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Antwerpen, 9 november 2013 
 

Voor Hans 
 
Het moet zo’n tien jaar geleden zijn dat Hans stelde - want 
Hans stelde de dingen – “Gène als ik vóór jou zou dood gaan,. 
Dan zeg jij wel een woordje over mij, hé?” 
 
Hij wachtte niet op mijn antwoord, want voor hem was dat 
geregeld…..toen althans. 
 
Een goede maand geleden stelde hij dezelfde vraag, maar 
wetend dat wij het overlijden onze kleinzoon Jef nog aan het 
verwerken zijn, zei hij er bij:”als je het niet kunt, zeg dan 
gewoon: nee Hans, het gaat niet”. 
 
Die twee attitudeverschillen typeren Hans zeer indringend: 
assertieve zelfzekerheid, maar ook trouw, loyauteit en 
vriendschap. 
 
Denise, Ans, Jef, beste familieleden, vrienden en kennissen, 
Hans had zijn eigen kijk op het leven en Hans had zijn eigen 
kijk op zijn uitstappen uit dat leven en hij praatte daar zeer open 
over met velen onder ons. 
Meestal zeer kordaat, nu en dan met twijfels, en regelmatig met 
tranen en verdriet, omdat datgene wat hij verwachtte zo dichtbij 
kwam. Maar hij bleef vastbesloten. 
 
Als ik stel dat hij zijn eigen kijk had op het leven dan is dat 
uiteraard gecorreleerd met zijn sterke persoonlijkheid die hij 
ontwikkelde onder andere rond zijn twee passies: 
natuur en kunst. 
Hij twijfelde daarom: biologie of plastische kunsten studeren. En 
die keuze – plastische kunsten in Gent legde meteen het 
accent: een ambitieuze jonge kunstenaar die succes boekte. 
Ik zag een van zijn eerste beeldenreeksen in het Zuidpark in 
Gent, voor ik Hans kende. 
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Indrukwekkend. 
Die periode is misschien de meest turbulente uit zijn leven. 
In de huidige grote vriendenkring wordt dat omschreven als “de 
periode vóór Denise”. 
Toen Hans zich settelde met Denise, eerst aan de 
Herentalsebaan, maar later in Schilde, was hij leraar. 
In die hoedanigheid ontwikkelde hij na wat omzwervingen in 
verschillende scholen een dubbele levensbiotoop waarin hij die 
twee passies, natuur en kunst, combineerde: Schilde, zijn 
woonst en SISA, zijn school. 
Velen onder ons zijn getuige – actieve getuige – geweest hoe 
hij die twee biotopen op zijn manier inkleurde en ontwikkelde. 
 
Daar kan je uren over praten: zo’n boeiend gegeven is dat;   
 
Maar Hans vond dat ik vandaag kort en to the Point moest zijn. 
En vermits hij de regisseur is, volg ik hem. 
 
 
Laten wij toch even stil staan bij de ontwikkeling  van die twee 
levensbiotopen; 
 
1. Huis in Schilde 
 
In eerste instantie spreek ik natuurlijk over het huis aan de 
Oude Baan. 
Hans legde zijn visie op leven en wonen in dat huis, dat hij 
eigenlijk helemaal ombouwde: een symbiose met de natuur en 
de rol die planten en dieren kregen. 
Wie herinnert zich niet die prachtige kasseien in de keuken, de 
broedoven in de slaapkamer, de brulkikker in die legendarische 
serre waar het al eens durfde binnen regenen? 
 
Denise rouspeteerde zo nu en dan, maar ze liet hem betijen. 
 
Al snel bleek dit te kleinschalig voor het gezin en als bij wonder 
stond ineens het aangrenzend pand te koop. 
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Na de al even legendarische overgangsfase van de Oude Baan 
naar de Moerhoflaan – zeg maar van voor naar achter – kon 
Hans zich volledig uitleven: serres met een onwaarschijnlijk 
gamma aan planten, petanque-banen, waterpartijen, 
fruitbomen, volières, een serieuze atelier, een bar, de grootste 
composthoop die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen, 
woon- en ontvangstplaatsen voor goed en slecht weer, voor 
kleine en grote gezelschappen en dat alles gedecoreerd met 
veel artistiek werk van Hans uit de 70/80/90-er jaren. 
Een unieke levensbiotoop waar wij allen mochten van genieten; 
 
2.Leraar in SISA 
 
Hij deed die job met een ongelooflijke betrokkenheid, en als ik 
dat concreet omschrijf; betekent dat: zijn visie op zijn vakken, 
gepaard gaande met vakkennis en creativiteit wat ieder jaar 
resulteerde in een indrukwekkende tentoonstelling op 
speelplaats Zuid. 
Zijn authenticiteit naar leerlingen, collega’s en directie en zijn rol 
in de internationalisering met het accent op Portugal en met als 
hoogtepunt zijn leerlingenwerk – een reeks vogels – in het 
Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Lissabon in 
‘98. 
 
Maar voor Hans was dat geen job, dat was zijn hobby en zijn 
passie. Zijn leerlingen getuigen daar nu nog van. 
 
Hans ontwikkelde dit allemaal op zijn manier en met een 
attitude waarvan hij zelf zei “Ik ben soms niet de fijnzinnigste”. 
Maar daar achter zat een onwaarschijnlijk grote bekommernis. 
Omgaan met Hans was dus niet simpel, wel uitdagend en 
boeiend. 
 
Iedereen weet dat Hans en Denise graag mensen rondom hen 
hadden. 
Dat verzorgden ze dan met Ans en Jef, de kinderen waarop hij 
zo trots was als een pauw. 
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Of het nu over een petanque ging, een kaartnamiddag, een 
gepland of geïmproviseerd etentje, of een verjaardagsfeest 
voor 100 man; 
Zijn visie, zijn geluk delen maakte hem gelukkiger. 
 
Hans was authentiek in binnen- en buitenland: we hebben veel 
samen gereisd met onuitwisbare herinneringen aan Mira, Troía 
en de Azoren. En ik heb hem in vele landen in vele milieus 
bezig gezien, maar ben nooit zijn equivalent tegengekomen. 
 
De voorbije maanden waren niet de makkelijkste; 
Hans was prominent aanwezig bij velen onder ons, en die velen  
- jullie dus – spraken en schreven daarover met hem en met 
Denise: een ongeziene bloemlezing van betrokkenheid, 
emotica, vriendschap en bekommernis. 
 
“Poes, hou jij dat allemaal bij?” vroeg hij verleden zaterdag, 
maar zijn tranen vloeiden, want wat jullie deden, schreven en 
zegden , raakte hem diep. 
De manier waarop vrienden en familie hebben geholpen was 
indrukwekkend diepmenselijk, spontaan en – door zijn keuze – 
een beetje onder tijdsdruk: de tuin moest klaar zijn voor de 
lente, maar iets meer volgens de visie van Denise, want zij 
moet het aankunnen, zei hij. (zelfs met een beetje schuldgevoel 
dat hij niet kon helpen). 
 
Het laatste beeld moest nog afgewerkt worden. 
Dat laatste beeld dat eigenlijk voor hem het ultieme beeld was 
van al zijn werk van de laatste 5, 6 jaar . Zeg maar het werk dat 
hij maakte terwijl hij die verdomde kanker had. 
 
Het werk is er door getekend en Hans legde hierin de kiem voor 
die dialectische toestand: enerzijds de manier van uit het leven 
te stappen, zeer open, zeer gedecideerd, zeer emotioneel. 
Maar anderzijds het blijven voortbestaan via zijn werk: creatief, 
complex, betrokken, en met een luide kreet. 
Dit brengt ons vandaag in een ietwat onwezenlijke toestand, 
want je wil die man niet uit je leven; dus ieder van ons zit met 
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de vraag “hoe leeft hij bij mij verder?” en ieder van ons moet dit 
op zijn of haar manier invullen.   
Dat is moeilijk. 
Maar ook daar had Hans een mening, een visie over: alles zou 
moeten doorgaan zoals het liep tijdens zijn leven, want, dat was 
toch prachtig geweest! 
 
Op die manier brengt hij een boodschap voor ons. 
 
Ik parafraseer hiervoor de Portugese dichter Fernando Pessoa, 
die een korte bedenking neerschreef over de schoonheid van 
een zonnige dag en de schoonheid van een regendag. 
 
De parafrase luidt als volgt: 
 
Een dag zonder Hans moet even mooi kunnen zijn als een dag 
met Hans 
 
Beiden bestaan……vanaf nu….; ieder met zijn eigenheden. 
 
Hans wij blijven achter met heel veel dankbaarheid omdat je 
jouw leven met het onze deelde. 
We hebben onvergetelijke momenten meegemaakt en enorm 
genoten. 
 
Je hebt ons leven rijker gemaakt 


