
Verenigen

Nadat ik gisteren mijn brief had geschreven en ik de computer af had gesloten, kwam er 
direct een aansluitend besef. Na de uitdrukking van Hans: “Ik wil niet dit, maar wel dat”, 
had ik in mezelf een verscheurend gevoel ervaren. Hoe kon ik een stukje van mezelf delen
met hem, als hij al dat andere niet wilde? Ik kon toch enkel maar heel zijn?

Maar wat had ik al die tijd van hem gevraagd, 2 1/2 jaar lang? Ik had ook een deel van 
hem niet gewild!!!!!! En waarom wilde ik dat niet? Het deed mij pijn, het raakte mijn deel 
aan wat bang en verdrietig was en dat was niet fijn om te voelen. Toch was het er altijd. 
Telkens weer opnieuw zag ik dat deel van hem, het deel wat dit niet wilde, dit wat ik zo 
diep ervoer. Maar ik wilde zelf niet, want ik kon dat deel van hem niet aanvaarden, maar 
ook dat deel wat in mij werd aangeraakt, die pijn, die angst. 

Als het er was, probeerde ik het wel altijd toe te laten, maar soms was het ook zo 
ondraaglijk, ging het zo diep, dat ik me ertegen verzette. En wat liet hij zien? Hij verzette 
zich tegen mijn getrek, want dat deed ik dan natuurlijk weer.

Het werkt in een tweerichtingsverkeer. Het is een actie reactie in kwadraat. Ik zie iets in 
hem, wat ik niet wil zien. Enerzijds zie ik daarmee niet volledig mijn eigen deel, het deel 
wat verdrietig en bang is. Dan weer kon ik het toelaten en dan weer verzette ik me 
ertegen. Die spiegel hield hij me de hele tijd voor met zijn openen en sluiten. Maar ik zie 
ook niet zijn deel, want dat wil ik niet, dus heb ik in mijn gevoel continu een grote MAAR, 
die die leegte op zou moeten vullen. Ik zie dus iets niet van mezelf en niet van hem, 
omdat zijn deel mij pijn doet en dat wil ik niet. Hij deed precies hetzelfde. Dit had zich zo 
de hele tijd in stand kunnen houden. Maar toch deed het dat niet.

Waar komt dan die eerste aanzet, die eerste verandering vandaan? Was het zijn deel wat 
mijn deel niet wilde, wat ervoor zorgde dat ik juist vanuit de liefde voor mezelf, dit deel 
eindelijk in mezelf begon te koesteren? Gaf hij het me terug, omdat ik hetzelfde bij hem 
deed? 

Eigenlijk deden we echt allebei hetzelfde, want wat we ook allebei nalieten was het 
uitspreken van het deel van onszelf wat niet werd gezien door de ander. Moesten we dan 
via deze weg eerst dit deel in onszelf zien, om het vervolgens wel te kunnen delen met de 
ander (via verbale overdracht)? Op dat punt is er een verandering ontstaan. Ik sprak mijn 
deel uit (via mijn boek) wat hij niet wilde zien. Hij sprak verbaal zijn gevoel uit, zijn deel 
wat ik niet wide zien. Hierop liet ik weer mijn deel zien en hij net zo standvastig zijn deel, 
waar het opeens bleek te veranderen. Beide delen blijken nu op dit moment niet zo op te 
spelen, althans ik heb er geen last van sinds een paar weken. Ook hij lijkt er minder last 
van te hebben, anders hield hij me wel meer op afstand, lijkt me zo.

Zit de magie in het gegeven, dat we beide krachtig ons eigen deel neerzetten, lieten zien 
aan de ander. Was het de intentie die het mogelijk maakte, dat de ander dit opeens 
aannam? Was het die kracht die gelijk was, waardoor het een niet meer kon wijken voor 
het ander en het nog maar één ding kon doen.....verenigen.....?

Wat ik heel zeker weet sinds kort, is het gevolg hiervan. Juist door de tegenstellingen die 
er zo vaak zijn, kom je tot een geheel. Het is niet zoals kleuters naast elkaar “met” elkaar 
spelen. Maar het gaat om het op elkaar leggen van beide polen. Je schuift ze niet in 
elkaar, je legt ze niet in elkaar als een puzzel, het een vult het ander niet aan. Je legt 
beide delen over elkaar, waardoor er een nieuw beeld ontstaat. Dat weet ik zeker en dat 
inzicht maakt me zo gelukkig. Want dat betekent, dat wij vaak kijken naar de beperkingen,
maar dat daar juist de mogelijkheden liggen. Je moet alleen het lef hebben om de dingen 



te verenigen in zijn volledigheid. Geen water bij de wijn, maar beide polen volledig op 
elkaar. Wat je dan ziet, is een plaatje wat je doet verrassen, wat deuren opent en oude 
overtuigingen laat hernieuwen in een nieuw daglicht.

Wat zou er in de wereld gebeuren als ze dit in politieke zin zouden aandurven? Nu zijn er 
tussenwegen, afwegingen en aanpassingen, omdat er een coalitie is van partijen die zich  
niet lijken te verenigen. Om deze reden zijn juist regeringen gevallen, om deze reden 
ontstaan politieke oorlogen. Wat nu als we dat lef hebben om de tegenstellingen over en 
weer te omarmen en ze samen te brengen tot een verrassend geheel?

Ik hoop dat ik dat nog mee mag maken, hoe weinig ik ook geïnteresseerd ben in politieke 
zaken (juist vanwege de 1000 beloften die via de ene verdraaiing in de andere verdraaiing
een weg vinden die de mensen niet gelukkig stemmen). Dat is ook niet mogelijk. Zoveel 
mensen er zijn, zoveel wensen, zoveel verwachtingen, zoveel kleuren. Toch hebben we 
een gezamenlijk deel, toch verlangen we allemaal naar rust en vrede, innerlijk en uiterlijk. 
Dat is ons gezamenlijke deel wat ons verenigt, wat ons verbindt. Daarvoor zullen we eerst 
de delen in onszelf durven zien, ze aanvaarden en opnemen. Daarvoor zullen we ONSZELF
mogen delen, zo volledig zoals we zijn. Dat is de oorzaak, het gevolg vloeit daaruit voort; 
mogelijkheden oneindig veel, in kleurschakeringen die wij nu nog niet kunnen waarnemen,
maar ooit wel.

Hoe zal dat er uit zien....????
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