
Waarom..
Waarom moet deze weg zo eenzaam zijn Hans? Waarom moet ik hem binnen het aardse 
alleen bewandelen. Ik kan niet op jou leunen, maar ook niet op mijn vrienden. Ik zou dit 
zo graag openlijk naar buiten willen brengen. Soms probeer ik ook met iemand erover te 
praten. Maar niemand begrijpt dit echt. Iedereen trekt zijn conclusies, of heeft zijn mening
daar, of zwijgt, maar denkt het zijne. Waarom zo alleen? Dat heb ik toch al eens geleefd? 
Ook in jouw bijzijn! 
Waarom moet ik dit alles zo diep beseffen, terwijl ik er zo weinig mee kan? Wat is daar het
nut van? Is dit allemaal om me te leren om te vertrouwen op mijn gevoel, mijn intuïtie? 
Waarom dat aantrekken en afstoten? Welke functie heeft dat? Waarom ben ik weer de 
kartrekker? Wanneer trekt iemand mij eens lekker mee?
Het voelt nu allemaal zo leeg. Al die energie die ik overal in steek. Het rekening houden 
met de ander…maar de ander ziet het niet, of begrijpt me dan weer verkeerd. Ook jij 
Hans. Ik houd echt heel veel rekening met jou, maar ik denk dat jij dat anders ziet. Ik 
denk dat jij vaak de indruk hebt, dat ik zomaar van alles bij jou drop, zonder aan jouw 
gevoel te denken. Dat is niet 
waar.

Hans, wanneer zal je me zien, wanneer erken je me voor wie ik ben? Wanneer laat je me 
blijvend toe? Ik ben moe Hans. Ik ben moe…..Ik wil zo graag door, want ik weet waar ik 
het voor doe. Maar het voelt zo alleen, zo onbeantwoord, zo ontkend, zo niet echt zien…..,
of in elk geval niet zichtbaar gezien.  
Wachten op jouw stap, om dan vervolgens te zien, dat je er weer voor wegkijkt. Even blij, 
lange tijd alleen. Zo gaat het de hele tijd. Mopper, mopper, want ik weet ook heel goed, 
dat jij niet meer zo ver en zo lang wegvlucht. Er zit zeker vooruitgang in en ik zie het ook 
wel. Maar nu is even het potje op. Even moet ik me terugtrekken om bij te tanken en jou 
de kans te geven om bij te tanken en weer vanuit jezelf een stap naar mij te zetten. Ik 
was blij met dat stukje bewustzijn wat er was gekomen. En nog ben ik blij. Maar dat 
bewustzijn zorgt er ook voor, dat je het allemaal nog meer verbergt. Geen stiekeme blik 
meer, niets van dat alles. Ik moet nu volledig varen op mijn vertrouwen en mijn gevoel. En
niet opgeven!! Mag ik even bijtanken? Even uitrusten? Even rustte ik uit dinsdag, toen je 
zo dicht achter me stond. Ik denk er met momenten even aan.  Even mag ik dan 
achterover leunen, even uitrusten tegen jou aan. Even en dan ben ik weer in de realiteit 
van de dag. De realiteit van de dag, dat je me nu even niet meer ziet. Van binnen huil ik. 
Maar niet te lang, want ik wil mijn vertrouwen vast houden en verder gaan. 
Ik weet dat ik ooit altijd bij je zal zijn en blijven. Ooit hoef ik niet meer bang te zijn voor 
een scheiding van jou. En eerlijk gezegd weet ik dat die scheiding eigenlijk een illusie is. 
Want wij zijn voor eeuwig met elkaar verbonden. Dat jij je dat hier en nu niet herinnert, 
wil niet zeggen dat er scheiding is. Dat weet ik, maar soms voel ik het even niet, omdat ik 
ook net als jij gewoon op aarde ben. 
Toch Hans, geef ik je een liefdevolle kus, 
17/1/2013, Anna


