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Papa  

Er zijn kinderen die hun ouders bij hun voornaam noemen. 

Dat hebben Jef en ik nooit gedaan. Voor ons was Hans altijd ‘papa’.  En voor mama was hij ‘poes’.     

Er zijn vanmorgen al heel wat dingen over Hans gezegd.  Hans als kunstenaar, als leraar, als vriend.   

Ik wil jullie graag wat meer vertellen over Papa. 

Er is nooit iemand bij ons binnen geweest, in ons huis of onze tuin, op wie onze papa geen 

onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Hij imponeerde, intrigeerde, animeerde, irriteerde (soms).      

Hij was altijd de pauw met de meest kleurrijke veren in de staart. 

De twee huizen waarin we gewoond hebben, ademen Hans Persoons in elke steen, elke porie.         

Hij heeft ze bedacht en met eigen handen gemodelleerd.  Ze zijn zijn ultieme zelfportret.                    

Jef en ik waren altijd heel opgetogen om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis te 

nemen. We wisten dat ze grote ogen zouden trekken. Een huis vol kunst, met overal blote vrouwen, 

rare beeldjes, geheime deuren, duizend hoekjes en kantjes.  Een speelgoedhuis, maar dan echt.     

Met zelfgemaakte bizarre meubels, een toilet en douche zonder deur, een zwevend bad.                   

Jef en ik mochten als kind tekenen op de zetels. En overal kampen bouwen, met kussens, planten, 

met om het even wat. We mochten overal aankomen en als iets brak, dan was dat gewoon het begin 

van nieuw geknutsel.  

En dan was er nog die tuin. De vijvers. De serre. Overal beesten. Kippen, schapen, poezen, een 

brulkikker. Er werd altijd ergens een nieuwe vijver gegraven, een nieuwe tafel gemaakt, een nieuw 

kot voor weer andere dieren. En wij liepen daar ergens tussenin, te spelen.  Ik heb lang niet beseft 

dat niet alle ouders twee maanden vakantie hadden. Als ik aan vroeger denk, dan denk ik aan 

eindeloze zomers met altijd veel volk in onze tuin. Veel kinderen. En veel ijsjes.  

Eigenlijk is er nooit iets veranderd. Ik heb voor mijn dertigste verjaardag een feest gegeven in de tuin 

in Schilde. Mijn vrienden uit Brussel hadden papa nog nooit gezien. Een vriendin schreef me enkele 

dagen geleden: “Als ik aan jouw vader denk, komt telkens het beeld in mij op van de man die in zijn 

tuin zit en rustig met een megafoon jouw hele vriendenkring specifieke orders geeft om zich naar de 

petanquebanen te begeven. Daarbij kritisch commentaar gevend op onze petanquetechnieken en 

toch een beetje misnoegd ten opzichte van hen die niet genoeg hun best deden.” 

Papa was altijd de man waar het om draaide, hij zorgde voor entertainment, organiseerde de 

spelletjes, duwde neuzen in de slagroom, animeerde de gesprekken. Bij zijn eigen vrienden, en 

eigenlijk ook bij die van ons.  
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Daarom is het ook zo onwezenlijk te moeten aanvaarden dat hij er niet meer is. Hij nam zoveel 

ruimte in. Was hij blij, dan fleurde heel het huis op. Was hij boos, dan trilde het.  Nu moet mama er 

alleen wonen. En al zullen Jef en ik, de vele vrienden en familie, haar voortdurend bezoeken, het zal 

niet makkelijk zijn alleen te leven in een huis dat zo zeer gevuld werd door papa.  

Mama heeft erg het leven van papa gedeeld. Zichzelf misschien soms te veel in zijn schaduw 

geplaatst.  Maar de goede vrienden weten:  zonder zijn poes stond hij nergens.  Ze hadden elkaar 

heel hard nodig. Zonder mama was hij verloren.  

Jef en ik noemden hen soms een komisch duo: we wisten welke opmerking van papa, welke reactie 

van mama zou uitlokken. Des vieux amants, meer dan veertig jaar samen, volledig verstrengeld, 

ingespeeld op elkaar, kibbelend. Mais c’était toujours la tendre guerre.  

Bij papa was niets grijs, alles was zwart of wit. Er was geen water bij de wijn. Hij had een mening en 

die mening moest altijd geuit. Zijn emoties waren nooit half, maar altijd hevig en overweldigend.   

Dat heet ‘compromisloos  leven’.  En ook al hebben we hem er soms om vervloekt  -vooral als puber- 

we zullen hem er ook steeds voor bewonderen.  Er was geen spatje hypocrisie, alles was echt, het 

was te nemen of te laten. Hij kon nooit doen ‘alsof’, ook niet voor eventjes.  

Hij was ongetwijfeld een veel bekender kunstenaar geworden als hij wat vaker de juiste mensen naar 

de mond had gepraat. Of gewoon af en toe zijn commentaar had ingeslikt. Er lopen inderdaad veel 

idioten rond op deze wereld, papa.  Het was misschien niet nodig geweest ze het allemaal te laten 

weten.  Maar ‘zwijgen’ heeft hij nooit gekund, hij heeft geen enkele kont gekust die het niet 

verdiende. Papa heeft nooit geprobeerd te behagen, hij heeft 71 jaar lang zijn goesting gedaan.  

Hij heeft ook nooit gezwegen over ons, zijn kinderen. Papa liep werkelijk over van trots, de hele tijd. 

Iedereen moest er van weten. Mama vond het vaak gênant en moest hem intomen, want zo stoefen, 

dat hoort niet.  Niet dat hij zich daar ooit iets van heeft aangetrokken.  

In het laatste jaar van de middelbare school hebben Jef en ik allebei een speech gehouden bij de 

diploma-uitreiking. Twee keer stond hij in de zaal te pronken. Toen ik de ochtend na de uitreiking om 

5 uur thuis kwam, stond er een grote bos bloemen in mijn kamer. Ik was op stap geweest met 

vrienden, hij was op zoek gegaan naar een bloemist die ’s nachts open was. Er zat een briefje bij: 

“Vanavond had ik willen rechtstaan om te zeggen dat ik de papa van Ans Persoons ben”. 

Ik denk niet dat iemand NIET geweten heeft dat ik schepen in Brussel ben geworden. Hij heeft het 

zelfs nog snel even gezegd tegen de dokter die hem op 4 november de bewuste spuit heeft gegeven. 

Oké, hij ging bijna dood, maar toch, hij kon het niet laten, nog snel even stoefen over zijn kinderen. 
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Ook over mijn broer: dat er in de hele hogeschool geen leerkracht rondloopt die zo goed kan 

lesgeven als Jef. En dat alle vrouwen verliefd zijn op zijn zoon, wat hij niet meer dan logisch vond.     

In een fotoboek  schreef hij ‘ 007’ boven een foto van Jef die in bloot bovenlijf uit de zee komt 

gewandeld.  En ook al kwam hij vroeger amper naar Jefs korfbalwedstrijden kijken, er was geen 

jongentje beter en sterker dan zijn zoon.                                                                                                      

Papa helpen in den hof was geen sinecure. Velen hebben het geprobeerd, velen zijn gesneuveld.      

In zijn tuin was er eigenlijk maar één iemand die hem ‘begreep’, en dat was Jef. Er moest geen uitleg 

gegeven worden, geen woorden verspild, Jef kon als enige zijn gedachten lezen en deed wat moest 

gebeuren. En die eendracht maakte papa intens gelukkig.  

Hij was gelukkig als wij dat waren. En het meest gelukkig, het meest trots, was hij op het feit dat wij 

zo goed overeenkomen. Dat Jef en ik nooit ruzie maken. Dat we lief zijn voor mama. Dat we altijd 

met volle goesting op bezoek in Schilde zijn gekomen. Dat heeft hem ook gemoedsrust gegeven bij 

het sterven:  te weten dat wij alle drie heel goed voor elkaar gaan zorgen. Ook al is het papa die aan 

de basis ligt van onze ‘clan’.  

Hij heeft nooit gegeven om spullen, om auto’s, om gadgets, om kleren.  Papa  wist: alles van waarde 

is weerloos. Wat telde waren wij, zijn beelden en schilderijen, zijn huis, zijn tuin, zijn familie en 

vrienden. En dan liefst iedereen samen, bij ons thuis, in den hof.  

Ouders horen onvoorwaardelijk lief te hebben, maar bij onze papa kende die onvoorwaardelijkheid 

geen grenzen. Hij stond altijd aan onze kant. Wie tegen ons was, kon bij voorbaat inpakken. Daar 

werd niet eens naar geluisterd.  Wij waren altijd ingedekt, gesterkt. En kregen de vrijheid onszelf te 

zijn. Papa gaf ons steeds het gevoel dat we alles konden wat we maar wilden. De wereld lag aan onze 

voeten. Hij heeft ons zelfvertrouwen gegeven en ons met weinig angsten de wereld in gestuurd.    

We moesten durven, en we mochten falen. Hij kon behoorlijk boos worden als we kansen 

verprutsten, maar ergens had hij altijd vertrouwen.  

Hij heeft ons ook met bijzonder weinig ontzag voor autoriteit grootgebracht. Behalve voor zijn eigen 

autoriteit, dat spreekt. Hij was nooit onder de indruk van een titel, een uniform, een dure auto.       

Hij ging er bijna intrinsiek tegen in verweer. Je praat eerst met de kuisvrouw, en dan pas met de 

directeur. Hij heeft ons voorbij de show, achter de glitter en grootspraak, naar de echtheid van 

mensen leren kijken:  nooit meelopen, zelf nadenken, en durven reageren. Goed naar de juffrouw 

luisteren, behalve als je vindt dat ze ongelijk heeft.  

Ni dieu, ni maître.  Zelfs de dood moest niet proberen hem in het gareel te dwingen. Hij heeft zelf 

beslist. 
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We hebben zijn laatste week met z’n vieren in Schilde doorgebracht. We hebben de bomen 

gesnoeid, vogels weggedaan. Hij wou dat de tuin helemaal in orde was. Zodat mama er in de lente 

niet te veel werk mee zou hebben. 

We hebben veel gepraat en spelletjes gespeeld. We hebben zelfs nog gelachen. Er moest niets 

‘uitgepraat’ worden. Hij wist hoe graag wij hem zagen, en wij wisten hoe graag hij ons zag.  

Papa is in zijn leven vaak een moeilijk mens geweest, maar deze laatste weken was hij vooral mild 

geworden. Het was voor Jef en mij heel ontroerend om te zien hoe lief hij voor mama was. Hem te 

horen zeggen hoe mooi hij haar nog steeds vond.  Ik had in Brussel een kaartje gevonden met twee 

katten op die tegen elkaar “Poes, hou je nog van mij?” zeiden. Het stond op de kast. Papa schreef er 

stiekem “Nog meer en meer” onder.  

We hebben over het gemis aan kleinkinderen gesproken. Ik weet hoe graag hij die wou en hoe triest 

hij was toen mijn dochtertje dood geboren werd. We hebben elkaar toen een week niet gezien en 

enkel geschreven, omdat hij wist dat de confrontatie met zijn verdriet, het mijne enkel zou 

vergroten.  Ik heb hem gezegd dat Jef en ik de toekomstige kleinkinderen veel over hem zullen 

vertellen. Maar ook dat dit eigenlijk niet nodig is, omdat wij allebei zo zeer, op zoveel vlakken, ZIJN 

kinderen zijn.  Ze zullen hem automatisch kennen, simpelweg omwille van wie Jef en ik ‘zijn’.   

Ik weet dat hij geen angst voor de dood had  -enkel voor de aftakeling- maar ook dat hij heel graag 

binnen 10 jaar nog eens zou willen komen piepen, om te kijken hoe het met ons gaat.  

Zijn sterven gebeurde helemaal zoals hij het wou, maar dat maakt het verdriet niet minder intens. In 

die laatste week zijn nog heel wat vrienden en familie binnengesprongen. Het was voor ons 

hartverwarmend om te zien hoe zeer de mensen om onze papa geven, ook al viel het afscheid 

telkens zwaar. 

Op de ochtend van zijn dood hebben we samen nog zijn laatste beeld afgewerkt. We hebben voor 

een laatste keer samen gegeten, elkaar stevig vastgepakt, gezegd hoe graag we elkaar zagen en toen 

is hij vertrokken, in de armen van mama, Jef en mezelf. 

Hij droeg zijn lievelingskleren, zijn potske, en stierf in zijn eigen huis, met zicht op tuin en atelier.  

Ik wil graag zeggen dat het mooi was, maar voorlopig voelen we alleen heel veel pijn en verdriet.    

Hij heeft zijn leven geleid zoals hij het wilde, en hij is gestorven zoals hij het wilde.  

Papa, we zijn zo trots op jou, maar wat gaan we je ongelooflijk hard missen.  En maak je maar geen 

zorgen, we gaan goed voor mama zorgen.  


