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D-mmevoeging aan zijn uitnodiging
gmtrmrc een schuldig gevoel.
\uru hadden we wél allemaal
jíd lmr hem gemaakt,
rrm zijn aíscheid te vieren.
lehmeÍnd, maar zoveel emotie
rrud rk nmit eerder gevoeld

freen atscheid,
wrninste niet van
lhuitrenÍaanders'.
fat maakte de vraag opnieuw
md indringend:
ruiilaÍorït waren ze hier?
[txat beroerde hen?
utat had hil voor hen betekend?
fl[, krtam er niet achter
dm anderen daarover te bevragen;
ilk rrroest bij mezelf te rade gaan.
lflh trerinnerde me,
m hij elke zaterdagavond
daar in de sacristie stond,
mnr de klok te luiden.
rh{Éi rvas daarin heel trouw.
ZelÉ toen hij nog
m de stad woonde
u,as hii er,
e{ke keer opnieuw,
dmr weer en wind.
db ik de sacristie
hrinnenkwam, begroette hij me
qztin heel eigen manier.
Hij noemde me dan: 'de baas'.
\{aar het merkwaardige was,
dat hij me het gevoel gaf,
dat ik welkom was,
trelkom 'in mijn eigen huis'.
Dat geeft mensen
een bijzondere ervari ng:
'ie bent welkom'
op je eigen plek.
Misschien waren ze er
daarom wel.
Hier op deze plek.
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