
De Meern, mei 2021 

Lieve Carlijn, 
 
Op kantoor neem ik even de tijd om onze laatste brieven terug te lezen. Uit mijn 
koptelefoon komt het liedje Jolene van Dolly Parton. De koptelefoon en muziek die 
o zo nodig zijn om de focus te krijgen op wat ik doe. De muziek die eruit komt zo 
belangrijk om in een bepaalde sfeer te komen. Mijn afspeellijst is, zoals je vast 
volgt, zoals mijn gevoel is. Van alles wat, niet heel eenduidig. Wisselend in tempo, 
taal en genre. 
 
In mijn vorige brief schreef ik je dat ik veel dingen op gevoel doe. Een zin die 
losmaakte wat ik schreef: ‘gevoel’. Het is wel een manier van werken die niet altijd 
begrepen wordt en waar ik ook niet altijd de handen voor op elkaar kreeg, en krijg. 
Werken vanuit mijn gevoel begint met vertrouwen. Vertrouwen op mijn eigen 
gevoel en daarna het vertrouwen van anderen.  
 
Meer dan eens was ik eenzaam. Wel altijd mensen om me heen maar ik voelde me 
zelden tot nooit begrepen. Ik paste overal een beetje maar nergens echt. Echt, de 
zoektocht vond plaats op zoveel vlakken. Van welke geaardheid heb ik nu eigenlijk 
tot welke keuzes moet ik maken voor mijn toekomst en zelfs ‘wil ik dit leven eigenlijk 
wel?’. Hoe vurig was mijn hoop antwoorden te vinden. Hoe groot was het verschil 
geweest als iemand mij toen verteld had dat het oké was om te twijfelen.  
 
En nu Carlijn, kijk ik naar buiten bij ons kantoor en zie de lege bouwvlakte. Een 
groot stuk verlate grond. Niemand maakt er gebruik van. Het is even wat het is. 
Soms komt er een vrachtwagen en die lost er wat zand of lopen er wat mensen die 
stiekem door het hek zijn gekropen. Ze deden dit omdat ze de schoonheid van dit 
terrein al zien. Ze zien de waarde. En over een tijdje is deze grond de duurste van 
de stad. Het zal worden bebouwd met de mooiste huizen en mensen zullen er hun 
thuis krijgen.  
 
Van een eenzaam braak liggend terrein, naar een beetje gezien tot een prachtige 
plek. Het kan, het kan echt. En als je hieraan twijfelt Carlijn, dan is die twijfel oké! 
 
Liefs, 

 


