
Rimpelingen der liefde 

De verbinding met Hans heeft me zoveel gebracht in mezelf. Het opeens loskomen van 
hem, wat ik de laatste dagen zo beleef, spoort me aan om verder te lopen. Laat Hans en 
kijk om je heen Anna, wat zie je. Ik zie zo veel en alles staat in verbinding met Liefde.

Ik raakte gisteren in de winkel weer even het contact met de aarde kwijt. Het liefst grijp ik
me dan ergens aan vast, bang om van de aarde te vallen want zo voelt het. Nu voelde ik 
van binnen: “Kijk om je heen Anna, wat is er werkelijk.” Ik bleef staan en zag dat ik 
gewoon in de winkel stond. Mijn voeten leken wel vast te zitten aan de grond. Ik kan niet 
van de aarde vallen. Laat het los die angst en loop verder. Ik wachtte tot ik mijn aarding 
weer had hervonden en mijn voeten weer kon optillen en ging verder, geheel ontspannen.

Dan komt er nog een ander inzicht, wat heel diep aankomt. Ik heb ooit gekozen voor een 
hulpverlenend beroep. Ik weet nog dat ik koos voor de doelgroep “verstandelijk 
gehandicapten” puur en alleen om de reden, omdat die me zo nemen zoals ik ben. Bij hen
was ik nooit bang wat ze van me vonden. Bij hen mocht ik echt mezelf zijn, ik werd niet 
beoordeeld, veroordeeld, of afgewezen. Zij zijn pure liefde, zij nemen onvoorwaardelijk. En
wat krijgen zij vaak? Ik wil er niet meer aan denken hoe wij vaak in tijdnood aan ze 
voorbij renden, ze met momenten niet echt zagen en hun vraag om gezien te worden 
vaak als gezeur bestempelden. Ik maakte me eraan schuldig dat ik juist iets kwam halen 
bij ze. Ik wilde genomen worden zoals ik ben en dat vond ik bij hen. Was ik werkelijk bij 
hen om hen iets te bieden? In eerste instantie niet en dat is geen hulpverlenen.

Het proces wat op gang is gekomen in mij heeft zoveel gedaan, het heeft me zoveel 
gegeven. Lang school ik me weg, bang om wat het gaf als ik mijn liefde voor Hans aan de 
buitenwereld liet zien. Dat was goed realiseer ik me nu, want hierdoor schreef ik heel veel 
van me af. Hierdoor ontstond deze website. En nu pas zie ik in wat een echte hulpverlener
is. Dat is wel iets wat ik in mijn eigen praktijk ook heel duidelijk neerzet, maar nu zie ik 
het nog helderder en weet ik dat dit in mijn praktijk alleen maar nog meer zijn stempel zal
gaan zetten. 

Ik liet mezelf zien, mijn mooie kanten, maar ook mijn niet mooie kanten. Ik stelde me heel
kwetsbaar op. Iedereen heeft dat in zich, niemand uitgezonderd en als je het hebt over 
concurrentie, dan wordt dit gegeven volledig ontkend. Opeens waren er 2 prachtige 
dames in mijn leven komen wandelen. Ik liet ze toe en het was zo fijn om als drie 
vrouwen zo bij elkaar te zijn. Ik realiseerde me, dat het concurrentiegevoel wat ik eerder 
met iemand anders had ervaren er helemaal niet was. We waren elkaars leraar en leerling,
we durfden ons kwetsbaar te tonen en andermans woorden in ons door te laten dringen. 
Toch komt er die angst in mij om de hoek kijken, dat er stiekem toch weer een vorm van 
concurrentie zal komen in de toekomst. Maar iedere keer we samen waren, kon ik niets 
voelen wat daar op leek. 

Ik had er al eerder aan gedacht, maar nog niet gedurfd, maar nu deelde ik mijn site met 
ze. Ik vroeg ze eerlijk te zijn, want ik wil weten wat mijn brieven doen, zeker nu mijn boek
langzaam uitgeefklaar aan het worden is. Die zelfde dag kreeg ik van allebei een reactie 
die ik nooit had verwacht. Er was iets aangewakkerd in hen, wat al lange tijd daar zat. Het
raakte me enorm en ik voelde enorme dankbaarheid voor deze liefdesenergie. En hiermee 
begreep ik tot in het diepst van mij, wat ik aan onevenwichtigheid had gehad rondom het 
beroep van hulpverlener. Veel mensen, waaronder ik dus ook toen, zijn hulpverlener 
omdat dit hun bestaansrecht geeft. Ze helpen anderen en krijgen daar een stuk erkenning 
voor terug. Dat is niet helpen, dat is ruilhandel en hiervan ben ik me al lang bewust, 
waardoor ik het ook echt niet meer voor elkaar krijg weer terug in de zorg te gaan. Deze 



ruilhandel is alleen maar erger geworden sinds er geen tijd en geld meer is om echt 
aandacht te hebben voor de mens. Maar nu pas zag ik heel helder, dat hulpverlenen ook 
een verkeerd woord is. Het zou eerlijker zijn als we zouden zeggen, dat we iemand 
herinneren, of beter gezegd her-inneren. Door onszelf te delen, vanuit de liefde die we 
hebben leren voelen voor onszelf en al onze facetten, roepen we herkenning op bij iemand
anders. Ik doe niets, ik deel enkel maar. Ik deel mijn strubbelingen, mijn proces en de 
liefde die ik ben gaan ontdekken door mijn liefde voor Hans. Het is deze herkenning, die in
een ander mag voeren naar erkenning, waardoor deze persoon zichzelf weer kan helen. 
Niemand heeft de sleutel voor jou, enkel als je je open stelt voor een ander (en dat doe 
alleen jijzelf) zal je de sleutel in jezelf vinden en zelf eigenhandig het slot openen naar 
vrijheid en heelheid. Het begint met het zien van jezelf en dat is het enige wat ik laat zien 
van mezelf. Ik laat mezelf zien aan een ander, opdat die flarden hiervan mag herkennen. 
Ik ben er gewoon zoals ik ben en dat is mijn bestaansrecht. Wat een ander daarmee doet 
en daarvan vindt, is aan de ander. Ieder is vrij om te kiezen wat iets met hem doet. Zo ook
mijn boek in de handen van Hans. Er is hierdoor een nog diepere berusting, dat alles goed
is wat Hans ook vindt. Dat is zijn stuk, ECHT ZIJN STUK. Ik mag het aanreiken, omdat ik 
daarmee mezelf deel. Wil hij dit innerlijk ontvangen, of wegduwen, dat is helemaal zijn 
eigen keuze. Daarmee wordt niet beoordeeld of mijn verhaal waarheid is, of het waarde, 
of bestaansrecht heeft. Het zijn mijn gevoelens in het moment waarop ik ze verwoord. 
Morgen is het weer anders, iedere dag heeft een andere kleur. Dat heeft bestaansrecht, 
omdat ik bestaansrecht heb om te zijn wie ik ben. En daarmee maakt het ook niet uit wat 
hij hiermee doet. Het is goed. Dit kan hij niet van me afnemen, net zo goed als dat ik zijn 
beleving niet van hem af kan en mag nemen. Het heeft allemaal zijn doel en dat doel is 
liefde. Liefde in de breedste zin van het woord. Het gaat er dan ook niet om of hij liefde 
voor mij voelt, al heeft mijn mens-zijn daar zeker wel nog een verlangen naar. Het gaat 
erom dat je liefde hebt voor het zijn. Het zijn van jezelf, het zijn van een ander, het zijn 
van het leven, het zijn van alles. 

En ik ben zo dankbaar en zo nietig in dit geheel. Ik voel me zo klein als ik voel wat de 
kracht van liefde allemaal doet. Toevallig (is het werkelijk zo?) ging mijn eerste eigen 
schilderij hierover. Het zijn de druppels van liefde die neervallen (aanraken in herkenning) 
en zo rimpelingen veroorzaken. Ze rimpelen steeds verder uit totdat alles doordrongen 
wordt door liefde. Of je dit toelaat is aan jezelf, dat is je eigen vrije keuze. Enkel jijzelf 
maakt het verschil voor jou, dat kan een ander nooit doen.

En dat alles, omdat er die ene man rondloopt, waar ik die hele diepe liefde voor ervaar.....

Anna, 8/3/2014
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