
                    Skagen, 20-08-2021
  

Lieve Carlijn, 

De vakantieperiode is voor mij niet vanzelfsprekend een periode van 
rust, omdat de vakantietijd zo raar is gepositioneerd ten opzichte van de 
Socialrun.  
Een deel van mij wil heel graag door, het andere deel schreeuwt om een 
beetje rust en aandacht voor mijzelf.  
Beide geef ik gehoor, wat dit jaar resulteerde in een paar weken knallen 
en nu even weg. We hebben op het allerlaatste moment gekozen voor 
Denemarken. Skagen om precies te zijn. Een plek waar ik graag kom. 
De lucht en het licht is hier fantastisch. Het is hier stil en er is niet veel 
‘groots’ te doen. Juist daarom vind ik hier rust. Rust om eens wat andere 
dingen te overdenken.  

Als priesters zoon heeft geloof een plekje in mijn leven.  
Dat klinkt groter dan het is. Ik ben opgevoed vanuit het principe dat 
geloof, zeker weten dat je twijfelt, betekent. Sporadisch kwamen wij 
vroeger in de kerk en nog doe ik dat alleen als ik het het juiste moment 
vind. Wat ik dan precies geloof weet ik ook niet en zal ik een andere keer 
in een brief verdiepen.  

Hier in het puntje van Denemarken komt een ander soort geloof om de 
hoek kijken. Het bijgeloof. Vaak draal ik hier uren op de stranden op 
zoek naar stenen met een gat, zogenaamde ‘logstenen’.  
Deze gaten zijn er op natuurlijke wijze ingesleten. Misschien daarom wel 
gaat het verhaal dat deze stenen geluk brengen. De mazzel die je moet 
hebben dat er over misschien wel honderden jaren een gaatje in een 
steen slijt en ik deze steen dan ook nog weet te vinden tijdens mijn 
relatief korte verblijf op het strand.  
In mijn tuin hangen een aantal slingers met deze bijzondere stenen en 
na mijn vakantie hoop ik altijd een paar stenen voor anderen mee te 
kunnen nemen. Dit omdat ik geloof in het bijgeloof van deze steen en het 
geluk dat ik de mensen mag kennen aan wie ik ze geef. Straks ga ik 
naar het stand en geloof mij, ik vind zo’n steen voor jou 😉 

Liefs Frank 

 

 

 


