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Ik kom erop terug.
{l pratende ontdekken we,
dat die rommel, waarmee Hans
zo onafscheidelijk is geweest,
'.'oor hem van grote betekenis is geweest
n zijn leven.
Gnnelijk was de afstand,
lie de dood noodzakelijk schept,
mdig om dót te kunnen ontdekken.
\,{u we niet meer over zijn dozen struikelen,
\unnen we er echt naar kijken,
ru zonder irritatie.
{ vertellend zegt plotseling iemand
ils door een bliksemschicht getrofÍen:
\brrek die doos. dat was Hans zelÍ!'
-{ij droeg zichzelÍ mee in die doos,
rct geheim wie hij was,
iin geslotenheid,
-ijn moeilijk te winnen vertrouwen

=n alles wat hem dierbaar was,
,uat werkelijk belangrijk was:
:m-in familie.
fie mocht door iedereen
:onder voorbehoud
,,pzien worden.
uthar zijn die dozen eigenlijk gebleven?'
magt een ander.
,.rrn de vu i I n iscontai ner,'

-met men niet
-mrder schaamte bekennen.
le container wordt op zijn kop gezet,
.n het symbool van Hans
*ordt alsnog
r ere hersteld.
Jet krijgt een respectvolle plaats,
uaar het eigenlijk altijd al recht op had gehad.
,\ib hadden er té dicht op gestaan
.r,,,,,,,,,,,,,,,n dat eerder te kunnen herkennen.


