
         De Meern, april 2021 
 
Hey Carlijn,           
    
Steeds meer merk ik dat het schrijven van brieven aan jou inspiratie geeft. Wat is het leuk 
om te doen en met veel plezier start ik dan ook deze brief aan jou.  
De afgelopen twee brieven hebben mij veel beziggehouden. Ik zal ze zeker nog vaker 
teruglezen. Hoe moeilijk vond ik het om op de vraag die je stelde antwoord te geven en 
hoe onzeker werd ik ervan. 
 
Dat onzekere gevoel is me de afgelopen week wel vaker bekropen. Heel anders, misschien 
wel op andere lagen in mijn gevoel. Terwijl ik dit schrijf denk ik: ‘wat een onzin, het ligt er 
dichterbij dan je zelf wil geloven.’ Het is een groter gevoel dan de rede waarom ik het voel 
doet vermoeden. Zo blijkt een kleine aanleiding meer te kunnen betekenen, meer voor je te 
kunnen zijn. 
 
Afgelopen week ben ik begonnen met muzieklessen. De aanleiding was dat mijn zoon (10 
jaar) trompet speelt en er eigenlijk niet meer zo veel zin in heeft. Ik snap hem. Dat gevoel 
van, waarom zou ik op iets studeren terwijl ik iets kan doen wat vanzelf gaat, had ik op zijn 
leeftijd ook. Sterker nog, nu nog. Het verschil is dat je als volwassene makkelijker zelf 
keuzes maakt. Ook de keuze om wel door te zetten voor iets! Als vader zeg je dat het wel 
goed is om even door te zetten. Ook omdat z’n moeder dat zegt en omdat je hoopt dat hij 
ervan gaat genieten. Maar alleen vínden dat iemand iets moet doen is niet mijn manier.  
 
Dus ben ik gestart met saxofoonlessen. Iets waar ik jaren geleden al wel eens over dacht. 
Het is een mooi instrument en wie kent vader en dochter Dulfer niet. Oké, wie van mijn 
leeftijd. Het lekkere maar spannende gevoel voor mijn eerste les en de vragen die door 
mijn hoofd gingen. Zal ik er geluid uit krijgen? Zal ik er plezier in krijgen? Levert het mij op 
dat wat ik hoop dat het mijn zoon oplevert om muziek te maken? Moet ik nu al te veel van 
mezelf? Hoe geniet je van iets van jezelf? Hoe moet je iets niet moeten? Gaat het Flynn 
stimuleren door te gaan? En meer van dit soort vragen gingen door mijn hoofd.  
 
De eerste les was top Carlijn, en zoals dat bij mij werkt heb ik direct een saxofoon gehuurd. 
De afgelopen dagen heb ik veel gespeeld, nou ja noten geblazen. Ik geniet! Wie weet 
komen er antwoorden op alle vragen, misschien ook niet. Ik kijk uit naar samen spelen met 
mijn zoon, samen muziek maken. Hoe het klinkt zal me een zorg zijn, ik laat het los. 
(noujaaa dat probeer ik ;-)) 
 
Knuffel voor jou, 
 
Frank 
 


