
Pijn rondom echt-zijn

Er werd vorige week naast het begrip tweelingziel nog iets anders aangeraakt in mij. 
Althans vorige week, het is een terugkerende oude pijn. Het is een pijn die aangewakkerd 
wordt door hoe Hans met momenten, of periodes mij, of andere mensen benadert vanuit 
de buitenste laag. Het is dan niet vanuit een professionele houding. Het zit hem in het 
maken van contact wat naar buiten anders laat zien, dan het contact van binnen werkelijk 
gevoeld wordt. Het kan ontstaan wanneer je een leegte in jezelf probeert op te vullen 
door iets anders, maar wat geen connectie heeft met je ware gevoel.

Ik moet eerlijk bekennen, dat ik in het begin ook een leegte vulde bij mezelf. Ik 
compenseerde mijn leegte met mijn gevoel voor Hans. Het was een leegte die veroorzaakt
werd door het missen van diepte van gevoel, zoals ik in het leven sta. Ik ben iemand die 
alles diep ervaart en als je dan iemand naast je hebt, die het liefst elk gevoel buiten 
houdt, dan ontstaat er een leeg gevoel, wanneer je de diepte buiten jezelf blijft zoeken, 
zoals ik dat deed. Juist in mijn innerlijk proces wat er de laatste 2 jaar werd aangewakkerd
in connectie met Hans, heb ik dit steeds meer weten los te laten. Ik kan de buitenkant 
steeds meer naast me neerleggen en de diepte in mezelf koesteren, maar nog niet 
volledig.

Hierdoor merk ik dat er steeds weer dit punt wordt aangewakkerd. Telkens herstel ik 
sneller en steeds vaker hoef ik niet te herstellen, omdat ik er met mijn weten boven sta. Ik
zie daar een goede ontwikkeling in bij mezelf. Maar ik weet ook dat daar nog een oud stuk
wordt aangeraakt rondom Marc. En omdat ik daar een stuk nooit in gekend heb en zijn 
verhaal daar nooit volledig in gehoord heb, besloot ik dit toch eens met hem te bespreken,
omdat het me blijkbaar toch heel erg diep had geraakt.

Gisteren zagen we elkaar weer en heb ik dit met hem besproken. Hij was erg oprecht en 
zag het na al die jaren met een heldere spiegel naar zichzelf en naar mij. Voor mij 
verwoordde hij exact mijn angst. De angst dat de ander, waar ik heel veel van houd, de 
ander die ik diep in mezelf toelaat, mij op slot zet, zijn gevoel voor en met mij niet 
aangaat, omdat het onzekerheden en angsten in hemzelf aanraakt. Dat de ander dan zijn 
toevlucht vindt in uiterlijk gedrag, wat ver weg staat van zijn hart. De aandacht opslorpt 
van mensen die hij via een oppervlakkige laag ziet, omdat dat geen pijn doet. Dat raakt 
niet diep van binnen, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Het is een vlucht, een vlucht 
voor het eigen ware gevoel.

Ik heb nooit geweten, dat dit zo gespeeld heeft bij hem. Ik heb zijn kant van het verhaal 
nooit gehoord en gaf de persoon die zich mengde tussen ons de schuld. Daarnaast gaf ik 
mezelf de schuld, omdat ik blijkbaar niet voldeed, omdat ik niet naar behoefte snel genoeg
herstelde na (of correcter gezegd in) een periode van liegen en bedriegen. Maar nu voor 
het eerst zie ik in zijn geheel, dat het enkel een vlucht was, wat erin resulteerde dat hij 
dat kwijt raakte wat het dichts bij hem stond. Het andere wat hij in die vlucht meende aan
te gaan, heeft niet kunnen blijven staan. Logisch, dat kan ook niet blijven staan.

En daar kom je echt in de kern van mijn angst. Dat dit wat ik voel voor Hans aan de kant 
wordt gezet voor iets wat makkelijker is, iets wat zijn ziel niet raakt, iets wat aan de 
oppervlakte blijft. Ik laat hem die ervaring aangaan. Het helpt hem en het helpt mij. Maar 
het doet zeker pijn als ik zie, dat hij vanuit de buitenkant een beeld schept wat een diepte 
lijkt te raken, maar waar niet een waar gevoel in zit. Waarschijnlijk enkel daar om recht te 
doen aan eigen onvermogen, de leegte te vullen die ontstaat door oude pijnen, die maar 
niet geheeld durven te worden.

Voor mij de spiegel, dat ik in mijn weten moet blijven, in mijn voelen. Want daar ervaar ik 



precies wat een ander met hem doet. Raakt een ander zijn binnenkant, dan doet me dat 
geen pijn, dan verheug ik me voor hem. Maar raakt iemand zijn buitenkant en meent hij 
dit als waarheid aan te nemen, dan snijdt dit door mijn hart. Ik mag blijven weten, dat hij 
enkel door dit te ervaren tot het leren onderscheiden komt en dat datgene wat diep zit, 
wat zijn ziel raakt, zal blijven. Precies zo zoals Marc en ik ook deze stukken hebben weten 
te doorstaan met elkaar en zo ons vanuit de diepte wederzijds hebben durven openen 
voor elkaar.

Nu begrijp ik ook eindelijk, waarom ik het niet fijn vond diep van binnen, als Hans me 
begroette, vriendelijk begroette, iedere dag. Ik heb vaker gedacht dat ik niet blij kon zijn, 
met het feit dat hij me zag. Maar dat was het niet. Het was een groet, die vanuit zijn 
buitenkant kwam, niet gevoeld van binnen. Op dat moment zag hij MIJ juist niet. Toch 
stond hij toen voor me open, dat voelde ik. Maar het contact was nietszeggend, omdat het
geen gevoel raakte, hij beschermde zichzelf hierin. Nee, ik was niet onverschillig toen, al 
dacht ik dat soms wel. Het maakte enkel niet de verbinding die er werkelijk is. 

Ja, die verbinding, ze doet vaak pijn. Niet omdat de ander je pijn doet, maar omdat de 
verbinding zo diep gaat, dat hij de oude pijnen in jezelf weet aan te raken. Daar weet ik 
alles van. Ook nu nog. Hij weet elk klein pijntje, elk verborgen deel in mij naar boven te 
halen. Maakt niet uit hoe ver ik het ook weg stop, hij vindt het en laat het me zien. 
Telkens weer opnieuw, tot ik mijn hoofd buig en het aanneem in dankbaarheid. Enkel dan 
kom ik uit de pijn, dat weet ik nu inmiddels meer dan zeker.

Daarom ook mijn angst bij het besef, dat Hans dit alles zou kunnen lezen, ooit. Ik weet 
dat ik bij hem ook dingen aanraak, zeker als hij deze teksten zal lezen. Wat hij daarmee 
doet is zijn keuze. Kijkt hij ervoor weg, of pakt hij op wat er pal voor zijn voeten ligt. Die 
keuze is aan hem, ik zal hem daardoor nooit meer, of minder vinden. Ik hoop enkel voor 
hem, dat hij het oppakt en met liefde eert. Voor zijn eigen vrede en voor de liefde voor 
hemzelf. Want enkel door het aangaan van je pijn en verdriet komt er rust. Laat je het 
liggen voor je voeten, zal je er keer op keer overheen struikelen. Buig je en raap het op, 
ook al doet je rug daarbij zeer. Bij het terug recht komen is deze pijn er echter niet meer.

Maar ik verheug me, want ik zie steeds vaker de echte Hans, die ik altijd in hem zie vanuit 
mijn ziel. Hij komt steeds dichter tot zijn eigen essentie en dat is prachtig. Daarin zijn we 
elkaars spiegel, want hij weet enkel hierin de pijn in mij naar de oppervlakte te loodsen, 
als ik me weer te ver heb verwijderd van mijn zijn. En daarvoor ben ik je dankbaar Hans, 
ook al gaat dit gepaard met pijn. Wat er achter die laag van pijn verborgen ligt, is echt de 
moeite waard!

Veel liefs Anna, 25/11/2013


