
Klein

In schel contrast met hoe ik me nu voel, staat er buiten een man heel vals in een 
microfoon te zingen ter opening van het carnavalsseizoen. Het lijkt hem niet te deren, dat 
het niet klinkt. Hij spreekt en zingt in volle overtuiging en alles voelt zo gemaakt aan. Ik 
daarentegen loop de laatste dagen rond en maak me klein. Ik zou me onder mijn bed 
willen verstoppen en er niet onderuit komen. Ik ben bang als ik denk aan deze site. Wat 
doet het met Hans, als hij ooit op deze site zou stuiten? Dat moet toch wel heel erg eng 
aanvoelen. Wat moet hij van me denken, ook al is hij wel wat gewend van me, door mijn 
mails. Deze gedachte maakt me klein en bang. 

Waarom durf ik niet te spreken, zoals die man hier buiten? Of kan hij dit ook alleen maar, 
omdat hij zich in een rol giet? Het is zo'n schel contrast met hoe ik me nu voel. 

Het zijn dagen, dat ik weer moeite heb met dat wat ik innerlijk ervaar en dat wat ik zie. 
Vrijdag liep ik even naast Hans. We praatten even met elkaar. Ik zou hem zoveel willen 
vertellen en dan loop ik naast hem en weet ik geen onderwerp aan te snijden. Dan ervaar 
je in het moment het contrast tussen dat wat je diep van binnen voelt en dat hoe je het 
aards vorm kan geven. Ik wring mezelf weer in een soort van rol. De rol van iemand die 
professioneel met hem om gaat. Ik kan geen kant op, het is zo, ik zal er toch mijn weg in 
moeten vinden. Begrijp me niet verkeerd. Ik geniet erg van zo'n moment. Ik geniet van 
dat wat ik dan energetisch ervaar, maar ook van zijn fysieke aanwezigheid. Maar ik moet 
mijn focus houden bij dat wat er aards is. Doe ik dat niet, dan loop ik het risico, dat ik veel
te amicaal met hem omga en dat kan niet (nu). 

Een aantal maanden geleden had ik hier ook veel moeite mee, maar toen was het vooral 
het aanvaarden, dat dit zo was. Dat merk ik nu wel, ik aanvaard het. Ik voel niet de 
behoefte om het te veranderen. Ik weet het alleen in het moment moeilijk vorm te geven. 
En dat terwijl ik nergens vorm aan wil geven, ik wil gewoon in het moment zijn. Maar doe 
ik dat, dan sta ik met één voet in de aardse/uiterlijke realiteit en de andere voet in de 
realiteit op zielsniveau en dat is in contrast. Het gekke was, dat ik bij hem ook een soort 
contrast voelde. Het voelde als dat hij energetisch ook iets toeliet, maar uiterlijk een vorm 
gaf naar mij, zoals dat van hem gevraagd wordt. (spiegeltje, spiegeltje, want dat doe ik 
dus ook!) 

Nog altijd staat de man buiten vol overgave te spreken. Gek, bedenk ik me. Als het op 
mijn innerlijke beleving aankomt, ben ik bereid om over de plankenkoorts heen te stappen
en mijn stem te laten horen. Ik vind het wel doodeng, maar ik ben bereid er doorheen te 
gaan. Maar als ik over de drempel heen moet stappen om een onechte ik te laten zien, 
een rol aan te nemen, die me niet past, die te strak zit en mijn bewegingsruimte heel erg 
beperkt, dan ren ik het liefst weg. Ik denk dat andere mensen dat juist andersom ervaren.
Zij zouden veel liever hun verdere leven rondlopen in dat strakke pak en die rol 
aannemen, zo sterk dat ze het ook nog helemaal geloven, dan dat ze hun ware ik durven 
laten zien. 

Waarom ben ik dan eigenlijk zo bang voor dat wat ik op mijn site zet in het besef, dat 
Hans dit heel erg misschien ook eens zou kunnen lezen. Ben ik dan bang, dat ik nog meer 
in dat strakke pak moet worden geperst? Ik denk het. 

En dan denk ik aan vorig jaar, dat hij me vroeg of ik het officieel benoemd wilde hebben, 
waarom ik het toch niet kon laten zijn. Is dat zo? Kan ik het niet laten zijn? Die vraag heb 
ik me sinds toen al vaak gesteld. Ja, ik kon het in het begin moeilijk aanvaarden, dat ik dit 
alles niet mocht leven. Dat valt me nu niet meer zwaar. Het is goed, zoals het is, zolang ik 
mijn hart maar niet afsluit. Dat is wat ik nu heb te doen. Het uiterlijk niet vorm willen 



geven, maar een evenwicht vinden tussen dat wat ik voel en dat wat er kan. Hel ik te fel 
over naar dat wat er kan, dan loop ik het risico, dat ik mijn hart weer meer sluit. Dan kan 
ik niet zijn. Hel ik te fel over naar dat wat ik voel dan.... ja wat dan? Nee, daarvoor heb ik 
te veel respect voor de mening en keuze van Hans. En dan ben ik met mijn innerlijke 
discussie weer daar waar het om begon. De angst wat hij van me zal denken, als hij dit 
alles ooit zou lezen. Dat zie ik dan wel weer. Ooit... 

En die man blijft maar schreeuwen en schreeuwen buiten. Ach weet je wat, ik laat het 
over aan wat er is. Ik laat mijn site er zijn, ik laat mezelf er zijn en ik vertrouw dat enkel 
dat gebeurt wat er moet gebeuren. Leest hij het, dan is dat zo. Misschien overleeft hij het 
wel. Het is geen reden om mezelf de mond te moeten snoeren, of nog veel erger mijn 
hart. Als het Hans vals in de oren klinkt, dan moet hij maar niet luisteren. Ook hij heeft 
een keuze hierin. 

De man is klaar buiten met schreeuwen. Het is stil... Fysiek kan ik de angst nog altijd 
waarnemen, van binnen is het rustig, het is goed. 
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