
Ode aan
Hans van den Brink
Stoelen overal aangeschoven, staan de lijnen in de hal fijn en recht?
Dan is het podium voor Hans. 
        Wie voor het eerst binnenschuifelt in een vreemde VU; wie hier week 
na week door de deuren komt; wie een lange gang wacht naar complex 
werk, een gevreesd tentamen of doodgewoon college; wie net even niet 
meer weet waar nu heen; wie wel wat extra licht op een ochtend kan 
gebruiken; wie ’s middags bij vertrek naar iets warmhartigs snakt; wie 
eenmaal of zoveel dagelijkse keren zijn opbeurende welkom heeft
meegemaakt, die weet: Hans is een wonder.
        “You’re the best person here!” zei de jonge vrouw recht vanuit het
hart tegen Hans, ik stond erbij. Vijf dagen in de week zet Hans zijn tien-
duizenden stappen, wenst hij zijn duizenden plezierige dagen, is hij de 
verkwikkende vonk, de zon bij binnenkomst.
       Een lach, een duim, een knik, een boks, een hand, een klets, een
“Mooi, mooi, goed zo!”, een “Welkom terug, man!”, een bevrijdende uitleg 
over een locatie, soms kunnen de eerste stappen in de juiste richting 
helpen, voor Hans is ieder mens er een, allemaal even waardig en eigen
en met allemaal evenveel recht op aandacht en menselijk medeleven. 
Hans is beweeglijk, geduldig en gastvrij, op alle beste manieren demo-
cratisch.
        En zovelen zeggen iets terug. “Ik word altijd blij als ik u zie.”; “Bedankt 
voor het fijne welkom altijd”; “U bent fenomenaal”; “U geeft ons altijd 
energie”; “Als ik u zie schijnt de zon weer”; “You made me feel very
welcome, thank you”; “U bent zo lekker vrolijk”; “U bent de beste vliegende 
keep van Amsterdam!”
       Hans begroet geen bezoekers, maar bekenden. Bijna twee jaar nu, 
gastheer en gids, maar wat Hans doet betekent veel meer. Zijn energie
en bezieling zijn de sfeer van deze plek gaan bepalen. Hans is onmisbaar 
geworden.
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