
Zelf

Er is iets gaande in mij. Ik kan het niet goed verwoorden, maar ik heb wel altijd gevoeld, 
dat deze weg me hier naartoe zou voeren. Mijn weg met Hans, mijn innerlijk proces heeft 
me weggevoerd bij een Anna die ik jaren ben geweest, verstopt, alleen. Mijn liefde voor 
Hans wakkerde iets aan in mij. De dingen kregen allemaal een andere kleur. Alles kwam 
tot leven, zelfs de dorste dingen in mij, kregen weer een lichte gloed van leven. De dingen
die ik deed, deed ik omdat ik hem in me voelde, omdat mijn liefde voor hem mijn 
inspiratie was. Het was vaak heel erg eng, zo mezelf aankijken. Ik school weg, maar 
telkens werd ik opgepakt door de ogen van Hans en spoorde deze verbinding me aan om 
weer op te staan en mezelf wel te laten zien. Ik kon ook niet anders, dan mezelf puur en 
zuiver laten zien aan hem en nog voel ik dat zo intens. Het is een wet waar ik niet omheen
kan, deze liefde lijkt me te zuiveren van elke leugen waar ik in ben gaan geloven lang 
geleden.

Gisterochtend werd ik wakker. Voor het eerst sinds lange tijd, dat ik Hans niet in of bij me 
voelde. Het was vreemd dit te voelen, waar is Hans? Maar van de andere kant voelde het 
ook fijn, ik kon mezelf eens verwelkomen, zo zoals ik me voelde. Ik besloot hem 
gevoelsmatig niet te zoeken, maar ik denk ook, dat ik hem niet gevonden had. Had hij me 
buitengesloten? Ergens was er iets in mij, wat me vertelde dat dit niet zo was, dat hij nog 
gelijk stond. Ik liet het maar op me afkomen.

Hans bleef weg, tot ik 's middags de was opvouwde. Opeens was hij weer in me. En 
daarmee had ik direct een antwoord op de vraag die ik mezelf wel eens gesteld had. Voel 
ik hem zo veel, omdat ik aan hem denk? Nee, ik had veel aan hem gedacht in de ochtend,
maar in gevoel was hij niet bij me in de buurt. Hij was niet weg, maar ik voelde hem niet. 
Ik vouwde mijn was verder op en besloot naar de wei/tuin te gaan. Ik merkte al dat ik 
moe was, fysiek. Ach, ik zie wel als ik in de tuin ben, of ik de energie heb wat aan te 
vatten. Tot mijn grote vreugde piekte de eerste sprietjes van mijn gezaaide spinazie 
lonkend boven de grond. En daar zakte ik doodvermoeid op de grond. Ik genoot van de 
stilte om me heen en na een tijd trok ik mezelf weer omhoog en sleepte me huiswaarts.

Mijn lijf was zwaar, vermoeid, futloos. Ik plofte op de bank en nam een boek, waar ik al 
lang niet meer in gelezen had. Ik had eigenlijk al lang niet meer gelezen. Langzaam 
herstelde ik weer en voelde ik Hans weer uit me gaan. Twee uur nadat ik hem weer had 
gevoeld was hij weer weg, niet voelbaar voor mij. Ik raakte verveeld zo op de bank en 
ging weer terug naar mijn tuin. Het was dat ik naar huis moest om te koken, maar ik had 
nog wel een tijdje door willen werken.

's Avonds had ik meditatieavond. We gingen via meditatie terug naar een vorig leven. Pffff,
moet dat. Ik ben van mening dat dit geen meerwaarde heeft voor mij. Als er iets is wat ik 
heb te weten uit eerdere levens, komt dat vanzelf naar me toe. Ik sprak af met mijn gids, 
dat ik dan een leven zou zien, waar ik nu iets aan zou hebben, want wat heb ik er aan om 
het te zien anders. Ik belandde in de Middeleeuwen, het was smerig, het stonk, het was 
druk en iedereen leek mij te herkennen. Niets voor mij, zo herkenbaar zijn, dacht ik nog. 
Ik keek eens naar beneden naar mezelf. Ik zag dat ik een man was. Aan mijn voeten zaten
stoffen schoentjes, zoals een Harlekijn draagt, maar dan eenvoudig van vorm. Ik droeg 
een broek met daarover een tuniekachtig gewaad, wat ik om mijn middel met een touw bij
elkaar snoerde. Het woord troubadour schoot door me heen, maar ik wist even niet te 
definiëren wat een troubadour nu eigenlijk was. Ik kende het woord zeker wel, maar wat 
het precies was, geen idee. Met dat ik me dit afvraag, hoor ik innerlijk dat ik een 
gezelschapsman ben voor het vermaak van anderen. Daarom kende iedereen me en 
lachte iedereen naar me. Ik vermaakte deze mensen. Niets voor mij, maar ach ja, muziek 



maken, dat zit me wel lekker in mijn vel, dacht ik nog. Thuisgekomen zocht ik troubadour 
op via Google en daar kreeg ik de details die ik gezien had bevestigd. Raar, dat ik iemand 
was geweest, die zo in de belangstelling stond. Ik besloot de troubadour in mezelf maar 
eens toe te laten. Misschien mag ik de dienstbare taak van hem los laten, maar het 
presenteren van mezelf, mag ik weer in mezelf integreren, bedacht ik me. Ergens zit dat 
dus toch verborgen in mij.

Vanochtend werd ik weer wakker, weer geen spoor van Hans. Vreemd, waar hangt hij toch
uit. Ik moest mezelf weer even zeggen, dat ik hem moest laten. Het is goed zo. Misschien 
is het beter zo. En daarmee was het ook gezegd. Want nu voel ik waar ik nu sta. Het voelt
wel eng, zo met vlaagjes, want dit ben ik niet gewend. Ik had sinds gisteren een beeld in 
mijn hoofd voor een schilderij, wat toch al eerder vaag in me was geweest. SCHILDERIJ, 
ik en schilderen?!! Slik! Maar het was zo duidelijk, dus trok ik vanmiddag de stoute 
schoenen aan. En daar werd ik me iets gewaar en toen ik me daar bewust van was, 
realiseerde ik me dat dit gisteren al aan de gang was.

Daar waar Hans altijd mijn metgezel was geweest in alles wat ik deed, daar waar ik door 
mijn liefde voor hem inspiratie vond, daar vond ik dit vandaag in mezelf. Ik maakte dit 
schilderij, ik alleen. Mijn liefde voor hem was wel mijn inspiratiebron geweest en zo was 
het beeld ook ontstaan, maar het voelde zo anders dan normaal. Nu kwam het vanuit mij, 
daar waar ik voorheen zijn energie had gevoeld als ik tot inspiratie kwam. Zoals ik in de 
thuispagina afsluit met Liefs Anna (en door mij heen Hans), was dat nu Anna, ...in liefde 
voor Hans. Niet meer Hans door me heen, niet meer Hans in me. Nee, het was Anna, die 
dit had gedaan, helemaal zelf. Maar wel in liefde voor hem...maar toch, helemaal zelf. 
WAUW! Voor het eerst dat ik gewaar ben, dat het gevoel van afhankelijk zijn volledig van 
me af was gevallen. Ik heb hem niet meer nodig om mezelf heel te voelen. Ik ben een 
heel wezen, niet meer een half, of een driekwart wezen. Ik ben heel en ik kan het allemaal
uit mezelf halen. Vandaag en gisteren mocht ik hiervan proeven. Het is weer een nieuwe 
fase, die zich nu aandient en die geoefend mag gaan worden. Maar wauw, wat voelt dit 
fijn, om dit zo duidelijk te ervaren. En wat ben ik dankbaar, dat ik dit weer terug heb 
mogen ontdekken in mezelf in verbinding met Hans. Ik mag mijn zegeningen vandaag 
echt tellen en daar warm ik me nu aan, om mijn weg verder te zetten. De weg die ik in 
ben geslagen en die dit prachtige gevoel mag leren in mij te gaan integreren, me dit 
geheel eigen te maken, zodat ik ECHT op mijn benen sta. Dan mag ik daar wel, of niet van
Hans houden, dat maakt dan niet uit, want ik sta dan zo zoals ik ben, met alle delen die er
in me zijn, zo ook mijn troubadour.

Ik ga weer op weg, liefs Anna 6/3/2014


