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Na de vrije dagen van de feestdagen zie ik Hans weer terug. Ik had rust, echt rust en ik 
ont-moette hem in die rust. Er was een niet-moeten, ik kon er gewoon zijn zoals ik me 
voelde. Maar diezelfde dag, draaide dat in één klap weer om. Onaangekondigd schoot ik 
weer in mijn rol van verstoppen. Daar waar dat de laatste maanden zich iedere keer weer 
opbouwde om tot een breekpunt in mij te komen, was dit breekpunt er heel plotseling 
direct de eerste dag. Ik was heel erg verdrietig en toen de situatie thuis het toeliet trok ik 
me in stilte terug.

Ik zag in hoe sterk ik mezelf weer wegcijferde, hoe sterk ik me aanpaste, meestal 
ongevraagd, niet wetende waar ik me aan moest aanpassen concreet. Mijn hele 
spontaniteit die er in het begin was geweest, was verruild voor een continu rekening 
houden.

Ik schreef hem weer eens een brief, na lange tijd. Wat hij hiermee deed, was nu aan hem.
Maar dan verschijnt ook de vraag: Wat doe ik als hij hier niet op reageert? Ik had snel het 
antwoord, want dan ga ik me weer aanpassen.

Doe ik dat niet al vanaf het begin? Al vanaf het begin vraag ik aan hem, of het goed is wat
ik doe. Had ik dat wel moeten vragen? Het is naar een ander toe goed als je rekening 
houdt. Maar waar ben je zelf, als je je steeds meer aanpast, omdat je een ongemakkelijk 
gevoel waarneemt bij de ander. Maar ook was er vaak een heel gemakkelijk gevoel, een 
heel fijn gevoel wat ik bij hem waarnam, wat weer werd gevolgd door een ongemakkelijke
houding. Waarom moet dat fijne gevoel die ongemakkelijke houding veroorzaken? Dat 
wilde ik niet, dus ik voegde me steeds meer om dat ongemakkelijke gevoel bij hem te 
weren. Kan ik dat wel? Ben ik daar wel toe in staat?

Ik zoek naar andere wegen om met mijn gevoel om te gaan. Ik verwerk mijn dagboek tot 
een boekvorm om aan mijn behoefte toe te geven, om hem mijn verhaal te verduidelijken.
Ik maak deze website om me te uiten. Ik compenseer!!!! En dat is wat ik NIET moet doen.

Maar hoe?

Ik besluit om zolang er geen terugkoppeling is, hem toch gewoon aan te kijken. En daar 
waar ik dat dan weer niet doe, vanuit een gevoel van aanpassen, vanuit angst, pak ik me 
weer samen en probeer het de volgende keer weer opnieuw. Daar maak ik een klein 
begin. Een klein begin van mijn weg terug. Terug naar mezelf. Het wordt een lange weg, 
zeker als er geen open communicatie volgt. Maar zelfs dan, als die wel volgt, zelfs dan 
moet ik zelf weer gaan doen wat ik wil. En de angst dat ik hem ongemakkelijk laat voelen 
loslaten. Het is dan aan hem om eerlijk te zijn tegen mij. Die verantwoordelijkheid kan ik 
niet dragen, dat moet hij doen.

Ik zet vandaag bewust mijn eerste stapje terug naar huis, terug naar mezelf. En als dit 
betekent dat dit een stapje weg van hem is, voor even of voor lang, dan is dat wat ik toch 
moet gaan doen, hoe erg ik hem dan ook zal missen. Ikzelf ben de enige waar ik mijn hele
leven mee mag leven. Er is niemand die langer zijn leven met me deelt, dan ikzelf. Alleen 
daarvoor heb ik dit te doen. Ik ben heel erg graag bij hem, maar dat kan niet waar zijn, 
als ik daarvoor mezelf moet bedriegen.
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