
Zo bezig zijnd geweest met die brieven van Jacques was ik even terug 
in mijn tijd. Het was rond de jaarwisseling 1960/1961. Hoe ik daar toen 
liep in Groningen. 's Avonds was het en donker. Ik weet niet meer of ik 
liep te huilen, maar ik was wel geschokt. Jacques had het uit gemaakt. 
Ik snapte wel waarom. Tenminste,.... ik was jaloers geweest. We 
kwamen de bioscoop uit. Geen idee meer welke film. Jacques zag een 
studie genote en praatte met haar. Daar was ik nijdig over. De grote 
kaars die ik voor hem uit Oostenrijk had meegebracht moest toen zo 
snel mogelijk worden opgebrand. Hij wilde me weer uit zijn leven, hoe 
eerder hoe liever.
Al met al heeft de affaire hooguit anderhalve maand geduurd en in die 
tijd waren we het grootste gedeelte ervan niet in elkaars gezelschap 
geweest. Het speelde ook voornamelijk af in het hoofd van Jacques en 
het waren zijn gevoelens die hij op mij projecteerden. Maar, ik vond hem
wel leuk. Hij had zich een beeld van mij gevormd, wat niet met hoe ik 
echt was samen viel.
Zoals ik al schreef, hij overkwam mij, evenals dat abrupte einde. De 
herinnering aan die episode bleef voor de rest van mijn leven bestaan. 
Ach, niet van minuut tot minuut, maar de algemene impressie. Eén keer 
kwam hij nog met anderen mee, op mijn kamer. We keken elkaar toen 
alleen maar aan. We hebben geen woord meer met elkaar gewisseld. 
Daarna zag ik hem nooit meer. Over hem praten deed ik evenmin, op 
die ene keer na misschien toen op die zomerse dag in de tuin bij Gon in 
2002/3? Toen hoorde ik iets van hoe of het hem verder was vergaan. Hij
werd in Roosendaal leraar Frans. Niemand die ooit geweten heeft hoe 
jammer ik het gevonden heb dat het toen uit ging.
Nu terugdenkend aan die tijd, is het alsof er een grauwsluier over hing. 
Er was nog geen welvaart. We wisten niet beter, ik zeker niet. Een keer 
ging ik mee op een zondagmiddag naar een tante van hem. Daar hing 
een leuke sfeer, van met elkaar spelletjes doende Brabantse 
gezelligheid. Het buurtje waar Jacques woonde met die andere jongens,
Paul, Henk en die Chinees Bong en met zijn broer Jan, in mijn 
herinnering geen kleurtje te bekennen.
Via mij is er ook nog een jongen gekomen, Sietse geloof ik dat hij 
heette. Die had ik in het ziekenhuis leren kennen, waar hij een studente 
baantje had. En Ron, die er naast woonde en waar zo nu en dan de 



feestjes werden gehouden.
Ik kende ze via Aukje. Ik hoorde er niet echt bij, maar wilde dat wel. Ik 
moest nog groeien, mezelf ontdekken, nog iemand worden. Ik 
"schuurde" me even aan hen.
Ron en Gon zijn dood, en Jenny, een vriendinnetje van Paul en 
verder....Mieke en Evert Wim...? Alleen Jany zie ik af en toe nog. Ga ik 
even bij haar langs vanwege Aukje.

Het is best gek dat nu ik dit zo opschreef er verdriet naar boven komt. Ik
heb geen flauw idee waarom.

-------
HJR (29-11-'16)


