
AFSCHEID VAN HANS 

De krijtlijnen van de afscheidsplechtigheid van Hans werden al vrij vroeg uitgetekend. Enkele 

jaren geleden al, op hilarische avonden, tussen pot en pint, passeerden verschillende 

scenario’s de revue: gepaste en foute muziek werd geselecteerd, sprekers werden 

aangeduid, woorden werden hen in de mond gelegd. Het zou zodanig de moeite worden dat 

hij er feitelijk zou willen bij zijn. En dit typeert Hans enorm: de regisseur, die het draaiboek 

van zijn leven én zijn afscheid zelf wil vormgeven. 

In de film van Hans zijn leven spelen spelletjes een belangrijke rol: bridge, petanque, bomeke 

wies, scrabble, … zolang er maar een gezonde dosis competitiviteit aan gekoppeld was. Want 

het mooiste aan spelletjes spelen is natuurlijk om ze ook te winnen. Zelfs zijn ziekte 

ontsnapte niet aan zijn wedstrijddrift. Iemand met een kwaal of zelfs een lotgenoot 

probeerde hij sowieso te overtroeven met de woorden: Ik heb wel twéé kankers hè! 

Het eerste spelgenootschap ontkiemde 25 jaar geleden toen een bende gecultiveerde 

varkentjes zich verenigde tot de petanqueploeg les cochons nettes. In den beginne werd er 

op openbaar terreinverplaatsing gespeeld, maar al snel begonnen in menige privétuin de 

petanqueveldjes als paddenstoelen uit de grond te schieten. Zelfs in de kleinste tuintjes 

vond men wel plaats voor een baantje. Enkele gelukzakken hadden zelfs ruimte voor twéé 

speelveldjes. Hans legde niet één, niet twee, maar drie veldjes aan. 

Tijdens de kaartavonden van het collectief van de krokante karamellen steeg de strijdlust 

ook vaak ten top. Bij verlies was bomeke wies een stom klotespel  - bridgen, dát is tenminste 

kaarten - en ontpopte Hans zich tot een wel zeer krokante karamel die met zijn vuisten op 

tafel sloeg. Zelfs de kleinste gaffel ontlokte bij hem een zwaar gebrom. De beginnende 

kaarters bibberden bij de loting van de ploegen en hoopten angstvallig op een goede 

kaarthand als ze werden uitgeloot als Hans’ partner.  

Van alle spelen hield Hans nauwgezet de scores bij, maar dan wel volgens zijn eigen 

spelregels. Zo werd de letter Q, nadat deze al al te vaak op zijn eigen letterbalkje was 

terechtgekomen, definitief uit het scrabblespel verbannen. Ze werd veilig weggestopt in het 

zakje van Hans zijn favoriete hoedje en mocht op die manier steeds mee op reis. 

Want hoewel Hans graag alleen was met zijn werk in zijn atelier of thuis bezig was in de tuin, 

ging hij ook graag op reis, en dan het liefst met een aangenaam gezelschap. En zo zijn er veel 

mensen die met Hans gereisd hebben, … maar veel mensen hebben ook maar één keer met 

Hans gereisd… .  Met zijn eigenzinnige en onconventionele manier van leven en werken, 

schopte hij menigeen tegen de schenen. Toch was dit vaak enkel om te choqueren en om te 

zien hoeveel pit de tegenstander had. 

De casting van de personages, die Hans rondom zich verzamelde, gebeurde erg zorgvuldig. 

Vooral de dames hadden het soms zwaar te verduren. De beeldschone meiskes kwamen iets 

gemakkelijker aan een rol. Ze werden met een ongegeneerde beleefdheid aangesproken: 



“En wie bent u?” of “en werkt u hier ook en bent u een goede leerkracht?” of recht op de 

man (of de vrouw) af: “Wilt u voor mij eens naakt poseren?” Sommigen moesten zich wat 

meer bewijzen en moesten hengelen naar zijn goedkeuring, … nog anderen werden 

afgedaan als kalf. Wie gezegend was met “ne geestige kop of geestige borstjes” moest 

figureren in zijn kunstwerken en werd afgegoten en geassembleerd. 

Als we onze rol goed speelden dan werden we beloond met viskroketjes met sauce Vincent, 

OF … waar iedereen stiekem op hoopte, … met het equivalent van een Oscar, namelijk een 

beeldje van Hans! 

Hoe graag hij ook won – en hij was ook vaak de beste - , een kaart-, petanque- of 

bridgebijeenkomst was toch in de eerste plaats de setting van een op en top gezelschapsdier 

dat vooral wilde samenzijn met anderen. De favoriete filmset van Hans was dan ook een 

grote lange tafel, rijkelijk gevuld, en vol vrienden. “Dát is rijkdom”, zei hij dan. Maar zijn 

grootste rijkdom was toch wel zijn gezin, zijn kinderen en  Denise, de rots in Hans zijn 

branding, degene die dit rijkelijk gevulde leven mee heeft mogelijk gemaakt. Want een 

regisseur kan niet zonder een goede producer. Iemand, die ondanks de soms pittige dialogen 

en verhitte scènes op de set, blijft investeren.  

De eindgeneriek van de film van zijn leven is lang, ellenlang. Vele medespelers zitten hier nu 

samen, de casting is rond. 

Het is nu aan ons om de regie over te nemen. Hans kan gerust zijn. De tradities die hij in het 

leven riep zullen door ons worden verdergezet. Naar zijn voorbeeld zullen we deze rijkdom 

blijven koesteren en in ere houden, samen met Denise. 

Dag Hans, … dag kameraad 

 


