
Plotselinge opklaring

En zo komen er inzichten, die het mogelijk maken om dit mooie jaar goed af te kunnen 
sluiten. Ik schreef gisteren al, hoe ik meer en meer afstand had genomen van mijn 
eigenheid, uit angst.

s' Avonds was het weer allemaal terug, veel van wat ik onderweg verloren was en maar 
met momentjes weer wist terug te pakken. Opeens zag ik waar mijn focus was geweest 
dit jaar. Ja, ik was goed gestart, ik ging mezelf neerzetten. En dat deed ik prima. Maar 
gaandeweg kwamen er de dingen die me raakten. Iedere keer werd mijn waarheid 
aangeraakt. Als een ander dat deed, bleef ik na wankelen staan. De enige die me echt uit 
evenwicht kon halen zou Hans zijn. Maar hij haalde me niet uit evenwicht, ik deed het 
helemaal zelf. Hij had enkel een zin gezegd, die in mij gelijk stond met een hele grote 
angst. De angst dat ik hem te last was, dat ik verkeerd was als mens. Dit heeft hij nooit 
gezegd, hij zei enkel, dat hij mijn mailtjes vervelend had gevonden.

Ik vroeg me pas af, waarom ik toch altijd dat gevoel heb, dat ik een ander te last ben. 
Gisteravond kwamen er heel indringend herinneringen terug van toen ik 17 jaar was. Ik 
liep stage en dat ging allemaal prima. Tot er tijdens een buitenactiviteit een groep 
jongeren probeerde om macht over mij als meisje te krijgen. Ik blokkeerde even voor een 
moment, waarna ik me los wist te rukken uit hun greep en me uit de voeten maakte met 
de groep kleuters die onder mijn begeleiding stond. Ik was bang en daardoor maakte ik 
niet direct melding van dit voorval. Daar was ik de mist in gegaan. Maar daarna gingen de 
volwassen mensen enorm de mist in. Ik werd zonder pardon weggehaald op de crèche-
afdeling, waar ik 's ochtends stage liep en langzaam werden meer zaken uit mijn handen 
getrokken. Ik moest naar de psychologe van de instelling, want het feit, dat die jongens 
(met z'n zessen) grip hadden gekregen op mij, betekende dat er iets niet spoorde in mij. 
Zij moest achterhalen wat er niet goed was aan mij. Maar de psychologe stuitte na een 
paar gesprekken op niets waar ze iets mee zou kunnen. Ik kreeg de ene emotionele 
vernedering na de andere en toen een collega het voor me opnam, werd hij hardhandig 
de ruimte uit gezet. Ik werd gedwongen tegen hem te zeggen, dat ik misbruik had 
gemaakt van deze man, terwijl hij volledig uit eigen beweging het onrecht naar mij had 
willen herstellen. Hij doorzag de dwang, waardoor hij later zei, mijn excuses niet te 
aanvaarden, daar ik niets verkeerd had gedaan. Mijn eindverslag kreeg ik terug in handen,
ik moest het herschrijven. Ik had dingen over mezelf geschreven, die te positief waren, 
vonden ze. Ik had al rekening gehouden in mijn verslag met een zwaar oordeel, dus was 
weinig positief geweest. Ik herschreef het een kraakte mezelf helemaal af. Dit is iets wat 
niet op te brengen is, voor een meisje van 17. Weer kreeg ik het verslag terug, het was 
nog te positief. Ik kon niet meer, ik had al zo negatief over mezelf geschreven. Ik liet het 
erbij en wist dat ik hoe dan ook een onvoldoende kreeg. Pas later begreep ik, dat ze zwaar
over me hadden geoordeeld, omdat ik even blokkeerde in de greep van de jongeren. Ze 
vergaten even voor het gemak, dat ik net zo jong was als die jongens en niet voorgelicht 
was, want als stagiaire mocht ik geen achtergrond-gegevens kennen van de kinderen en 
jongeren waarmee ik werkte. 

Als je volwassen bent en zelf in het werkveld komt te werken, stagiaires begeleidt, zie je 
pas hoe enorm verkeerd deze mensen met je om zijn gegaan. De school bood ook geen 
ruggensteun, waardoor het 3 tegen 1 was. Aardig eerlijk en niet gek, dat ik meen de 
schuldige partij te zijn, ik die al niet bepaald assertief ingesteld was. 

Ik was dit niet vergeten, maar de emoties waren blijkbaar vervaagd en gisteravond 
kwamen ze heel heftig terug in mijn herinnering. Ik begreep opeens weer waarom ik 
mezelf als de schuldige aanwees en dat had ik nu ook al heel wat maanden gedaan 



innerlijk. De hele tijd heeft er de angst in me gezeten, dat Hans over me zou oordelen, dat
hij me raar zou vinden, gek, een stalker, iemand die hem te last is.

En opeens trokken de donderwolken op, die er al die maanden hadden gehangen. Opeens
zag ik hoe Hans open was gebleven voor me, ondanks mijn niet zo fraaie mail. Hij had de 
deur definitief voor mijn gezicht dicht kunnen smijten, maar hij bleef zacht en liefdevol. Ja,
zeker zag ik hem ook met momenten wegduiken, onzeker, een klein jongetje wat heel 
kwetsbaar is. Maar dat was niet, omdat ik hem iets aandeed. Het waren zijn eigen 
onzekerheden. 

Het is enorm hoe sterk je zicht vertroebelt door oude angsten en pijn. Ik weet dat al 
langer en ik zie het ook. Maar omdat deze pijn zo weg was geborgen, bleef hij 
overschaduwen. En hoe onzekerder ik werd, hoe meer schaduw er kwam. Je focus verlegt 
dan van de positieve punten naar elke bevestiging die negatief gekleurd is. Niet omdat je 
dat zo graag ziet. Je ziet veel liever het positieve, maar je bent er door die donkere wolken
niet toe in staat.

Ik heb een sorry brief geschreven voor Hans. Een brief die ik innerlijk aan hem schreef. 
Deze brief aan hem geven voelt zo zwaar. Waarschijnlijk weet hij niet hoe erg ik mijn hart 
overschaduwde door oude stukken. Ik zag niet meer helder wie hij werkelijk is en daar 
voel ik de meeste spijt over. Nu zie ik hem weer in daglicht en zie hoe mooi hij is. Het spijt
me Hans, dat ik je niet meer helder zag. Het goede is, dat ik aan den lijve heb ervaren 
hoe moeilijk het is door oude emoties heen te kijken en te zien wat er werkelijk voor je 
neus staat. Was dat niet wat Marc pas tegen me zei. Dat hij in de tijd dat hij me had 
bedrogen, was weggevlucht voor de onzekerheid en niet had gezien wat er werkelijk voor 
zijn neus had gestaan, wat hij had. 

Door de uitwerking van oude pijn zo bewust te ervaren, merk ik dat de pijn die gisteren 
weer terugkwam in mijn herinnering is omgezet naar een kracht. Ik voel mijn kracht weer 
en de oude overtuiging, dat ik daar schuldig was en niet voldeed, is nu omgezet in het 
voelen van mijn ware essentie, zoals ik toen ook was. Ik had een fout gemaakt, maar ik 
was niet fout in mijn mens-zijn. Ik was te weinig assertief en te bang voor gevolgen voor 
de jongens en voor mij om direct melding te maken. Dat ik daar maanden lang zo zwaar 
voor word afgerekend is zwaar buiten proportie. Ik bleef echter mijn best doen. Ik heb 
nooit opgegeven, ik toonde kracht en hun toonde zwakte. Nu voor het eerst dat ik dat zie.
Een meisje van 17, verlegen en sub assertief, die zich niet liet verleiden tot het hatelijke, 
afbrekende gedrag van 3 volwassen mensen, die zichzelf begeleider moeten noemen. Toch
ben ik ze NU dankbaar, want ik heb geleerd te vechten. Ik heb de aansluitende 
stageperiode weer geleerd open te breken. Ik heb mijn angst overwonnen om mijn mond 
open te doen en te vertellen wat er in me omging. In ruil voor deze 3 volwassenen kreeg 
ik 1 volwassen iemand terug die geduld met me had en wel zag wat ik in me had. Ik heb 
een enorme liefdevolle tijd gehad die 5 maanden. Ik mocht ophouden met op mijn tenen 
te lopen, ik mocht mezelf zijn. En op het moment dat de leerkracht meende te suggereren
dat mijn stagebegeleider me onmogelijk zo positief kon beoordelen, werd hij 
aangesproken op zijn taak. Zijn taak om voor mij op te komen en me te begeleiden tijdens
mijn LEERperiode. Ik heb er veel van geleerd en gevoeld hoe fijn het is gewaardeerd en 
geliefd te zijn. Die heb ik in mijn pocket en dat had ik nooit zo fel ervaren, als ik daarvoor 
niet de andere zijde van de medaille had gevoeld. Hier werd ik als gelijke behandeld en 
dat is wat we tenslotte allemaal zijn, gelijk, ieder met zijn fouten en zijn meest prachtige 
kanten.
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