
Zijn stuur, mijn stuur

Zoals ik al vaker heb geschreven, is mijn aandacht de laatste 2, misschien wel 3 maanden 
heel erg op mezelf geweest. Ik begin nu pas echt de vruchten te zien van alle dingen die 
ik heb moeten leren door mijn verbinding met Hans. Of hij er nu bewust van is of niet. Hij 
heeft altijd op mijn knopjes gedrukt, waardoor mijn gevoelsleven weer volledig op zijn kop
stond. Gek werd ik er van. En dan had ik het weer tot rust en dan kwam er die zelfde dag 
weer een volgend pijnlijk dilemma in mij.

Ik sta er zelf van te kijken hoe kalm ik ben geworden. Hans doet me nog altijd net zo veel,
maar het is net alsof ik het nu niet meer binnen laat komen. Ik heb periodes gehad dat 
het heel fijn was tussen hem en mij, dat ik ook dat weer heel fel binnen liet komen. En 
altijd was er opeens weer die vluchthouding zomaar vanuit het niets. Het heeft me echt 
heel erg vaak heel erg veel pijn gedaan. Ik accepteerde het maar weer zo goed en zo 
kwaad ik dat kon en moest gewoon weer verder met mijn leven. En dat was vaak heel erg
moeilijk, want hetgeen voor mij het belangrijkste was (buiten mijn gezin) ontliep me en 
keek me nog niet meer aan. Gevoelsmatig stortte iedere keer mijn wereld in.

Maar ik doe dat ook in mijn gezinssituatie, want daar heb ik ook heel wat hobbels te 
verduren gehad. Het waren muren waar echt met de allerbeste bedoeling niet doorheen te
komen was. Ik heb het allemaal ontelbare keren losgelaten, maar de situatie was soms zo 
bedreigend voor een stabiele toekomst, dat het me vaak niet lukte. Ik moest het roer wat 
mijn partner iedere dag los liet en stuurloos in het rond liet draaien met tijden vastgrijpen 
en dringend bijsturen. Het had allemaal geen zin en na ruim 15 jaar had ik er ook vaak 
echt genoeg van. En nu.... Ja ik moet toegeven, dat extern meer stabiliteit op ons af is 
gekomen. Maar toch, die stabiliteit staat niet garant. Toch helpt het me om het nu los te 
kunnen blijven laten. Ik sta er zo makkelijk in. Het is zijn stuur en ik neem het echt niet 
meer in handen. Ik heb mijn eigen stuurtje en daar heb ik mijn handen genoeg mee 
bezet. Ik kies er nu veel bewuster voor om de dingen buiten mij te houden, zodat ik niet 
meer zo fel geraakt word. Naar de buitenwereld had ik dat al lange tijd geleerd, want oei 
wat trok ik me voorheen veel aan van wat mensen vonden. Maar met Hans en mijn 
partner wilde dat echt maar niet lukken. Hans omdat het me telkens immens diep raakte. 
Ik vloog gevoelsmatig naar de diepste put en tot in de hoogste wolken en telkens was er 
weer die moeizame, eenzame, zware weg terug. En al wilde ik niet dat het me iets deed, 
HET DEED GEWOON IMMENS VEEL, TE VEEL. Bij mijn partner voelde ik me vaak 
machteloos, want hij besliste met zijn houding wel heel erg zwaar voor ons als gezin. Dat 
kon ik als moeder niet toestaan en dat zal ik nog niet toestaan.

Het mooie is; het geeft VERTROUWEN. Ik vertrouw dat de thuissituatie stabiel wordt. 
Maar ik heb ook een diep vertrouwen, dat Hans echt wel zijn weg vindt naar het plekje in 
zijn hart, waar hij mij diep weg heeft gestopt. Ik weet dat het er is en het is niet meer van
belang hoe hij hier uiting aan geeft. Ik weet dat het nu nog altijd niet de tijd is om dit 
speciale gevoel met hem te delen. En zolang het die tijd nog niet is, heb ik vertrouwen en 
laat ik hem toch maar op de stoep staan. Het is zijn keuze. Als het hem pijn doet, dan 
spijt me dat heel erg. Maar alleen hij kan hier verandering in brengen. Ik blijf gewoon daar
waar ik ben. Ik heb hem te graag in mijn leven, dat ik hem in meer afstand daar een 
plekje geef. Althans afstand in die zin, dat ik zijn houding niet meer zo laat binnenkomen 
bij mij. Het gebeurt wel dat het binnenkomt, heel onverwacht. Maar dan heb ik de keus. 
Of ik ga mee in de vloed van emoties, of ik gooi ze eruit en ga verder, zonder hem op die 
manier zoals ik dat graag zou willen. Voor dat laatste houd ik hem nu buiten. Want een 
rolletje spelen en net doen alsof kan ik niet bij hem. Ik kan alleen maar echt zijn en zolang
dat niet kan (zoals het nu is) kan ik niets anders dan hem niet meer te erg binnen laten 



komen.

Ik zie hem vrijwel dagelijks en daar mag hij in een fijne omgang zijn plekje hebben. Maar 
een plekje in dat speciale kan hij zelf nog niet innemen, dus houd ik dat ook buiten. Het 
heeft veel met verwachtingen te maken. Maar ook met acceptatie en lief zijn voor jezelf, 
eigenwaarde. Als ik mij het mooiste cadeau zou geven wat er is, dan was het dat Hans in 
een wederzijds gevoel uitdrukking kon geven aan dit speciale zoals ik dat ervaar. Maar het 
is geen cadeau als hij het in zijn handen vast blijft houden en het niet aan mij geeft. Dan 
blijf ik met een verdrietig gevoel achter en daarvoor neem ik zijn kleine bewegingen om 
een deeltje van dat cadeau te geven niet meer aan, want hij trekt toch iedere keer weer 
met het cadeau in zijn handen terug. Pas als hij het zeker weet wat hij me wil geven en 
niets liever wil dan dat geven, kan ik het aannemen. Eerder gaat het zeker weer pijn doen.

Zover ben ik nog niet, maar ik merk dat ik wel veel kalmer ben als hij een klein gebaar 
maakt. Ik laat me er niet meer zo door opwinden. Hij zal eerst met zichzelf in het reine 
moeten komen. Hij zal eerst voor zichzelf moeten uitkomen dat hij het volledige cadeau 
echt wil geven en niet enkel een snippertje van de verpakking. En daarin heb ik echt 
helemaal niets te veranderen. Dat is het stuur van Hans en dat kan alleen hij bedienen.

Nu heb ik te accepteren, dat hij op een afstandje ergens in mijn leven rondwandelt, 
zichtbaar, dan weer wat dichterbij, dan weer verder weg. Maar hij is er en daar ben ik blij 
om, al doet het me sommige dagen veel verdriet. Dat laatste kan ik af doen nemen, door 
hem niet meer te fel binnen te laten komen. Het lukt me sommige dagen al goed, maar dit
is wel wat ik nu te leren heb.

Liefs Anna, 8/9/2014


