
Wat verwijt ik...

Langzaam begint er iets te dagen bij mij. Er zijn zo wat dingetjes die de hele tijd hun 
aandacht vragen en zo met momenten komen zij sterk naar voren, maar begrijp ik niet 
wat de link is.

Nu begin ik de dingen te begrijpen en samen vormen alle hints 1 groot geheel. Ze 
vertellen me allemaal het zelfde. Er begon me al het een en ander te dagen, maar iedere 
keer kwam er de “maar” achteraan. Ik begreep dat ik niet mezelf was weer. Weer schoof 
ik mezelf aan de kant voor Hans. MAAR hij wil het niet, hij voelt het niet, dus daar stopt 
het. Daar liep ik keer op keer in vast. Het vreselijk verscheurende, dat hij dan toch dieper 
contact maakt, terwijl ik mijn best doe, om hem in zijn waarde te laten en niets meer. 
Hierdoor liet ik veel dingen niet meer toe voor mezelf en daar was ik pas al achter 
gekomen. De lamp ging vandaag branden. Al een week vraagt een zin van hem mijn 
aandacht. In het moment trok ik het me aan en heb ik even later ook opheldering 
gevraagd. Hij zei (nadat ik mopperde over iets wat helemaal buiten hem lag): “Wat verwijt
je mij?” Hoe graag Hans ook aangeeft dat hij geen dingen bedoelt met zijn woorden, 
gedrag e.d., toch moet ik vaak zeggen, dat zijn woorden voor mij net die sleutel zijn tot 
dieper inzicht in mezelf. Zo ook deze woorden. Ze komen met een andere trilling binnen en
ze blijven hangen. Wat verweet ik hem, wat ik mezelf kon verwijten. Dat was de 
boodschap.

Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig, maar op momenten dat ik een onevenwichtigheid 
voel bij mezelf, dan komt zo'n zin de hele tijd naar boven. Ik stel mezelf dan deze vraag en
tot vandaag had ik maar halve antwoorden gevonden. Nu opeens viel het mij, omdat ik de
boodschap van de andere signalen beter begon te begrijpen, zoals fysieke kwaaltjes die ik 
opeens sinds 2 weken heb, waar ik normaal nooit last van heb.

De vraag kwam in me op wat IK nu eigenlijk wilde. Ik had al heel wat fictieve brieven aan 
Hans geschreven, waarin ik uitlegde dat hij maar een klein stukje van mezelf wenste en de
rest van mij ontkende. Wie had hij graag? Als hij mij graag had, dan zou ik toch mezelf 
mogen zijn. Dan zou ik mezelf niet meer gedeeltelijk hoeven te laten zien en voor het 
grootste deel moeten verstoppen, omdat hij dat niet graag ziet. Is dat liefde?!!!!!! Hoeveel
liefde heb ik voor mezelf als ik dit toelaat en daar worstelde ik mee. Dit kon ik niet 
toelaten voor mezelf, maar hem aan de kant stoten kon ik dan ook weer niet.

Wat verweet ik hem? Ik had er heel veel moeite mee, dat hij zei dat hij het NIET herkent, 
maar WEL op een bepaald niveau contact wilde houden. Maar aan dat bepaalde niveau, 
daar hield hij zich dan ook weer niet aan. Want dan opeens liet hij toch iets toe waardoor 
ik die diepe verbinding voelde tussen hem en mij. Soms stond ik op het punt om hem 
hiermee te confronteren en ja, dat contrast daar kon ik niet mee over weg. Ik was gestopt
met piekeren, maar de boel in mij stagneerde, omdat ik mijn gevoel vastzette, want ik kon
hier even geen kant mee op. Hij wil niet, maar doet wel...of voelde ik dan alles zo 
verkeerd. Maar hij maakte ook contact met mij, begreep hij dan niet dat dit het vuurtje bij
mij aanwakkerde? Dat verweet ik hem in hoeverre je echt kan praten van verwijt. Wat zei 
dit dan over mezelf, want de vraag was: “Wat verwijt ik hem wat ik mezelf mag verwijten.”

En daar viel het me vandaag opeens allemaal op zijn plek. Hij zegt nee, maar doet vaak 
ja. Ik wil ja, maar doe vaak nee. Maar als hij contact zoekt, dan is dat zijn initiatief. 
Waarom moet ik mezelf dan verbergen? Hij neemt het initiatief, vast niet met de bedoeling
dat er soms wat diepers naar boven komt, maar hij neemt toch dat initiatief. En in dat 
initiatief laat hij met momenten ook die delen van mij toe, die hij eigenlijk op afstand wil 
houden. Wat moet ik me dan in bochten gaan wringen om dat diepe niet toe te laten, die 



delen in mezelf te ontkennen? Ik verwijt hem dat ik niet alle delen van mezelf mag 
toelaten naar hem. Maar hij maakt soms contact met die delen en dan ben IK degene die 
die delen niet toelaat naar hem.

Waarom hij dit tegenstrijdige doet kan ik niet begrijpen, tenzij zijn ziel hier spreekt. En 
hoe hard sprak mijn ziel de laatste weken? Ik hoorde het wel, maar luisterde veel beter 
naar de woorden van Hans. Ik verweet hem inderdaad wat ik mezelf moest verwijten. Hij 
luisterde met momenten wel naar zijn ziel. Ik was het die niet luisterde en zijn rede 
belangrijker vond dan mijn eigen zielsbeleving. 

Ik heb de laatste 2 weken met momenten last van brandend maagzuur. Het was me wel 
duidelijk dat ik hier iets vasthield, een frustratie rondom niet mezelf mogen zijn. Het kwam
ook alleen als ik inderdaad me klem voelde staan tussen zijn woorden en mijn beleving 
c.q. zijn momenten waarop hij dieper contact maakte. Nu ik dit schrijf borrelt alles in mijn 
buikstreek en zakt alle druk omlaag. Mooi hoe dit werkt. Ik voel me niet meer vol en krijg 
een enorme honger. Honger naar echt zijn. ECHT zijn. Honger naar voeding, opnemen, 
ontvangen. Er komt plaats om te gaan ontvangen. Laat het maar gewoon allemaal toe als 
hij dit contact maakt en laat los wat zijn hoofd hiervan vindt. Dat is zijn zaak. Ik kan alleen
de verantwoording nemen voor mezelf en ik weet van mezelf dat ik veel respect heb voor 
zijn uiting. Maar als hij ondanks dat wel dat diepe contact maakt en ik dat éénzijn ervaar, 
dan mag ik DAARAAN toegeven zo zoals mijn ziel, mijn gevoel dat op dat moment 
aangeeft. Ik weet dat mijn ziel me niet voor zaakjes zal zetten die over een grens gaan. 
Daarop kan ik vertrouwen en dat heb ik ook al vaker ervaren. Ik voel me daarin 
beschermd, de grens in mij zorgt voor deze afscherming. Ik mag loslaten en ophouden 
mezelf tegen te houden. Ik weet dat ik mijn grens ken en niet de mist in ga. Dat ik enkel 
dat tot uitdrukking breng wat voor dat moment van belang is. Overgave. (haha, 
overgeven, tja brandend maagzuur, dat gaf met momenten het gevoel dat ik bijna moest 
overgeven. Hoe duidelijk!!)

Veel liefs, Anna 3/5/2014


