
Stilte

Na mijn laatste brief was ik bang, dat ik me niet meer zou durven uiten op mijn site. Dat 
ik me zou gaan verstoppen. Ik besloot wel dat mijn site er mag zijn. Maar als ik dat met 
mijn hoofd besluit, vertelt mijn gevoel me toch weer hoe het werkelijk is. Ik heb daarom in
mijn hoofd rondgelopen en vond dat ik gewoon mezelf mocht zijn. Ik had genoeg afleiding
om niet in mijn gevoel te komen. Maar toen vanmiddag de dingen om me heen tot rust 
kwamen, kwam de stilte ook weer in mij. Mijn hoofd staakte het repeterende verhaal, dat 
ik dit allemaal gewoon mag laten zijn, ongeacht wie dit leest. 

Er kwam een verdriet, een stil verdriet. Mijn hart miste. Ik liet het er maar zijn. En juist 
daarin vond ik weer terug, waarvoor ik deze site eigenlijk ben begonnen. Al dat gepieker, 
het brengt me nergens. Ik slijt rondjes in de harde ondergrond. Nu kwam ik weer in mijn 
gevoel. Ik voelde hem weer in mijn buurt en op dat moment wist ik ook weer waar ik mijn
waarheid vind. Ik vind het niet door er over na te denken. Dat weet ik toch wel, maar toch
volgde ik even weer dat spoor. Even om het nu weer los te laten. En met dat ik die 
ronddraaiende, piekerende gedachte loslaat, laat ik opeens nog veel meer los. Ik laat de 
controle los. Wat maakt het uit allemaal. Hoe kan ik twijfelen aan het leven? Het heeft me 
toch altijd nog de goede weg gewezen, zolang ik maar luisterde naar de stilte en naar de 
subtiele dingen die ik daarin vond. Ik kan het leven niet controleren, dat heb ik toch al 
eens zo duidelijk voorgeschoteld gekregen. Laat maar gebeuren wat er gebeurt. Het 
“ergste” wat er kan gebeuren, is dat ik er van leer.

Het riep ook weer een oude gedachte op. Met momenten heb ik omwille van Hans (wat ik 
dacht dat hij zou willen) de dingen die ik voelde niet meer goed durven toelaten. Wat als 
ik het verkeerd voelde? Maar na een tijd was ik totaal mijn richting kwijt, want juist mijn 
gevoel vertelt me de richting. Ik realiseerde me, dat ik een veel grotere fout maakte, als ik
al mijn gevoel niet meer durfde te vertrouwen. Ik kon beter fouten maken en er van leren,
dan mijn gevoel afsnijden, uit angst ergens eens iets verkeerd te doen. Met andere 
woorden, is het een enorme fout als je uit angst om fouten te maken, niet meer durft te 
leven.

En daar ben ik nu weer aangekomen. Ik leef weer en dat voelt weer fijn, het voelt vrij. Het
is écht helemaal goed zo zoals het is. Het gepieker van de laatste dagen, als ook het 
loslaten. Ik geef me over en dat zeg ik nu helemaal met mijn gevoel! 

Anna, 13/11/2013


