
Gummen en opnieuw kleuren

Ik heb altijd gedacht dat Marc en ik alle dingen met elkaar hadden besproken, die we met 
elkaar te bespreken hebben. We praten echt over alles en daardoor heb ik ook altijd 
gedacht dat hij een man was, die goed over zijn emoties kan praten, maar zoals hij me 
pas zei, deed hij dat alleen met mij.

Nu wil het “toeval”, dat een vriend van Marc oude stukken van Marc naar boven haalt. 
Stukken waar hij zichzelf in herkent en waar hij niet zo blij mee is, dat hij ooit ook zo heeft
gereageerd. Ik zie, dat hij zijn eigen fouten wil herstellen, door zijn vriend aan te spreken 
op zijn verantwoordelijkheden. Ook ziet hij waar hij zelf nog kan sleutelen aan dingen, 
zoals het open en eerlijk communiceren.

Tegelijkertijd wordt bij mij hetzelfde naar boven gehaald. Er gebeurt niets, helemaal niets, 
maar de meest idiote dingen halen de pijnlijke stukken naar boven die er ooit tussen Marc 
en mij hebben gespeeld. We hadden het toch allemaal bepraat, goed bepraat. Maar er 
blijkt een stuk te zijn, wat we inderdaad nooit besproken hebben. Mijn aanvoelen speelde 
toen al, al was ik me daar niet bewust van. Ik wist dingen van hem, die hij me ontkende. 
Het werd zo stelselmatig ontkent, dat ik zo aan mezelf begon te twijfelen, dat ik niet meer 
kon vertrouwen. Ik wist het zeker... De omgeving vond me ook achterdochtig. Ik kon het 
niet uitleggen aan ze, waarom ik zeker wist, dat ik gelijk had. Niets was er wat mijn voelen
bevestigde, alles leek dik in orde, maar in werkelijkheid was alles om me heen puin, 
precies zoals ik het voelde.

Nu pas, na dik 15 jaar, heb ik Marc eens gevraagd wat er toen allemaal precies was 
gebeurd en hoe dat voor hem is geweest. Ik werd verrast door een heel oprecht verhaal, 
wat ongelooflijk samenklonk met angst die ik toen heb gevoeld en die nu ook weer erg 
mijn beleving kleurt. Maar ook in samenklank met de belevingen rond de vriend van Marc.

Waarom heeft dit zo lang verborgen gelegen, om dat na zoveel jaren pas uit te spreken 
naar elkaar en los van elkaar de oude pijn en angst weer opnieuw te moeten aankijken? Ik
heb al die jaren geloofd dat ik achterdochtig was geweest, precies zoals iedereen toen zei.
Alles klopte, ieder gevoel. Het heeft indruk gemaakt toen, want ik herinner het me alsof 
het gisteren was.

En wat nu... ik zie dat ik het NU kleur met die oude herinnering. Zoals het niet zal 
verrassen, wordt het in het nu aangeraakt door Hans. Maar als ik er nu over nadenk, 
waarom ik die dingen nu voel, dan kan ik niets verzinnen wat hij zou doen, wat dit gevoel 
bij mij oproept. Het feit dat hij er is, doet dat veelal met mij, ook vaak het oogcontact (of 
juist het missen van oogcontact), het niet helder hebben hoe hij in dit alles staan, terwijl 
ik diep van binnen wel weet, hoe hij hier in staat. Dat is wel het overeenkomstige, 
waardoor die onzekerheid van toen weer wordt aangewakkerd.

Ik laat het maar allemaal gebeuren. Ik voel me rot en laat dat maar zo zijn. Door het rotte
gevoel heen, weet ik gelukkig wel hoe het werkelijk in elkaar steekt, ik voel het, maar de 
oude emotie laat zich voortdurend zien. Marc en ik hebben er gelukkig open en eerlijk 
over gepraat, dat is eindelijk opgehelderd. Maar blijkbaar hebben we allebei die emoties 
toch te doorleven, ieder met een andere invulling. Ieder in een situatie die niet bedreigend
is voor onszelf en dat is ook wel noodzakelijk om dit los te kunnen laten. Van mij mocht 
dat nu onmiddellijk al zo zijn. Maar ik heb maar weer geduld met mezelf en laat de emotie
gewoon komen. Maar nu koppel ik ze los van Hans, want hij staat hier helemaal buiten. Hij
heeft alleen maar weer een knopje in mij gevonden en zonder pardon ingedrukt. Weet hij 
veel...maar ik ben blij dat hij dit doet, ook al voelt dat soms niet fijn. Het kan maar beter 
opgeruimd worden. Dus Hans, dankjewel.



En dan komt direct de vraag, of ik ongemerkt bij hem ook op knopjes zit te drukken, die 
oude stukjes naar boven halen bij hem. Ik weet niet of hij daar dan zo blij mee zal zijn. 
Dan spijt me dat. Maar als dat zo is, dan is dat toch wat wij bij elkaar doen. Hij doet dat in
elk geval heel vaak bij mij en dat is prima, ik begin daardoor steeds meer mezelf te zien. 
En met ieder knopje wat in wordt gedrukt, kan ik blijer zijn met wie ik ben. 

Eigenlijk laat hij mij iedere keer oude verhalen zien op een schoolbord. Erboven staat in 
grote letters: “Lees dit nog eens in de wetenschap zoals jij nu bent, zoals jij je leven nu 
hebt ingericht. Lees het goed en veeg alles weg wat niet meer bij je hoort nu. Veeg ieder 
ding weg, waar je nu de moed voor hebt, om er anders naar te kijken en laat dat zijn.”

En dat doe ik dan ook, want vandaag staat dat verhaal op het schoolbord, laat ik het dan 
vandaag ook maar tot een beter verhaal worden, voordat het weer voor een lange tijd uit 
mijn zicht verdwijnt. En door dit nu zo uit te schrijven, merk ik dat ik ongemerkt een hele 
andere kleur heb aangebracht. Het voelt rustig nu...nu, wat dadelijk is, zie ik dan wel 
weer.

Veel liefs Anna, 12/12/2013


