-------- Forwarded Message -------Subject:kamer 5 - hopelijk een gesprek
Date:Sat, 1 Feb 2020 11:15:28 +0100
From:----@gmail.com
To:info@optimalisatie.nl
JanJaap,
Ik kan me niet anders voorstellen, dat net als voor mij, ook voor jou een enorme
verwondering, misschien wel verbijstering moet gelden, hoe het mogelijk is, dat wij in
een situatie geraakt zijn, waarin we modder naar elkaar smijten. Als je het op die manier
bekijkt dan rijzen je de haren te berge. Ook jij ontkomt er niet aan om als weldenkend
mens je afvragen, hoe dit mogelijk is?, hoe dit kan ontstaan. Ik doe dat althans wel.
Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen
ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op Springweg ... te
Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad en – ik durf te
zeggen, dat jij dat ook niet met mij hebt gehad!? Ik zou echt niet weten, waar we eerder
hebben gebotst. Je weet, dat ik, met iemand van de Gemeente Utrecht pakweg ong. een
jaar geleden, even dacht, dat er op jouw kamer een wietplantage zou zijn, maar dat was
niet zo, maar daar heb ik wel mijn verantwoordelijkheid als verhuurder genomen. Dat
kan het toch ook niet zijn!? Dat is glad gestreken volgens mij.
Op dit moment dreigen we de richting op te gaan van het verspillen van tomeloze
energie en veel geld door wellicht een procedure met elkaar aan te gaan. Geloof me: ik
heb dit nooit gewild; dat zal ik blijven roepen aan een ieder, die het maar horen wil. Het
feit, dat ik over een “gok” heb gesproken, komt louter voort uit het feit, dat jij in de
communicatie een unieke persoonlijkheid bent en zeker niet de gemakkelijkste. Dat
bedoel ik geenszins negatief!, maar dat feit ligt er. Later bleek dat jij bij voorkeur per
mail communiceert en ik gewoon onder het genot van een kop koﬃe face to face,
waarbij je dan nadien het besprokene vastlegt op papier onder beider goedkeuring, als
dat ter meerdere zekerheid nodig is.
Als er tussen 2 mensen een probleem is, kennelijk ontstaan door een misverstand, dan
moet je proberen te blijven communiceren. Mijn woord “gok”, mag je alleen maar in die
richting uitleggen: “Ik heb JanJaap toch echt wel goed begrepen!?” en “hij zal mij toch
ook echt wel goed begrepen hebben.” Met deze zinnen geef ik al aan, dat er wel een
minimale onzekerheid aan mijn zijde was, vandaar het woord “gok”. In eerste instantie
was ik er vast overtuigd dat je een paar maanden sowieso je kamer niet echt nodig had.
Je had je kantoor op de Maliebaan, waar je kon verblijven.
Je ging op een gegeven moment je spullen inpakken en vroeg om een berging waar een
aantal spullen konden worden opgeslagen; dat verbaasde me al, (mijn eerste
verwondering!, want ik dacht dat jij spullen mee zou nemen naar je kantoor.) Zonder
enige verdere omhaal bood ik je de berging achter de toiletgroep op de 1e verdieping
aan. Later op de dag vroeg je aan mij: “waar kan ik nu slapen?” Een vraag, die mij tot
het uiterste verbaasde. Ik zei in opperste verbazing, dat ik geen mogelijkheden had om
je te laten slapen. In de mails ligt ook vast, dat ik nooit heb gewild, dat jij je kamer
verlaat als je geen vervangende woonruimte hebt. Voor mij is het zo verschrikkelijk
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onbegrijpelijk dat je op zo’n moment geen alarm slaat en spoorslags aangeeft, dat de
renovatie van kamer 5 geen doorgang kan vinden. Dan begin ik niet aan de renovatie,
dat had ik 10 x liever gehad dan de huidige problemen; dat moet voor jou toch ook
evident zijn!? Wat moet ik met dergelijke problemen? Verdere herhaling van de
gebeurtenissen, lijkt mij overbodig, want alles ligt in de mails vast.
Inmiddels heb je aangegeven de kamer te willen verlaten, maar dat kan nog wel ½ jaar
duren. JanJaap: van mij hoef je helemaal geen nieuwe kamer op te zoeken, want anders
dan jij denkt, mag je gewoon doorhuren, maar we moeten samen constructief het
huidige probleem oplossen. Wat mij betreft, kan dat. Maar ik heb daar jouw
medewerking ook voor nodig.
Ik zie het dan toch weer als nodig, dat we in communicatie komen. Wat mij betreft mag
je ook een kennis in de hand nemen, zodat we tot goede afspraken komen, die we
daarna vastleggen.
Ik zou het zeer toejuichen als we weer (eventueel in eerste instantie per mail) met
elkaar in gesprek komen.
Groet, ----

Aan slaapmogelijkheden
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