
Rust of nachtmerrie 

Het was een rollercoaster, de laatste anderhalve week. Maar het mocht er zijn, want er is 
RUST. Rust op een hele eigenaardige manier. De dingen waar ik altijd bang voor was, zijn 
nu een feit en ik ervaar een rust en berusting die ik nooit verwacht had. 

Er is een terugkoppeling geweest n.a.v. mijn boek. Voor het eerst dat Hans ging staan 
voor zichzelf en duidelijk liet blijken wat hij wil. Hij was helder; het moet stoppen, maar hij
wil ook graag een prettig contact behouden in de situatie zoals we elkaar kennen. Het was
mijn grootste nachtmerrie ooit te moeten horen dat het moet stoppen en dat in 
combinatie met dingen als “gevoel van stalken” en “hulp zoeken”, brrrrr. En nu hoorde ik 
hem dit allemaal zeggen. En heel vreemd...er was een rust in mij.

Ik dacht nog, dat het wel later zou komen, mijn verdriet. Maar niets.....het is rustig, 
helemaal rustig in mij, het is helemaal goed en ik kan het helemaal aanvaarden in mijzelf. 
Had iemand dit een half jaar geleden aan mij verteld, dan had ik dit nooit geloofd, dat ik 
dit zo makkelijk kon, of beter gezegd gewoon zo ervaar.

Ik moet wel zeggen, dat ik in eerste instantie bang was voor dit gesprek, toen hij me 
vroeg om af te spreken. Het spookte weer door me heen. 's Ochtends besefte ik dat ik 
gewoon moest ontvangen. Hans ontvangen, precies zo zoals hij zich naar mij uit. Alles, 
dus ook de dingen die ik niet leuk vond. Ik kan niets willen wat hij niet wil. Alles wat hij nu
aandraagt is precies DAT wat hij nu wil. Dus DAT ontvangen precies zoals hij het geeft. 
Maar wel met de innerlijke stevigheid dat ik bij mezelf blijf. Dat was er net zo belangrijk 
als het ontvangen. Eigenlijk ontving ik ons allebei, zijn beleving en mijn beleving. 

Ik kan mezelf niet verloochenen en het leek me onmogelijk om dat te doen, zonder hem 
te verloochenen. Vraag niet hoe, maar het kan. Ik kan op een hele vreemde, niet te 
verklaren manier zijn waarheid volledig ontvangen en toch trouw zijn aan mezelf. Mijn 
boek is de uiting van mijn proces. Door Hans toe te laten is er nu eenmaal een proces op 
gang gekomen in mij, wat mij heel sterk heeft doen veranderen. Ik zocht alles buiten 
mezelf, veiligheid, liefde, respect en bevestiging. Hij stuurde mij met zijn visie, beleving en
houding de hele tijd terug naar mezelf. En daar moest ik ook zijn. Waar moest ik anders 
zijn?

Het duurt zijn tijd met vallen, heel veel vallen en overeind proberen te komen, om 
vervolgens weer te vallen. Al die bulten, schrammen en worstelingen hebben me laten 
voelen wie ik ben. Al die pijn en verdriet liet mij ervaren waartoe ik in staat ben en het 
resultaat daarvan heb ik sinds gisteren in mijn pocket. Dit had ik nooit gekund, als ik dit 
proces niet in me op gang had laten komen en had gevochten tegen mijn liefdesgevoel. 
Daarom is het voor mij heel belangrijk dat mijn boek er is, zo ook mijn site. Mijn site mag 
niet stoppen en mijn brieven evenmin. Dit is mijn proces. En mijn proces zal er nu over 
gaan, dat ik het gegeven van niet herkennen, het niet delen van Hans er echt helemaal 
mag laten zijn, zonder daarmee mijn eigen gevoel te onderdrukken. Hij ervaart het niet en
dat is goed. Ik kan dat niet anders dan goed vinden, ik wil hem helemaal niets opleggen, 
of iets afdwingen, iets halen wat er niet is. Enkel dat wat hij wil, mag er voor mij zijn. 
Maar ook mijn gevoel mag er zijn. En dat volledig met elkaar integreren is hetgeen ik nu 
mag toelaten, hoe paradoxaal dit ook mag klinken. Ik ervaar sinds gisteren dat dit kan. Dit
zo behouden, dit stabiel en duurzaam houden, dat is mijn ding wat ik nu heb te doen. En 
dat is mijn proces, helemaal alleen van mij. Hij staat daar buiten, al wordt mijn proces wel
aangewakkerd door de liefde die ik zo diep voel. 

Ik heb de hele tijd geschreven, dat ik wilde gaan staan voor wie ik ben. Nu opeens zie ik, 
dat ik sta. Hoe stevig ik sta, dat ga ik wel merken, maar gisteren en vandaag beleef ik dat 



ik sta.

Hoe vreemd ook, ik ben dankbaar voor zijn afwijzen. Ik voel me niet afgewezen, niet aan 
de kant gezet, ik voel dat ik er ben en dat hij er is. Ik voel mijn liefde nog net zo sterk, 
maar ze is van mij. Van mij en ik mag ze geven aan wie ik dit wens. Ik voel de liefde voor 
hem, maar uitstralen mag ik dat zoveel verder. Hij wil niet dat ik het naar hem uitstraal. In
de liefde die ik voel, zal altijd een stuk bij hem aankomen, dat is niet te weren, maar al die
rest is er voor mezelf en voor anderen. Dat had ik afgelopen maand zelf ook heel sterk 
ervaren. Daarnaast zei Hans dit zelf tegen mij, dat ik het liefdegevoel niet op hem moest 
richten, maar breder moest laten uitstralen. En zo is het en ik koester het, dat hij dit zelf 
zo aan mij opperde. Hierdoor weet ik dat hij verder durft te kijken, dat hij zeker weet dat 
er verschillende liefdes zijn. Hij noemt het een schone liefde en dat is een mooie 
uitdrukking. Schoon omdat ze mooi is, maar ook omdat ze zuiver is (dit is mijn associatie).
En die liefde mag stromen naar die mensen die dat willen ontvangen en als Hans dat nu 
niet wil ontvangen, dan is dat precies wat er is en dat wat voor mij belangrijk is.

En dat is het mooie aan dit alles. Ik ontvang. Niet enkel wat ik plezierig vind. Ik ontvang 
dat wat er is en dat kan ik alleen, omdat ik het oordeel heb durven laten varen over wat 
goed is en wat slecht. En juist hierdoor kan ik (be)staan, omdat alles in mij is wie ik ben.

Veel liefs Anna, 19/3/2014


