
Maar...

Deze brief is de eerste brief die niet voortvloeit uit mijn innerlijke strubbelingen, die 
werden aangewakkerd door Hans. Toch ben ik van mening, dat ik hierover moet schrijven 
en op de site moet plaatsen. Waarom?!

Voor het eerst dat ik echt ervaar, dat de stukken die Hans normaal bij mij aanwakkert, nu 
los van hem verder hun weg vinden. Dat is ook precies hoe het moet zijn in dit stuk. Het 
gaat natuurlijk over MEZELF zijn. Door mijn liefde voor hem, werd ik steeds uitgenodigd 
om te zijn zoals ik ben. Ik heb nooit gewild dat Hans een verkeerd beeld van mij had. Niet 
zoals veel mensen bang zijn, dat iemand een verkeerd beeld krijgt, lees: de minder goede 
kanten zal zien. Nee, ik voelde in alles in mij dat Hans me enkel zo mocht zien zoals ik 
diep van binnen ben. Ik heb mezelf zo voor situaties gezet bewust en onbewust, waar hij 
me toch wel heel erg kon afkeuren. Dat risico moest ik vanuit een innerlijke drijfveer 
nemen voor mezelf, omdat ik in mijn puurheid wil ZIJN bij en met hem, maar ook zonder 
hem. Ik kan niet anders, het is gewoon zo, het loopt gewoon zo.

Nu heeft hij mijn boek gelezen en er is nog maar weinig wat hij niet weet van hoe ik in het
leven sta, hoe ik ben diep van binnen. Toch blijven er momenten dat ik me aanpas, maar 
dan wringt dat snel zo erg, dat ik daar weer van terugkrabbel. Het zou stoppen als ik niet 
mijn focus naar buiten zou verplaatsen en dat is wat er deze week heel sterk gebeurt.

Ik zie het leerpunt; “MEZELF zijn” nu nog dieper. Ik zie nu, dat ik in veel dingen mezelf 
was, maar dat er toch delen zich verscholen en bleven verschuilen. Delen pasten zich aan 
en delen mochten niet tot uitdrukking komen. Het oordeel wat een ander kan hebben 
weegt nog altijd te zwaar. Deze week werd ik uitgenodigd om nog kwetsbaarder te zijn. 
Mensen stappen vaak heel snel over je gevoel heen. Je uit je gevoel, omdat je jezelf wilt 
laten zien. Als een ander dat dan niet direct herkent, of als een ander dat lastig vindt, 
komt er vaak een “Ja maar” achteraan. Voor het eerst dat ik me daar heel diep van 
bewust ben, hoe vaak het woord “maar” wordt uitgesproken als je jezelf geeft zoals je 
bent.

Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat iemand het woord “maar” kan, maar vooral mag 
uitspreken. Mogen we dan niet ons zelf zijn, VOLLEDIG? We mogen tot een bepaald punt 
onszelf zijn en ik vecht daar al heel erg lang voor. Altijd kwam er die maar en altijd deed 
dat pijn. Maar nooit heb ik die maar goed begrepen. Ik trok het me altijd aan, als een 
boodschap dat ik niet voldeed. En dan kwam de aanpassing.

Haha, dan heb ik het toch even over Hans. Ook Hans zei dit. Dat wil ik wel, maar niet 
als....  Dit wil ik niet, maar dat wel.....

DAT BESTAAT NIET EN DAT KAN OOK NOOIT BESTAAN. Wat is liefde als je kan zeggen, 
dat dit wel en dat niet. Als je zegt: “Ik begrijp je, maar.” Die maar wordt altijd 
uitgesproken door die ander, vanuit die ander, omdat die ander ergens moeite mee heeft. 
En eerlijkheidshalve, ook ik gebruik die maar (logisch anders zou het me ook niet meer 
raken).

We blijven altijd maar half onszelf, als die MAAR er is (innerlijk, of van buitenaf). Heel vaak
spreken we innerlijk onszelf tegen. Hoe vaak denken wij “maar”. Hoeveel praten we voor 
onszelf goed, door alles weer te relativeren met een maar. Wanneer het woord “maar” een
nuancering aangeeft, is dat een mooi iets. Daarvoor is dat woord ook bedoeld. Maar hoe 
wij het gebruiken is het vaak als een excuus om niet VOLLEDIG jezelf te zijn. Dat is ook  
moeilijk, VOLLEDIG jezelf zijn. Je hebt altijd te maken met andere mensen. We zijn 
allemaal verschillend en daardoor zullen we soms moeten zoeken naar een weg die in het 



midden ligt.....althans........

Wat mij de laatste tijd vaak opeens te binnen schiet, als ik dingen doe die ik vanuit mijn 
hart doe, is dat Hans dit ook deelt. Echter Hans doet dat ook graag, net zo graag, alleen 
doet hij het vanuit een andere invalshoek. Iedere keer zie ik daar echt de andere pool in. 
De ene keer doe ik iets vanuit het doen, gewoon uitproberen, dan doet hij het vanuit 
studie vooraf. Dan weer heeft hij gewoon het lef, schuil ik in hetzelfde weg, terwijl hij 
technisch dan weer minder onderbouwt is en daar dus blijkbaar geen last van heeft en ik 
technisch daarin beter onderbouwt ben, maar daardoor ook weer eisen stel aan mezelf. 
Die dingen zijn me de laatste tijd heel erg opgevallen en ik kan echt heel veel dingen 
opnoemen waar die uitersten elkaar raken in eenzelfde passie.

Dat is de oplossing. Daar gaat het om. Er is passie en binnen die passie zijn er heel veel 
omgangsvormen. Toch wijzen de neuzen dezelfde kant op, allebei vinden we onze passie 
in eenzelfde bezigheid. En er is niets wat ons belemmert om dat in elkaar over te laten 
gaan. Het kan bij elkaar bestaan, in elkaar schuivend, elkaar aanvullend, in liefde voor 
elkaar, in uniciteit een geheel. Als we nu elke MAAR mogen vervangen door een EN, dan 
valt elke normering, maar vooral belemmering weg. Dan is het mogelijk om in deze luxe, 
technische en rijke maatschappij te kunnen zeggen: “Dit ben ik volledig en in hoe ik ben, 
maak ik gebruik van.... waardoor ik in staat ben en blijf om mezelf volledig te zijn en te 
ontplooien zoals ik in mijn essentie ben.” Want ieder “gebrek” blijkt een kwaliteit in zich te 
dragen. Ik zag deze week de kwaliteit in mijn gebrek en dat maakt mij compleet. Want 
beide zijden konden er voor mij zijn, omdat ze elkaar aanvulden en mogelijkheden gaven 
om samen aanwezig te zijn.

Gaat dit niet over zielenliefde? Dit is de liefde zoals het door de Duitse benaming duaalziel 
wordt uitgedrukt. Eén ziel, die tegelijk de duale delen van zichzelf ervaart en deze 
samenbrengt in harmonie met zichzelf en alles wat is. Dat is toch wat we leren in het 
leven? De eenheid ervaren in onszelf en van daaruit in alles wat er is. Wie kan deze zin 
afmaken: “We zijn in eenheid, maar.......” Elke aanvulling in deze zin, breekt iets af aan die
eenheid. Elke aanvulling breekt iets af aan ons GEVOEL VAN WAARDE, ondanks de 
uniciteit en gelijkheid die wij als ziel zijn.

Liefs Anna, 23/5/2014


