
De balans opmaken

Aan het einde van het jaar, ontstaat er bij mij altijd een vorm van balans opmaken. Wat 
heb ik gedaan dit jaar (en dan duid ik niet op tastbare dingen, maar wat heb ik innerlijk 
gedaan met de lessen die ik voorgeschoteld kreeg). Zo ook nu weer, komt dat als vanzelf 
weer bij me.

Dan moet ik vandaag vaststellen, dat ik dingen heb laten liggen, maar ook hele mooie 
dingen heb afgerond. Sommige dingen krijg je in een jaar niet verwezenlijkt, daar is meer 
tijd voor nodig. Sommige dingen voel je afgeremd door de aanwezigheid van een ander. Je
wilt graag sneller, maar die ander lijkt niet voorwaarts te branden te zijn. Maar dat is niet 
waar. Je kunt zelf keuzes maken, waardoor je voorwaarts kan blijven gaan. Het wijzen 
naar de ander is enkel een excuus om het moeilijke niet aan te gaan.

En dan moet ik toch toegeven, dat ik wat dingetjes heb laten liggen, die ik wel zelfstandig 
had kunnen oppakken. Enkel ik was en ben daar verantwoordelijk voor. Niemand beslist 
hierover, alleen ik kan dat doen. 

Voor mij was 2013 een jaar, waarin ik mezelf neer ging zetten. Dat heb ik op bepaalde 
vlakken zeker ook gedaan, al had ik hier en daar echt wel duidelijker mogen gaan staan. 
Maar goed, ik ben gaan staan, ook al vond ik dat vaak eng. Maar toch heb ik dit niet 
afgerond, zoals ik dat meende af te kunnen ronden. 

Ik begon heel dapper aan het nieuwe jaar en niets leek me tegen te kunnen houden. 
Echter na enkele maanden, kwamen de eerste beproevingen, die me heel sterk terug 
deden deinzen. Het was Hans, die in een gesprek dingen ontkende, die ik voelde. In 
eerste instantie voelde ik juist daarin mijn zekerheid en ik was blij te ervaren, dat ik zo 
stevig bleek te staan. Maar zijn woorden hebben nog lang nagegalmd in mijn hoofd, 
waardoor er langzaam steeds meer onzekerheid opbouwde in mij. Was dan alles een 
leugen? Was er dan niets waar?

Toch, mijn gevoel bleef dezelfde dingen opvangen en ik begon hem hoe langer hoe sterker
te voelen. Zo sterk, dat ik na een tijd het onderscheid tussen hem en mij niet goed meer 
wist te maken. Ik twijfelde wat raak en dat maakte het alleen maar erger, ik vaagde 
mezelf weg.

Intussen was er heel sterk de behoefte om hem alles open en eerlijk te zeggen, zoals ik 
het ervoer (dat was mijn innerlijke drang om tot expressie van mezelf te komen). Na zijn 
ontkenning, durfde ik daar geen stap meer in te verzetten. Ik begon mijn dagboek om te 
zetten in een boekvorm, enkel voor hem. Zo kon ik alles uitleggen, zonder op weerstand 
en onbegrip te stuiten en dat terwijl hij altijd heel veel begrip heeft getoond, maar ik was 
innerlijk bang, dat hij het niet meer zou begrijpen, dat hij er genoeg van zou hebben. Ik 
was vastbesloten het boek te geven (zolang ik daar maar niet over nadacht). Het boek 
kwam af, net in een tijd, dat ik me weer onzekerder voelde. Ik zag dit weerspiegeld in zijn 
gedrag, want hij leek ook meer afstand te houden. Maar het was enkel de afspiegeling van
mijn innerlijk, mijn angst om tot uitdrukking te mogen komen. Het boek bleef van mij, 
maar ik was er wel blij mee.

Toch rustte het boek niet, want telkens ik het in handen pakte, voelde ik de energie, dat 
het niet gelezen werd. Logisch, de intentie waarvoor ik het geschreven had, werd niet tot 
uitdrukking gebracht. Ik kreeg hoe langer hoe meer de behoefte om het te gaan uitgeven,
dus paste ik het boek aan, waardoor Hans anoniem was.

Daarnaast kwamen er andere beproevingen die me nog onzekerder maakten. Mijn 
waarheid werd verdraaid in een roddel en ik zag daarmee de positie van Hans mogelijk 



raken. Ik waarschuwde hem hiervoor en in dat gesprek, kreeg ik nog een klap in mijn 
vertrouwen. Hij gaf aan mijn mail(s) vervelend te vinden. Mijn laatste 2 mails waren ook 
echt niet fijn en ik denk dat die een zware stempel hebben gedrukt. Dat begrijp ik heel 
goed en ik begrijp ook goed, dat hij mij toen niet in vertrouwen nam. Ik denk dat ik weinig
veiligheid heb uitgestraald.

Hiermee werd ik ook in een onveilig gevoel getrokken, dat had ik mezelf aangedaan. Ik 
durfde niets meer te uiten naar hem, bang dat hij me niet meer zou vertrouwen en 
eigenlijk kwam dat ook tot uiting toen ik hem op voorhand wilde waarschuwen, toen ik de 
eerste dreigingen van wat later een roddel bleek te zijn, in de lucht voelde hangen. Hij 
weerde mijn verzoek om te praten heel professioneel af. Hiermee werd mijn vertrouwen 
danig aan het wankelen gebracht. Het drukte een stempel op mij, waarin ik oordeelde 
over mezelf, want blijkbaar gaf ik hem een heel onaangenaam gevoel. Die gedachte, die 
angst is niet meer helemaal weg gegaan en heeft een stempel gedrukt op hoe ik nu nog 
met hem omga, wegschuilen.

Ik heb als reactie hierop stukje voor stukje mezelf meer op slot gezet. Zo ook mijn boek. 
Zolang het niet concreet was, dus nog niet af was, kon ik me er nog voor open stellen, 
maar wat als het af was. Daar dacht ik liever niet aan.

Toen het boek bijna klaar was, maakte ik deze site. Opeens ontstond de angst dat Hans 
dit alles kon lezen, wat me weer deed wankelen. Maar ik bleef en daar ben ik blij mee. 
Deze angst is nu ook van me af. Maar de angst voor het boek zit er nog en wel heel erg 
sterk.

Ik heb het boek laten rusten, ik zag geen mogelijkheid meer. Hans leek niet te bereiken 
hiervoor, maar eigenlijk was dat alleen maar de spiegel. IK durfde het gewoonweg niet 
aan. En nog durf ik het niet.

Ik ben bang voor wat hij er van zal denken. Ik ben bang, dat hij het anders uitlegt, dan 
dat ik het voel. Ik ben bang, dat hij over me zal oordelen, dat hij zijn professionele positie 
als wankel gaat ervaren naar mij. Ik ben bang voor gevolgen die er kunnen komen door 
iets wat ik alleen maar vanuit mijn hart uitdraag. Het zijn allemaal mijn angsten en 
daarmee kom ik wel tot de kern. De kern weer, dat ik het niet aandurf om echt mezelf te 
laten zien. Bang voor het oordeel van een ander. En waarvoor? Hans heeft zich nooit 
oordelend opgesteld naar mij. Hij heeft juist geduld getoond en is altijd zacht gebleven 
tegen me. Het is alleen maar mijn eigen angst.

Het boek is niet het doel, het boek is een middel. Durf ik het aan om mezelf zo te laten 
zien? Zo kwetsbaar? Ik wil het wel en ik ga het ook doen. En ik zou hier heel vaak het 
woord “maar” kunnen schrijven. Ik weet dat het alleen maar een smoesje is. Ik kan zo wel
heel wat smoesjes verzinnen. Ik kan het allemaal buiten mezelf leggen. Maar daar houd ik
mezelf alleen maar mee voor de gek en dat is juist wat ik absoluut niet wil. Ik wil de 
waarheid zien en de waarheid is, dat ik handel uit angst. Ik kan er niet meer van maken. 
Daarom wordt dit ook mijn actiepunt nummer 1. Ik ga weer aan de slag met mijn boek, 
want in de tijd dat het heeft gerust is er veel tekst bijgekomen. Ga ik dat erbij aanvullen, 
of laat ik het boek, zoals ik het oorspronkelijk bedoeld had. Ook deze overweging mag er 
maar kort zijn, anders verval ik weer in denken.

Ik kies nu voor wat mij verder brengt. Ik ga mijn boek en daarmee mezelf bestaansrecht 
geven. Ik zal Hans hier zeker niet in passeren, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil dat hij 
de mogelijkheid heeft, de keuze om het boek te lezen, voordat ik het de wereld in slinger. 
Dankzij hem is dit boek ook ontstaan en ik wil hem daar op geen enkele manier in 
ontkennen. Maar ik kies daarbij heel zeker voor mezelf. Ik kan niet meer doen dan open 



zijn, want dit is mijn beleving. Mijn boek gaat net als deze site over MIJN gevoel, MIJN 
zoektocht en MIJN ontdekking in liefde, het steeds meer openen van MIJN hart. Wat moet
dat wat zeggen over Hans, over wie hij is, het gaat over mij, alleen over mij. Dat ik 
daarvoor de spiegels gebruik, die me worden voorgehouden, is ook alleen van MIJ. Niet 
van de ander, want de spiegel is een afspiegeling van mij en niet een aspect van die ander.
Ik zie enkel, wat er in mij aangeraakt word, los van hoe een ander dit beleefd. En daarom 
weet ik ook, dat ik dit boek zeker mag laten komen, dat het niet alleen in mijn boekenkast
verscholen hoeft te zijn. Want daarmee druk ik exact uit, wat ik met mezelf doe, met mijn 
essentie. Dan blijf ik ook verborgen, blijf ik me verstoppen achter alle andere uitingen van 
anderen, die precies zoveel waarde hebben als mijn uiting.

Liefs Anna, 27/12/2013


