
 

Lieve Frank,   

      
De laatste zin van je brief bleef een paar dagen in mijn hoofd hangen. Hoe een 
eenzaam braak liggend terrein tot iets moois kan uitgroeien. Zittend bij de kachel 
denk ik na over vandaag. En over die zin dus. 
 
De vraag ‘waar sta je over 1 jaar?’ die stelde je me ook nog vandaag. Met het 
nadenken over deze vraag bedenk ik me dat ik zulke vragen eigenlijk al jaren 
vermijd. Vaak is mijn antwoord op zo’n vraag ‘geen idee, daar denk ik niet over na 
ik leef met de dag.’ Maar leef ik wel echt met de dag? En waarom durf ik niet 
vooruit te kijken? 
 
Leven met de dag is heel aantrekkelijk. Aantrekkelijk omdat je niet over de 
toekomst hoeft na te denken. Aantrekkelijk omdat je alles lekker kan laten 
binnenkomen. Aantrekkelijk omdat je alles kan laten wegwaaien. 
Maar ja, eigenlijk maak ik dus nooit contact met de toekomst. Ik doe maar wat. 
 
Ik denk dat ik eigenlijk onbewust juist heel veel met de toekomst bezig ben en met 
het verleden.  
De toekomst die is best vaag. Je weet immers niet wat er gaat gebeuren. 
Keuzes waar ik nu mee worstel heb ik in de toekomst gemaakt. En die toekomst is 
best spannend, want worstel ik straks nog steeds met waar ik nu mee worstel? Ik 
hoop het niet. Is de toekomst beter dan vandaag of net zo lastig?  
Biedt de toekomst dat waar ik naar verlang? 
 
Waar ik naar verlang is dat ik mezelf kan zijn. Dat ik er echt kan zijn, gevoelens en 
emoties kan laten stromen. In het hier en nu zijn. Niet in het verleden. En niet zijn 
bang voor de toekomst. Kan doen waar ik goed in ben en waar ik gelukkig van 
word. Dat voelt als een lange weg. Ik ben nu vooral zoekend. 
Is de toekomst altijd beter? Of gaat het om hoe je door moeilijke processen heen 
komt en groeit? Hoe kan ik me overgeven aan de angst, me laten gaan en 
groeien? 
 
Ik ben ook benieuwd hoe jij het ziet en doet: het leven met de dag en verlangen 
naar de toekomst. 
 
Liefs, 
Carlijn 

 
 
 


