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In dankbare herinnering aan 

Harm Slot 
* 3-7-1921 
Nieuw-Amsterdam 

t 19-9-2002 
Odoorn 

Een unieke en eigenzinnige Drent 
is van ons heengegaan. 

Hij heeft het in het leven niet altijd even makkelijk gehad, 
want hij was de jongste uit een groot gezin, waarvan de 
moeder al op jonge leeftijd overleed. Samen met zijn 
vader en broer heeft hij lange tijd aan de Sportlaan in 
Nieuw-Amsterdam gewoond. Tijdens de oorlog veran
derde zijn leven doordat hij in het gemeentehuis te 
Emmen kwam te werken. Daar was hij b.v. door het ver
valsen van bonnen in de gelegenheid om de bezetter 
dwars te zitten en die kans heeft hij zich niet laten ont
nemen. Harm was een sportief mens. Hij deed aan voet
ballen, schaken en dammen, maar zijn grootste passie 
was het wielrennen. Hij ging uiteraard op de fiets - naar 
vele wedstrijden in Limburg, België en Noord-Frankrijk. 
Omdat voor hem meedoen, maar ook de startpremie in
casseren belangrijker was dan winnen (wat hij dan ook 
nauwelijks deed) stond meermalen bij de uitslagen in de 
krant: "Slot volgt ........ ." 

Inmiddels woonde hij voor zichzelf in een hutje in Nieuw
Amsterdam. Daar scharrelde hij de kost bij elkaar met de 
handel in lompen, oud-ijzer, antiek en prullaria of door de 
douane te slim af te wezen. In deze periode begon hij 
ook te schilderen en te schrijven. Hij heeft boekjes uitge
bracht over o.a. Drentse humor en over Drentse ver
halen. Over zijn schilderijen was hij zelf meer te spreken 
dan zijn omgeving, maar daar had hij lak aan, zoals hij 
zich sowieso weinig liet beïnvloeden door de mening 
van anderen. Zo'n 20 jaar geleden werd hij ernstig ziek 
en werd opgenomen in "De Breehof'. Na een wat moei
zame start heeft hij hier ruime tijd met veel plezier ge
woond. Vanuit"De Breehof' ging hij naar"Oldersheem". 
Ook hier woonde hij vele jaren totdat dit door zijn ziekte 
(Parkinson) niet langer kon en hij afgelopen voorjaar 
naar het verzorgingshuis in Odoorn verhuisde, waar hij 
donderdag 19 september 2002 overleed. 

"Ook deze wedstrijd kon hij niet winnen!" 

Harm was een zeer gelovig en bijbelvast mens die graag 
met anderen over het geloof mocht discussiëren. Maar 
alle inspanningen om hem te "bekeren" waren tever
geefs, want hij bleef trouw aan en standvastig in het ge
loof dat hij in zijn jeugd had meegekregen. Vanuit dit ge
loof mogen we nu hopen en vertrouwen dat de Heer van 
alle leven tot hem zeggen zal: "Kom binnen, goede en 
getrouwe knecht, in mijn huis waar plaats is voor velen." 
Wij bedanken u voor uw hartelijke belangstelling en 
medeleven bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart van 
onze oom Harm. 

Neven en nichten. 


