afdeling. Later horen we dat dat alleen maar gedaan is om
ons in het bezoek te kunnen beperken. Ik mag ineens nog maar 3 dagen 3 uur
alleen komen, zonder Marthe en Erik. Het is een hele klap voor ons en mijn
moeder. Zij moet alles maar verwerken en heeft niets in te brengen. Na een
maand krijg ik de keuze of ik 4 dagen alleen wil komen of 3 dagen samen met
Marthe. Ik denk 4 dagen voor mijn moeder beter is, maar als ik het mijn
moeder vraag zegt ze tot mijn verbazing en onze verrassing dat ze wil dat ik
samen met Marthe kom. Dat blijkt de beste keuze, want we zullen elkaar nog
heel hard nodig. Er komen nog veel meer moeilijkheden.
We komen erachter dat mijn moeder zelfs volgens de wet Bopz artikel 60,
waarmee ze is opgenomen op de gesloten afdeling, geen beperkingen mag
hebben wat bezoek en telefoon betreft. Nou is dat behalve de medicijnen
precies waar we tegenaan lopen.
De regels van de Bopz over vrijheidsbeperkingen, dwangbehandeling en
middelen en maatregelen zijn ook van toepassing op cliënten met een artikel
60-indicatie. Er zijn twee uitzonderingen:
Poststukken mogen niet gecontroleerd worden op gevaarlijke voorwerpen
Het recht op bezoek en telefoonverkeer mag niet beperkt worden.
Ik heb alle moeite gedaan om het gesprek met mijn vader op gang te brengen.
Mijn vader wil niet met mij alleen praten, niet met mijn moeder erbij. Hij zegt
dat hij alleen met een derde erbij wil praten, maar wie ik ook aandraag, hij blijkt
met niemand erbij te willen praten. Ik vraag de directeur, het hoofd van de
afdeling, de geestelijk verzorgster, de klachtenfunctionaris. Eenmaal met mijn
vader heeft gesproken wil niemand meer iets met ons te maken hebben. De
dominee zegt dat ik naar mijn vader moet luisteren. Mijn vader zet iedereen
tegen ons op, het lijkt wel een heksenjacht.
Mijn vader zegt dat hij wel met een mediator erbij wil praten en hij heel
makkelijk iemand kan vinden. Maar hij doet het niet. Ook als ik zeg dat ik een
mediator weet, komt er geen reactie. Hij wil gewoon niet praten. Ik mag van
hem alleen maar mailen. Mijn vader, mijn broer en de directeur houden alles
tegen. We vragen een advocaat om te helpen om met een sommatie het
verzorgingshuis te vragen de bezoekregeling op te heffen. We krijgen harde
brieven terug, vol met leugens en achterhaalde feiten.
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Wij mogen geen gezonde sappen maken voor mijn moeder. Wij mogen haar
niets te eten of te drinken geven, het lijkt wel een dierentuin. We maken allang
geen sappen meer, op de nieuwe afdeling is geen keukentje meer. We mogen
niet verhinderen dat mijn moeder medicijnen krijgt. Dat kan helemaal niet eens,
want als wij komen heeft ze alle medicijnen al gehad.
We leggen klachten neer bij alle instanties die we maar kunen vinden: Landelijk
Meldpunt Zorg, Zorgbelang Zuid-Holland, het Zorgkantoor, de Ombudsman.
Iedereen vindt her erg en leeft mee, maar niemand wil of denkt iets te kunnen
doen. Tijdens een meditatie kwamen dit in me op:
Regels zijn regels,
maar mensen zijn mensen.
Gaan regels voorop,
dan gaan mensen kapot.
Gaan regels voor
dan gaan mensen er onderdoor.
Maak je van regels je werk,
sta je als mens niet sterk.
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lieve pap,
Als je mama ziet als je bezit
en mij als je vijand
dan krijg je dit.
Maar eigenlijk is er niets aan de hand.
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Je kunt gewoon met elkaar praten
en het er niet bij laten.
Loop niet weg,
kies voor overleg.
Als iedereen er mag zijn,
is het leven fijn.
Dan komt er ruimte voor elkaar,
zodat je elkaar ziet,
met je pijn en verdriet.
Ook al lijkt dat soms zwaar,
er gebeurt tenminste iets
en is je leven niet voor niets.
Elkaar mijden,
overlijden,
kan niet de bedoeling zijn,
dat doet te veel pijn,
Als jij het zo wilt
en je afsluit met een schild,
zal ik dat moeten aanvaarden,
kan niet dwingen, met geen honderd paarden.
Maar als er zou gebeuren wat ik graag wil,
komt er snel een einde aan het geschil,
is het afgelopen met het gezeur,
sta ik morgen voor de deur.
Als we samen praten en naar mama gaan,
zijn alle problemen van de baan,
Dan weten we weer om wie het gaat,
zijn wij allemaal en is mama zeker bij gebaat.
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Liefde gevend aan je vrouw,
blijf je haar trouw
en wees zonder hen te hinderen,
ook blij met je kinderen.
Heb je problemen met met wie dan ook,
laat je kwaadheid opgaan in rook.
Anders komen er leeuwen en beren op je pad
en zie je alleen maar een zwart gat,
met ruzies die niet meer lijken te stoppen
en woorden die niet blijken te kloppen.
Als het aan mij ligt stoppen we met dit gedoe
en gaan we samen naar mama toe,
spijt betuigen
en juichen,
eindelijk samen,
de reden dat we hier op aarde kwamen,
Zolang we zijn op aarde,
mogen we leren van onze ervaringen en pijn
en elkaar zien als van grote waarde,
omdat we elkaars familie zijn,
Volgens mij is het doel van ons leven,
door God gegeven,
elkaar in liefde alles geven
en ook alles vergeven,
zonder dat je daarom hoeft te vragen
of jezelf hoeft te verlagen.
Geven en vergeven is het beste medicijn
tegen alle eenzaamheid en pijn.
Niets heb je dan nog nodig,
alles wordt overbodig.
Als je maar samen bent,
met wie je goed kent
36

je man. je vrouw,
eeuwig trouw.
je kinderen van wie je houdt,
ook al maken ze wel eens een fout.
Dat doet er dan niet meer toe,
iedereen is wel eens moe
en doet onaardig,
maar is daarom niet minderwaardig.
Als je je eenzaam voelt en alleen,
wil je gewoon een arm om je heen.
Later we elkaar bellen,
dan vallen hopelijk de schellen
van onze ogen
en zien we weer dat we elkaar mogen.
Dan worden we blij
en voelen we ons vrij
om elkaar te zien, naar elkaar te luisteren
zonder te schreeuwen of te fluisteren.
Je mag er zijn zoals je bent,
je voelt je gezien en gekend.
En vervuld wordt je diepste wens:
je voelt je weer een (vrij) mens.
13 augustus 2018
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Ik krijg van iemand op Facebook deze mooie woorden, ho’oponopono,
(spreek je uit als ho o pono pono) een hele oude oefening uit Hawaii in
vergeving en helen, een soort gebed. Het woord ‘Je’ kan jezelf zijn, de
ander, of God.

.
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