
o xr zo vt.U:.N, oooR ~nooo. w:s 1n.oL'fE."· siui::n .• , F' Hl."" 

,\.\1'\\k.Z!GHJ:.ll>, 1lfJIBt.'I BUJ" GfGf\'F.N VAN 111.;N ~lt.Ot.U.n'
~ HET oVEJUJJDE." \ ,\., o:.l.I:. zooi.. n. 111toER 

) OIW' 

HW1' ON~ DIB' GE11lOH<-' C' IS o..;s TOT citOTl. s-u.L' 

GE'l\'E[Sf. WIJ ZIP' u ulfll\ ooit BljZONl>Elt f,ll1'f'.1'-rllJJ1'. 

.\ 0 , >. l L L, .\ 0 lt 1 E. L 1' . \ c.,' 1:. ~ 

Johan van der S\oot 
'ï-~1969 DL B 1LI 

t 26-11-199'.l AMSTfltD''' 



-----------------------...._ 
Betrokken zijn bij elkaars ideeën, gedachten en proble
men. En daar dan ook eerlijk over zijn. Dat betekent veel. 
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Lieve Johan, wie gaat me nu die subtiele complimentjes 
geven over dingen die anderen niet zien? 
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Ik herinner mij Johan als een intens levend mens: of een 
prethoofd, of een donkere-wolken-gezicht. En hij zal altijd 
in mijn gedachten blijven als een bijzonder mens en een 
goede vriend. 
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'n Fantast. 
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Twee weken lang loopt-ie te zoeken naar een zonnebril. 
Uiteindelijk koopt hij 'm hartje winter in Amsterdam. 
Om er 's avonds mee langs de grachten te lopen. 
Dat kan alleen Johan zijn. 
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Johan, van der Woo, jouw intuïtieve kracht en kleurrijke 
idealen zullen op mij altijd een positieve uitwerking 
hebben. Je bent en blijft mijn tweede broertje . 
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Weetje nog? 
Van de RSG, onze studies en de oudenoord? 
Van de tuin, onze buren en de huisgenoten? 
Van de Woo, onze plannen en de rest? 
Weetje nog! 
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Johan leefde in de eerste plaats voor een wereld van 
gevoel en van zijn voorstellingsvermogen. Deze wereld 
komt vaak op de tweede plaats, maar is juist de enige 
basis voor contact tussen mensen. 
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Er was applaus 
en ik werd heftig uitgefloten 
Maar nu ik ga, nu zeg ik: 
Ik dank jullie, 'k heb genoten. 
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