
Ik weet het niet meer

Wat gaf het rust, dat ik de dingen langs me heen kon laten glijden. Sinds vrijdag is het 
weer voorbij. Ik voel me weer heel erg verdrietig en weet echt niet meer wat ik er 
allemaal mee moet.

Wat kan ik er allemaal mee? Dat is de grootste vraag. Eigenlijk kan ik niets, zo lijkt het. Ik 
heb wederom geen keuze. Het was zo goed en zo fijn om helemaal mezelf te kunnen zijn, 
nadat ik hem mijn boek had gegeven. Maar ook Hans was echt zichzelf. We waren voor 
even open naar elkaar, eerlijk. En dan begint het gedoe weer. De gevoelens gooien me 
weer alle kanten op en langzaam zie ik ons weer verdwijnen in een rollenspel. Een 
rollenspel waar de waarheid steeds meer verdwijnt, waardoor zij niet meer zichtbaar is na 
verloop van tijd. En die tijd die voelt als is het nu. Ik zie de waarheid niet meer. Alles is 
omhuld met een maakseltje, niets is meer wat het lijkt.

Hans benadert me heel normaal. Hij grapt naar me, groet me, loopt me dan weer straal 
voorbij, trekt een grimas. Het lijkt allemaal zo normaal te zijn. Waarom lig ik dan in de 
knoop met mijn gevoelens? Waarom kom ik zwaar verdrietig thuis als hij me gewoon heeft
gegroet, of zelfs een grapje maakte? Dat hij me straal voorbij kan lopen, was in andere 
tijden veel erger. Waarom kan dat nu weer zo pijn doen?

De vraag is, hoe ik hiermee omga, met deze pijn. Vorige week kon ik de dingen langs me 
heen laten glijden, dat lukt me nu dus echt niet meer. Het komt binnen. Wat doe ik dan 
om dit niet meer zo binnen te laten komen? Ik kan niets veranderen aan Hans. Ik kan niet
veranderen, dat zijn gedrag niet echt voelt. Zijn rollenspel zal ik moeten aanvaarden. Ga ik
mee, of pas ik hiervoor. Meegaan kan ik niet meer. Mijn hele weg met hem heeft ervoor 
gezorgd dat ik dat niet meer wil, maar bij hem zelfs onmogelijk kan. 

Ik pas ervoor, er is geen andere keus. Ik wil niets liever dan echt zijn naar hem. Maar ik 
merk de laatste weken dat dit heel erg moeilijk is, ook al kan ik geen rollenspel spelen 
naar hem. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar heb je al eens oog in oog gestaan met een clown.
Een clown speelt een rol en daagt in zijn omgang jou uit om ook in een rol te stappen. 
Hans doet dat in principe ook. Hij grapt, trekt een grimas, houdt een professioneel praatje,
niets is vanuit gevoel. Blijf maar eens volledig jezelf tegen een clown, blijf maar eens 
gewoon in het gemoed zoals je bent en ga niet mee in het spel. 

Dus ik trek een grimas terug, maar meen het niet. Ik maak een professioneel praatje, 
maar meen het niet. Ik loop hem straal voorbij, maar meen het niet. Het lukt me helemaal
niet meer om mezelf te laten zien, zoals ik echt ben. Ik met mijn gevoel voor hem. Mijn 
gevoel heeft geen plekje meer, omdat hij dat zo wenst. Maar mijn gevoel is er 
onveranderd, ze is er altijd heel duidelijk. Maar in de uiterlijke wereld is ze er niet. De 
waarheid is verstopt achter een dikke laag. Ook de waarheid van Hans is verstopt, want hij
lijkt wel alles te hebben afgesloten richting mij. Enkel nog de rol staat overeind.

Weer sta ik voor een kruispunt. Ik zie enkele wegen, maar alle wegen die ik zie zijn echt 
onbegaanbaar voor mij. Ze zitten zo vol hobbels en kuilen, dat ik weet dat ik flinke 
schrammen en bulten zal oplopen. Ik zal flink struikelen en niet meer verder kunnen. Het 
zijn doodlopende wegen. Maar een andere weg zie ik niet, enkel nog de weg die ik achter 
me heb..... de weg van omkeren.

Er zijn dagen nu, dat ik geen andere oplossing zie. Ik kan zo niet door. Ik verloochen 
mezelf, door dit rollenspel te blijven meespelen. Heeft het zin om me om te draaien? Ik 
blijf hem toch bijna dagelijks zien, daar verander ik niets aan en aan mijn gevoel verander 
ik al helemaal niets.



Moet ik van de wegen af en me een weg banen in het onbekende? Zo voelt het nu. Er is 
geen gevoel voor richting, er is geen zicht. Moet ik nu blindelings vertrouwen, dat ook dit 
een weg is? Hoe lang houd ik dit vol? Is dit de richting? Moet ik me een weg gaan banen 
door het onbekende, daar waar de waarheid ver verstopt ligt? Moet het ondraaglijke mij 
een olifantenhuid gaan manipuleren? Manipuleren, want ik voel geen andere mogelijkheid.
Ik met mijn gevoelige, dunne huid...

Ik weet het niet meer. Helemaal niet mee. Ik wil even niets meer. Enkel stilte in mezelf. 
Maar het enige wat ik nu voel is verdriet.
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