
Lieve Roos, 
 

Je zult wel verbaasd zijn dat je een brief van mij ontvangt. Maar ik kan het niet 
langer verborgen houden, zeker niet voor jou. Ik ben smoorverliefd op je! 

Roos, elke dag en elke les met jou zijn een onvergetelijke belevenis. Ik verdrink in 
de je verhalen en het is dan alsof ik naast je loop, meeleef in je hart en hoofd. Je 

raakt keer op keer de juiste snaar en het is alsof jij mij begrijpt als geen ander. Het 
is alsof wij al een twee-eenheid zijn. Ik zie je lachen en genieten, worstelen met 
dat waar ik mee worstel, ik zie je problemen oplossen die ook ik moet oplossen. 

Maar ik zie je ook  zaken combineren waar ik nooit aan heb gedacht. 
 

Roos, in elke les, bij alles wat je doet en beleeft laat je mij zo mooi zien dat 
ogenschijnlijk saaie leerstof  die we moeten leren, te transformeren is in levende 

kennis die ook nog werkt!  Als ik mij afvraag waarom ik al die dingen moet leren en 
kennen, vertoon jij gedrag dat iets doet met alle kennis. Jij legt verbanden en 

relaties dicht bij mijn belevingswereld  die van al onze collegastudenten. Je laat op 
jouw mooie natuurlijke manier zien dat er verbinding is tussen kennis en wat je 

doet.  
 

Ik weet uit je verhalen dat ook in jouw leven wel eens wat fout gaat, maar de 
wijze waarop jij dan weer bijstuurt daar leer ik zóóo enorm veel van. Het lijkt wel 
alsof je beseft dat alles wat je leert verrijkt moet worden met elementen van wat 

wij geleerd hebben als Bildung. Kennis voeg jij samen met context en emotie. Alleen 
al daarom word ik vervuld met verliefdheid, je bent zo mooi, zo perfect, maar 
toch ook weer heel gewoon. Het is jammer dat wij niet in meer lessen bij elkaar 

zitten want ik zou nog zoveel van je kunnen en willen leren. Lieve Roos, ik hoop 
snel een teken van je te krijgen ook al blijft mijn liefde onbeantwoord. In je 

nabijheid mogen zijn en van je te mogen leren maakt mij al heel gelukkig, maar ik 
droom en verlang natuurlijk naar meer. 

 
Zou er op deze wereld eeéén mens zijn, die zo trots is als ik op een vriendin als jij? 

Lieve Roos ,ik weet het zeker: met jou kan ik de heel de wereld aan. 
En lieve Roos, mocht het een onbeantwoorde liefde zijn, dan nog kan ik je met heel 
mijn hart aan ieder ander aanbevelen. Ik zal geen jaloezie voelen als ook anderen 

in jouw nabijheid willen zijn, met je willen leren en werken, omdat ik weet dat 
mijn liefde voor jou anders is. Weet je verzekerd dat mijn liefde voor jou oprecht 

en blijvend is. 
  

Lieve Roos, dit alles wilde ik je zo graag laten weten. 
  
  

Ryszard Kruszel 
(directeur FEHT) 


