
Zekerder weten

Het draait allemaal weer om waarheid. Misschien is een term als tweelingziel wel een 
misvatting in mijn connectie met Hans, misschien ook niet. Dat weet ik niet en dat zal ik in
leven ook nooit zeker weten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om die 
term. Het gaat om iets heel anders.

In principe gaat het ook niet om Hans. Maar in mijn hart wel, daar is er een gevoel wat 
heel uitdrukkelijk aanwezig is. Het is een gevoel wat er is en niet iets wat ik met mijn 
hoofd heb gecreëerd, dat zou ik onmogelijk kunnen. Ik heb me deze vraag wel eens 
gesteld, omdat ik heel sterk de behoefte heb om de waarheid te kennen. Ik kan dat van 
mezelf niet veroorloven als ik in een waanidee zou leven, ik ben daar veel te kritisch voor 
naar mezelf. Daarom ook mijn zoektocht buiten mezelf, want als anderen het bevestigden,
dan was er meer zekerheid dat het waar is. Dat is mijn hoofd en mijn hoofd laat me sinds 
donderdag toch duidelijk weten, dat hij aanwezig is. Dat mag, mijn hoofd is er ook, dat 
mag er zijn. Maar niet als ik daarmee weg raak van mijn gevoel. Donderdag gebeurde dat 
wel even, maar in een onbewaakt moment, dat ik niet nadenk hierover, ervaar ik Hans als 
iemand die op zielniveau het dichtste bij me staat van alle mensen die ik ken nu. En alle 
mensen die ik ken, is nu op dit moment het perspectief waar vanuit ik nu kan kijken. Is 
het dan een leugen om mijn gevoel in een bepaald begrip te herkennen? Wel als ik hem 
zou opeisen, als zijnde van mij. Maar Hans kan nooit van mij zijn, zoals niemand van mij 
kan zijn. Mijn kinderen, zijn nu in die zin mijn kinderen, omdat ik ze gebaard heb, ze 
dragen een deel van mijn DNA. Maar verder zijn ze alleen van zichzelf en zo zie ik hen ook
sinds de zwangerschap. 

Ik heb juist door mijn verbinding met Hans geleerd, dat je een ander volledig vrij mag 
laten. Hij/zij is een mens met eigen keuzes, beslissingen en meningen. Iedere poging om 
iemand vast te klampen is een beknotting van de vrijheid van die ander. Is dat wat je wilt?
Mijn gevoel voor Hans is dermate sterk, dat ik dat absoluut nooit zou willen. Ik wil hem 
nergens beknotten, ik vind hem juist mooi zoals hij IS. Iedere inmengen vanuit mij, maakt 
hem niet Hans.

Natuurlijk heb ik me wel schuldig gemaakt aan vast willen houden. En eerlijk gezegd voelt 
dat echt niet fijn. Je zet een ander gevangen, gevoelsmatig, want ik kan me niet 
herinneren dat ik hem ooit ergens tot gedwongen heb. Maar emotioneel maakte ik mezelf 
erg afhankelijk van hoe hij tegen me deed en daardoor greep ik me steeds meer vast. Hoe
verder hij leek weg te gaan, hoe ellendiger ik me voelde en dat wil je niet. Juist door dat 
te ervaren, kom je tot het punt van durven loslaten. Je bereikt het punt waarop je je heel 
rot voelt en dit niet meer wilt. Je hebt dat punt nodig. Vanaf dat moment durfde ik hem 
steeds meer en steeds vaker los te laten. En nu voelt het zeker nog wel eens eng, als hij 
niet bereikbaar is voor mij. Dat betekent dat ik mijn angst nog niet volledig kwijt ben en 
nog altijd niet volledig onafhankelijk ben van een ander. Maar ik herstel in zo'n moment 
snel en voel dan in iedere cel, dat hij mag gaan. Het gaat niet meer zo vaak om het 
durven laten gaan, het gaat nu meer om loslaten vanuit liefde. Liefde voor zijn ZIJN.

Dus waarom zou ik mezelf om mijn oren slaan met een begrip? Wat betekent dit begrip? 
Het is een waardeoordeel. Hij is niets meer en niets minder dan een individu, een ziel, een
mens waar ik een liefde voor voel, die mij over mijn eigen grenzen heen kan trekken. Een 
liefde waarvoor ik mijn comfortzone durf te verlaten. Een liefde die zoveel verder gaat dan
het gevoel wat andere mensen bestempelen als liefde. Een liefde waardoor ik me 
gedragen voel om pijnlijke stukken in mezelf aan te kijken en ze aan te gaan. Een liefde 
die me helpt, die me dient om liefdevoller te zijn naar mezelf en van daaruit naar anderen.
Een liefde die elk deel van hem liefheeft, precies zoals hij is, omdat hij zo is, zonder 



waardeoordeel.

Vond iedereen deze liefde maar, dan werd de wereld een heel stuk vrediger. Dat is wat ik 
voor Hans voel en niets minder! Dat is waarheid in de meest zuivere vorm, want iedere 
dag laat me zien, dat dit waar is, want ik leef dit ten volle.

Maar ook speelt mee; hoe leg ik hem uit wat ik voor hem voel? De vraag of ik verliefd op 
hem ben, is me zeker gesteld geworden door hem. Ik begrijp die vraag heel goed, maar 
het wakkert wel heel erg in me aan, dat ik mijn gevoel voor hem recht wil doen. Wat is 
verliefd zijn in vergelijking met mijn gevoel? Verliefdheid is vergankelijk, verliefdheid is een
afhankelijk gevoel, verliefdheid is klein, beperkt. Hoe leg ik hem dit alles uit? Ik weet het 
niet. Ik wil niets liever, dan hem dit alles uitleggen. Maar ik denk dat het diepe begrip 
hiervan niet aankomt, zolang hij het met zijn hoofd probeert te vatten. Hij weet het alleen 
als hij zelf gaat voelen. Net zoals ik nu steeds zekerder weet wat ik werkelijk voel, nu ik 
mezelf los probeer te maken van een begrip waarin ik ooit de erkenning vond van dat 
immense wat ik voor hem voel. Voor mij een hele belangrijke stap en daardoor wijd ik 
daar ook meters tekst aan nu. In de eerste plaats voor mezelf, maar van daaruit misschien
ook voor iemand anders, die ook net zo extreem op zoek is naar waarheid als ik. 
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