
Van Bron naar Zee.. 

 

Ik wil, ik wil 

Met de zee praten 

Om jou terug te vinden 

Bij de bron, 

Waar wij elkaar beminden 

 

Dit jaar had onze “Algemene Afscheidsplechtigheid”  voor de regio Brugge plaats op 17 oktober, in de 

Magdalenazaal. Ons thema werd ‘Van Bron naar Zee’. 

 

We waren al weken op voorhand druk in de weer om teksten te maken, gedichten en muziek bij 

elkaar te brengen, want…het moest goed zijn, en het moest vooral warm zijn, in dit herfstig 

jaargetijde. 

 

Ik stond bij de deur en zag je binnenkomen, aarzelend, wat beduusd, met hartenpijn…Je zocht je weg 

en zag mij daar staan, en herkende mij van die andere  dag, op die àndere plechtigheid. Je kwam naar 

mij toe en we grepen elkaars hand.  Je ogen werden vochtig en ik voelde een warmte opstijgen naar 

de mijne. (Verdorie, ik moet straks nog voorlezen…) Na een paar ogenblikken konden wij ons allebei 

herpakken.  Je vertelde dat het zo moeilijk was geweest, dat je zoveel moest vechten, dat het nooit 

over scheen te gaan. Dat de tijd zo traag ging, en het nu nog erger was, met de winter voor de deur. 

Dat je zo blij was dat je er vanavond weer bij was, en dat wij je zo goed begrepen…en dat je blij was 

dat je ons terug zag. Aarzelend zocht jij je een plaatsje in de zaal, keerde je nog eens om, en lachte 

naar mij.  

 

Net op dat moment kwam iemand anders achter mij staan;’Nog eens bedankt voor je inspanning op 

die dag, ik denk er nog zo vaak aan terug’. Ontroering, weer hetzelfde verhaal, met dezelfde klank, 

maar met andere woorden. 

 

Er kwamen er nog, en nog, telkens met dezelfde bron van verdriet en wij zouden trachten te helpen 

dit verdriet naar de zee te dragen. 

 

De plechtigheid was sereen, mooi, aangrijpend. Sommigen waren heel stil en met een gebogen 

hoofd, anderen stilletjes geëmotioneerd. Bij de muziek zag ik bij enkelen een zachte glimlach.  

 

De kaarsjes, bij iedereen een moment van intense spanning maar ook tevredenheid en opluchting: 

we waren ze met ons allen niet vergeten…. 

 

Na de plechtigheid een warme nababbel met een glaasje, een versnapering. 

Dezen die het wilden, even vast pakken, een warm knuffel. 

‘Wanneer het nodig is weet je me te vinden’ 

En wij… het diepe besef, dat wij daar het volgende jaar terug zouden zijn, het terug zouden 

doen…         
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