
Hoi Swen,

Lopend op straat zou ik je niet herkend hebben. Jij mij evenmin. We hadden een afspraak, van een
elkaar mislopen kon geen sprake zijn.

Het was niet als vanouds. Er zaten te veel jaren tussen. Maar wat was het mooi om elkaar terug te 
zien en naar het totale plaatje nu te kunnen kijken. Nou ja op die paar nog komende jaren na. 
Welk een monument maakte jij van jou leven, welk een prachtig landschap liet je me zien, met alle 
geweldige ups en rauwe downs.  

Jij dacht niet graag terug aan onze gezamenlijke tijd. Je vertelde me dingen die ik niet wist. Was 
enigszins verbaasd. Maar daarna ging je leven verder, wat pakte je daarin aan. Heel anders dan 
wat ik er van brouwde. Maar we kijken nu beiden terug op een van veel herinneringen vervulde tijd,
genietend van onze oude dag.

Gelukkig scheen al gauw de Swenny van vroeger door die van nu. Vond het bijzonder nu de 
uitgroei van je te kunnen zien en er van te vernemen. Apart toch dat ik onze toekomst van toen nu 
aanschouwen mocht.
Ik houd er van naar levens te kijken, er ook over te lezen, me afvragend wat of we hier ieder 
afzonderlijk zijn komen doen, of we iets van een bestemming hebben kunnen vinden. Antwoorden 
blijven me schuldig en ik kom niet verder dan een me nederig verbazen.

We hebben allebei voor nageslacht gezorgd, een afzonderlijk hoofdstuk van ons bestaan. Hoe  die
levens gaan, zo anders dan gedacht. Hoe we daar ook amper iets over hebben te zeggen gehad. 

We troffen het met het weer. We konden zelfs naar het strand en daar nog in de beschutting buiten
zitten.

Ik ga kijken naar de fotootjes die ik nog van vroeger heb. Ik zal ze scannen en ze je via de mail 
later toesturen.

Bedankt voor je ontvangst en reuze gezellige dag.

Groetjes voor nu, je hoort nog van mij.

HJR (12-11-'16).

------

Antwoord:
 
Lieve Hanneke,

dank je wel voor je bijzondere mail, ja ik vond het ook een hele mooie dag, kan het niet zo goed 
beschrijven als jij, maar was wel geroerd door je brief.
Jazeker , de volgende keer kom ik naar jou toe, dat zeker, weet nog niet wanneer, zal wel januari 
worden, komt nu rommelige drukke tijd aan, ik houd het kort, is ijskoud  in dit kamertje, lieve groet, 
Swen

———
Hoi Swenny,

Zo veel foto’s als nu hadden we er niet. Dit is wat ik van vroeger heb. Ja, mogelijk nog een
paar van bij mijn trouwen. Zelfs uit de tijd van Martijns geboorte heb ik er geen éen met jou
er op en dat terwijl dat voor mij misschien wel de meest bijzondere tijd die ik met jou had. 
Erg scherp zijn de foto's evenmin.

Heb het goed. Veel sterkte met alles. Veel groeten, liefs, Hanneke 

     

 

  



Vervolg  (12-11-'16) (niet verstuurd)

Er rook iets toen we binnen kwamen. Je snelde naar de keuken en deed een gasje uit. Wat je zag, 
toen je de deksel lichtte zei je niet, je mompelde iets van een soepje.
Het was voor het eerst dat ik jouw kamer in dit huis van je betrad, moest direct even denken aan 
de verschillende van vroeger, met ook mijn ouders er nog een keertje in. Het was jouw sfeer die ik 
direct herkende, vooral smaakvol, ruim ook en enigszins rommelig.

“Ik zou niet meer veel van je kunnen verwachten”, mailde je me, "je had Alzheimer".
Daar schrok ik van en hoopte dat het meeviel.

Terwijl jij je bekommerde over de bloemen, die ik voor je had meegebracht, keek ik naar wat 
fotootjes. Je hebt er minder staan dan ik en ook niet geheel volledig. Je vertelde al doende over je 
nageslacht. Het duurde even voor ik het "op een rijtje" had en ook wat bekomen kon van de 
diverse impacts. Goh joh wat een stormen heb je te trotseren gehad. Het verhaal van je oudste 
dochter bleef nog lang bij me hangen. Haar daarnet maar eens gegoogeld en inderdaad met naam
en toenaam staat ze vermeld, niet echt een troost te noemen.

Maar daar liep je nog, met het elan er wat uit verdwenen, wat rimpelig en wit, maar hoe 
aandoenlijk, jou er toch nog wel weer in te kunnen herkennen. Hoop dat dit omgekeerd voor mij 
geldt. Het leven nu beschouw ik als een uitdaging, de vele ongemakken ten spijt. Ik zelf vind het 
iets moois hebben, die terugblik op onze levens met onze worstelingen, tegenslagen en bij jou 
vooral successen. Dan kan je toch alleen maar trots zijn en gelukkig dit allemaal te hebben mogen 
meemaken?
 
Ik merkte het wel van die Alzheimer. In je praten m.n., hoe je dezelfde vragen bleef herhalen in 
dezelfde intonaties, ingebed in eenzelfde context. Weet niet wat je van mijn verhaal van nu 
onthouden hebt. Vraag me af hoe of het verloop van je ziekte zal zijn, hoe snel je achteruit zult 
gaan. Wat jou allemaal nog te wachten staat en hoe donker de wolken boven jou?

Ik was niet bijzonder voor je geweest, zo bleek. Je had die tijd van toen ook akelig gevonden. Jij 
behoort zeker wel tot míjn verleden. Wat fotootjes zullen je dit nog laten zien. Ik heb wel wat 
gezamenlijke herinneringen naar boven gehaald, mij erin kon je je niet goed herinneren. 

Mijn “nieuwsgierigheid” werd bevredigd. Hoe dat voor jou is, weet ik niet. Ik had misschien je er 
wat explicieter naar moeten vragen. Of je je dan nog wel iets, anders dan mijn vader, die één van 
de  leraren van je was, van mij nog kon herinneren. Wil je verder niet belasten met mijn ballast. Mij 
kan je er niet meer bij. Je woont wat ver om je regelmatig te bezoeken. Maar wie weet komt het er 
nog een keertje van. En misschien kom je ook zelfs nog een keer hier naar toe. Voorlopig heb je 
nog wel het één en ander te doen. Die heup waaraan je je wilt laten gaan opereren. Apart hoe 
mensen in de loop van het laatste stuk van hun leven dat kriskras her en der in het hele land laten 
doen. 

We laten de tijd maar weer ons lot bepalen. We merken vanzelf wat dat met ons doet.

Gr, liefs, H. (niet verstuurd)

--------


