
Den Haag, 28 augustus 2020 
 
Beste Saeed,  
 
Dank voor je brief. Ik heb even vakantie gehad. Met mijn dochter weggeweest, in 
Nederland, en geprobeerd tot rust te komen. Ik vind dat moeilijk in deze roerige 
tijden. Ik kan me maar moeilijk afwenden van nieuws en het idee dat dat de wereld 
op een breekpunt staat. Maar misschien is het angst en voed ik die te veel door 
nieuwsberichten te bekijken. Ik merk dat ik me de laatste tijd meer zorgen maak over 
de toekomst; die van de wereld en die van mijzelf. De kunst- en cultuursector heeft 
het zo moeilijk en het is alles wat ik kan, waar ik voor ben opgeleid. Tegelijkertijd 
denk ik dat ik misschien iets anders moet gaan doen, iets dat meer urgentie heeft. 
Maar meteen daarna denk ik dan: kunst heeft urgentie! Het zijn ook de persoonlijke 
onzekerheden die zich mengen met die van de wereld. Ik kijk naar Amerika en het 
voelt als een brij van ellende, geweld, angst en leugens.  
 
Fijn dat je ook van de zee houdt. Iemand vertelde mij ooit dat het aanzicht van de 
zee je relatie tot vrijheid blootlegt. Ik denk dat het klopt. Soms kan ik de zee zien en 
me deel ervan voelen, alsof er eindeloze mogelijkheden zijn, alsof het ritme van de 
zee deel van mij uitmaakt. En soms kan de zee ver weg lijken, kan ik, terwijl ik voor 
de zee sta, toch naar de zee verlangen. Voel jij je vrij in Nederland? Wat is voor jou 
een symbool van vrijheid? Denk je dat we over zeven jaar vrijer zijn, of minder vrij? 
Door invloed van technologie en politiek.  
 
Je idee om een tekst te schrijven over de impact van sociale media op religie klinkt 
interessant, ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Ik probeer mijn dochter zo lang 
mogelijk weg te houden van sociale media. Dat lukt nu nog, maar op een zeker 
moment zal ze er toch aan gaan en dan hoop ik het goed te kunnen begeleiden. Ik 
hoop dat ik over zeven jaar ook nog goed snap hoe alles werkt op het gebied van 
sociale media, want het gebeurt me nu al wel eens dat ik hoor van een fenomeen dat 
helemaal langs mij heen is gegaan. Misschien heb ik over zeven jaar wel geen 
Facebook, WhatsApp, Twitter en Instagram meer, ben ik het zat. Of is er iets heel 
anders dat we allemaal gebruiken.  
 
Groet,  
Marjet  
 


