
Echtheid op een zijde draad

De laatste maanden slinger ik van het een in het ander als het aankomt op mijn 
vertrouwen. Ik lijk wel te lopen over een zijde draadje. Ik weet en daardoor kan ik op dit 
draadje lopen. Soms wordt dit draadje in beweging gebracht door Hans zelf, maar door 
mijn voelen, weet ik me dan weer terug in balans te brengen. Dan komt er zwaarder 
geschut. Iemand van buitenaf trekt aan mijn draadje en met een kracht schiet het alle 
kanten op, zoals een elastiek doet, als je hem op spanning brengt en plots loslaat. Ik word
heel plots enorm uit evenwicht gebracht, de grond lijkt weg te schieten, maar als ik naar 
beneden kijk, sta ik nog altijd op de grond. Ik ben als reactie boos, omdat dit iedere keer 
weer zo moet gaan. Boos op alles, maar niet op Hans. Hij staat hier telkens buiten, maar 
hij is wel de trigger, waardoor er iemand de kans krijgt om aan mijn draadje te trekken.

Hoe boos ik soms ook ben, na een uur is het weer tot rust gekomen. Klaar weer voor de 
volgende “aardbeving”. Het zijn momenten, dat ik dreig alles over boord te gooien. Iedere 
keer raakt het me dieper, waarschijnlijk omdat het zich opstapelt en ik aan kracht lijk te 
verliezen. Maar het vreemde is, dat ik steeds meer voel, midden in mijn boosheid, midden 
in mijn emotie, dat het draadje eigenlijk gesponnen is uit een hele vaste grond. 

Misschien moet ik ervaren, dat als ik van mijn draadje lijk af te vallen, ik dan met mijn 
voeten op een hele stevige basis sta. Ik weet het niet. Ik weet wel, dat ik momenten 
ervaar, sommige weken dagelijks, dat ik uit frustratie alles de rug toe wil keren. Puur uit 
frustratie, want ik wil dit niet meer voelen. Ik wil dat mensen ophouden met trekken aan 
mijn koordje. Maar met iedere keer, voel ik steeds duidelijker dat ik geen keuze heb. Ik 
voel dat het allemaal kloppend is. Het enige wat ik moet doen, is loslaten en overgeven. 
Niet meer hopen ergens een bevestiging te krijgen. Niet meer hopen, dat hij me even 
vluchtig een blik toewerpt. Niets meer hopen. Totale overgave. En het gekke is, dat ik dan 
opeens een bevestiging krijg, als ik de hoop heb opgegeven. Maar dat geeft weer nieuwe 
hoop....

Ik heb al veel los durven laten, ik heb in veel situaties berusting ervaren. Soms durfde ik 
zelfs me over te geven. Maar om dit nu volledig te doen, vind ik heel eng. Toch is dat de 
enige manier. De enige manier waarop ieder vanuit eigen ervaring een heel stevig 
fundament kan storten, waarop stevig verder gebouwd mag worden.

Het is aan mij, om te zien, echt te zien, dat het draadje heel stevig is en dat het me niet 
laat vallen. Eigenlijk zie en ervaar ik ook wel, dat de ondergrond veel steviger is dan een 
draadje. Maar ik durf er nog niet met beide benen op te staan, omdat ik nog altijd wacht 
op een bevestiging van Hans. En zolang ik wacht en niet daar ga staan, waar ik behoor te 
staan, krijg ik die bevestiging ook niet. Ik geef het uit handen, ervaar niet zelf.

Goed ik raap me weer op voor morgen. Ik heb geen keus. Zolang ik blijf zoeken buiten 
mezelf, bij Hans, heb ik geen keus. Dat is een keuze die ik nog altijd maak. Waarom ik dit 
blijf doen weet ik niet. Ik blijf het doen, tegen beter weten in.

En wat heel opvallend is, is dat er iedere keer aan mijn draadje wordt getrokken door 
onechtheid. Iedere keer weer een masker van een ander wat mij raakt. Is iemand puur en
handelt daaruit, raakt het mij niet, dan is dat goed zoals het is. Dat mag er zijn, daarvoor 
hoef ik niet bang te zijn.

Is het ook niet dat het daarom gaat? Het spanningsveld tussen wat Hans aanneemt; het 
onechte versus het echte. Ik weet, dat als hij het onechte omarmt, hij me niet zal zien, 
zoals ik ben. Omarmt hij de waarheid, het echte, dan weet ik dat ik een plaats heb, daar 
waar hij dit wenst. Dat is het spanningsveld in mij, wat telkens mijn waarheid laat 



schudden. Mijn waarheid die ondanks (lees: dankzij) dit herhaaldelijk terugkomende 
geschud steeds steviger en zekerder is. Laat alles maar vallen, wat echt is blijft toch 
overeind, zolang ik maar vertrouw en me overgeef en vooral durf. Dan zal ook het onechte
gedrag in mij van me afvallen. Mijn onechte gedrag, wanneer ik telkens weer niet trouw 
ben aan mezelf en me vastklamp aan iets of iemand buiten mij. Zo is dat met het begrip 
tweelingziel, zo is het met alles. Ik hoop de moed te hebben en te houden om alles wat 
niet echt is te laten instorten, dan zie ik wat waarheid is en dan heb ik niets meer nodig 
buiten mezelf, om die waarheid in weerspiegelt te zien. Goed, rug recht en doorgaan... 
...doorlopen.

En dan kom ik een paar uur later tot het besef, dat het ook weer gaat om het masker wat 
ik zelf voorhoud. Op het moment, dat ik zo in een emotie word geslingerd, duik ik weer 
weg, ik verstop me weer. Ik laat mezelf niet zien, mijn hart niet spreken, ik cijfer mezelf 
weer weg, geef anderen voorrang, ben (er) niet echt. Ja, ik reageer wel echt naar de 
emotie die ik heb en een oplettend iemand zal dat aan me zien, zeker weten. Maar ik 
reageer niet vanuit dat wat er in essentie is. Dat wat ik zelfs in dat moment WEET, maar 
wat ik laat overschaduwen door oude pijn. Toch weet ik, ik voel het duidelijk. Dat weten is
mijn ware ik, de rest is een hoop bagage die ik nog altijd meesleep, iedere dag, tegen 
beter weten in. Dit zal blijven herhalen, tot ik mezelf in mijn weten kan heffen boven mijn 
angsten en oude pijnen, boven de illusies van oude conditioneringen. Wat dat betreft ben 
ik een stap vooruit. Ik ervaar mijn weten heel duidelijk binnen de illusie van de oude 
angst. De volgende keer, dat er weer een angst wordt aangeraakt, moet ik mezelf hieraan 
herinneren en blijven staan in dat wat ik dan weet. Iedere keer weer opnieuw, al is het 10 
keer op 'n dag.
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