
On-eindig

Door een liedje kom ik tot een inzicht waar mijn verdriet o.a. mee te maken heeft. Er 
wordt door beide kanten gezongen over hoe na een diepe band de een de ander 
behandelt als een vreemde. Hij zingt dat het tot een einde kwam. Daar zit het in. Ik 
schrok van die zin, want in mijn hart is er geen einde. Zoals ik deze diepe liefde voor Hans
voel, weet ik dat er nergens een einde is. Dit is wel hoe wij aards liefde zien. We hebben 
het allemaal al zo vaak meegemaakt; vriendschappen, relaties die tot een einde lopen. Het
gevoel is vaak ook weg, mensen zijn vaak uit elkaar geroeid. Maar dit, dit voelt helemaal 
niet zoals al die vormen van “liefde”. Deze liefde kennen weinig mensen, de liefde die 
nooit minder wordt, die niet eindigt. Daarom doet het ook zo'n pijn dat Hans heeft 
gezegd, dat het moet STOPPEN. Nu pas zie ik dit in. Daarom achtervolgt deze zin me zo 
erg. Ook zijn uiting dat hij het boek had AFGESLOTEN. Deze begrippen doen zoveel pijn. 
Dit kan niet afsluiten, dit kan niet stoppen. En dan zie ik hem een afstand van mij nemen 
innerlijk, al doet hij aards wel “normaal”. Ik wordt geconfronteerd met de aardse invulling 
van liefde, terwijl dit niets daarmee te maken heeft. Het is een punt wat mij altijd pijn 
heeft gedaan. Maar nu is de pijn ondraaglijk.

Hans kan hier niets aan veranderen, hij spiegelt mijn pijn, die er al lang zit. Pas zei een 
kennis tegen mij dat zij vroeger nooit gedumpt was geworden. “Anna, je moet dat voor 
zijn, voor dat zij het beëindigen, moet jij het zelf doen.” Ik heb ook wel een enkele relatie 
beëindigd, maar daar had ik als ik eerlijk was geweest niet aan moeten beginnen. De 
reden waarom ik de relatie begon was niet juist. Vaak zat daar ook een bepaalde angst 
onder. De keertjes dat dit is gebeurd, was het vullen van een leegte. Die leegte bleef, dus 
kwam ik al snel tot de conclusie dat ik me in een relatie had gestort vanwege een vlucht. 
Dat zullen vroegere vriendjes ook wel bij mij hebben meegemaakt en die zag je ook echt 
verdwijnen. Het is dan juist uit liefde voor de ander dat je die loslaat, want deze relatie is 
niet eerlijk. Maar ik heb te vaak meegemaakt, dat een relatie werd beëindigd uit een 
vlucht, terwijl de liefde er wel duidelijk nog was. Ik voelde dat en ik vond dat moeilijk. Na 
een tijd kreeg ik ook altijd terug, dat ze spijt hadden, dat ze me niet konden vergeten en 
ze de relatie niet hadden moeten beëindigen. Ik heb me vaker afgevraagd, waarom mij 
dat altijd moest gebeuren. Als ik over mijn verdriet heen was, kwamen ze weer terug. 
Maar ook dat waren liefdes met een begin en een einde. 

Bij Hans voelt het als zo eeuwig. Ja, in dit leven begon het ergens op een punt waar hij 
een plek in mijn leven kreeg. Maar het heeft altijd anders gevoeld, al bij de eerste keer dat
we elkaar aankeken. Ik kende hem. En ja, ik weet diep van binnen dat dit niet een einde 
is. Al wil hij dit graag denken, dat is zijn aardse gedachtegang, die toch gevoed wordt 
door angst. Net zo goed als mijn angst voor dat einde een aardse misvatting is. Ik kan wel
zeggen dat ik hier niet bang voor moet zijn, maar dan doe ik mezelf tekort. Ik ben bang, 
heel erg bang en heel erg verdrietig. Mijn weten komt wel weer terug. Nu is het verdriet 
en de angst er en ik kan het maar beter toelaten. En heel vreemd, maar in mijn verdriet 
voel ik hem heel erg dichtbij, want dit diepe verdriet deel ik enkel met hem, want alleen 
hij is het waar ik dit voor voel. 

Ik heb tevergeefs geprobeerd om zijn woorden tot me door te laten dringen. Dat het 
moest stoppen, ik wist dat dit niet stopte. Maar voor hem, om hem tegemoet te komen, 
deed ik mijn best. Ik heb maanden mijn energie gebruikt om iets te doen, wat niet kan. 
Waarvan ik ook zeker wist dat het niet kon. Het was niet voor niets, want nu weet ik na 
die maanden, dat het zich echt zeker niet afspeelt in mijn hoofd. Ik heb mijn hoofd juist 
ingezet om aan zijn wens te voldoen. Lieve Hans, ik stop daar mee en ga weer terug naar 
mezelf. Ik stop niet wat er is, want het is een misvatting dat ik hier iets in kan 



beïnvloeden. Ik stop wel het gevecht. Ik ga weer terug naar mijn eigen gevoel. Vandaar 
dat ik enkel maar een weg zag waarin ik kon omkeren. Ik meende dat dit betekende dat ik
moest omkeren. Maar het is dat ik weer terug moet naar wat ik weet, naar mijn essentie 
en me niet moet laten misleiden door aardse gedachtegangen, die weinig waarheid 
spreken.

Wat heb ik hier veel mee geworsteld (en zal dat nog vaak doen), maar als er een 
worsteling was, was het altijd een gevecht tussen hoe ik het voel en hoe de standaard de 
dingen ziet. Ik kan het gewoon niet zo voelen zoals de standaard dat wel doet. Maakt het 
het daardoor allemaal minder waar? Wie is er meer in waarheid, degene die in zijn hart 
leeft, of degene die in zijn hoofd leeft?!

Het is weer de spiegel, ik verstop me, ik laat me niet echt zien. Want ik heb een 
afwijkende beleving. Maar misschien (ik weet het wel zeker!) is de standaard afwijkend, 
want zij is ver weg van zijn essentie, zoals ik dat ook geprobeerd heb. En waarom? Enkel 
om goedkeuring te krijgen. Wat gebeurt er als ik wel echt mezelf ben en tegen de wens 
van Hans inga en hem wel weer mijn liefde laat voelen. Keurt hij me dan af? Enkel zijn 
angst zal me wegduwen, maar ik geloof niet dat HIJ me afkeurt. Dan had hij dat wel 
gedaan na mijn boek, want wat ik daar schreef.....

Dat risico nemen is de enige belofte aan mezelf. Hij heeft geen recht om mijn beleving 
goed of af te keuren. Mijn beleving is van mij en zolang ik zijn leven niet verstoor is dat 
helemaal van mij. Dat het zijn gevoelsleven verstoort is van hem, want die gevoelens zijn 
van hem. Daar kan enkel hij iets mee doen...of niet, want dat is ook een keuze, die alleen 
hij mag maken.

In verdriet en in liefde, Anna 20/9/2014


