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Lieve Harrie 
"De wereld wordt een huis voor jou 
en liefde maakt een mens van jou." 
Deze regels van Huub Oosterhuis stonden boven jouw ge
boorteaankondiging. Want dat wensten wij je toe: dat je je 
thuis zou voelen in deze wereld en dat liefde je zou vormen. 
Je werd geboren met een lip-kaak-gehemeltespleet. Maar 
uitgezonderd in enkele perioden, waarin de operaties cen
traa l stonden, was dat eigenlijk bijzaak voor jou. Want het 
weerhield je er niet van de wereld in te gaan en mensen te 
ontmoeten en lief te hebben. Je hield van het leven, meer 
nog: je genoot ervan. 
Je was een pittige, goedlachse baby, schaterlachen van ple
zier kon je; een stralende peuter en een uitbund_ige, fanta
sievolle kleuter. De Vrije School gaf goede voeding aan Je 
ontvankelijke ziel. Je stond wijd open voor de prachtige ver
halen, de jaarfeesten en speelde ze zelf met overgave mee. 
Nog zien we je, als 6-jarige, plechtig voorop lopen als de en
gel Gabriël in het Kerstspel. Tijdens _je l_agere schoolJ_aren 
was meester Harry je grote vriend. Die hield dan ook Jouw 
ontwikkeling goed in de gaten, vooral Je motorische ontwik
keling die aanvankelijk niet zo harmonisch was. Door hem 
ginge~ we op zoek naar een geschikte sport voor j~u en dat 
werd: het schermen. Daarin Harne, heb Je werkeliJk van Je 
"gebrek" je talent gemaakt. Het werd_ jarenlang_ een bel_ang
rijk deel van je leven. Je ontwikkelde Je erin: Je Incassenngs
vermogen, beheersing en een fijne vnendschappel11ke spor
tiviteit. Prijzen heb je behaald: diverse. En Je vond er vele 
vrienden, waaronder je maître Ad. 
Ondertussen zagen we je de puberteit ingaan. Je bleef op
gewekt hartelijk en spraakzaam, was zelden lastig of moei
lijk. M;ar voor het eerst was je in sommige situaties wat 
verlegen en kwam je "minder goed uit de verf." Veel ging er 
in je om. We weten, dat je het allereerst uitte in vele ge
dichten en met Hanneke en veel van je vrienden kon je wel 
heel vertrouwelijk zijn. 
In de 12' klas kwam daar een ommekeer in. Je mocht Don 
José spelen in de "eind" musical carmen. En je deed"dat met 
een enorme inzet. Het maandenlange proces, dat JIJ met Je 
klas daarin doormaakte, heeft je doen opbloeien en -weer
naar buiten doen komen . Je durfde je te uiten: je zong de 
sterren van de hemel. Je durfde je te laten zien. En het was 
prachtig wat we te zien kregen. Je grote betrokkenheid bij 

mensen en je warme hart konden toen gaan spreken. Dat je 
voor een opleiding in een sociaal beroep zou kiezen stond 
buiten kijf. Heel bijzonder was daarbij ook je kijk op mense~ 
die, geestelijk of lichamelijk, gehandicapt waren. Wa_nt JIJ 
keek dwars door de handicap heen en zag de mens, die, zo 
zei je: "vaak van binnen zo mooi en zuiver was." De sociale 
stage op "Bronlaak" maakte veel indruk op je. . . 
Zonder twijfel stond het contact met mensen centraal In Je 
leven, van jongs af aan. Zodra je maar kon lopen ging je in 
de buurt op jouw manier een praatje maken. Vriendjes van 
de kleuterschool bleef je trouw tot op de dag van vandaag. 
Niemand verdween uit je leven en aandacht. Er kwamen er 
alleen steeds meer bij. Je klasgenoten van de Vrije School 
werden je vrienden en vriendinnen. Je schermmaten en -
maatjes waren te vinden in heel Nederland. Onder de misdie
naars vond je vrienden, en via onze engelse buuriongen 
John, onder de jongens en meisjes van de. International 
School. Talloze jongelui kenden jou doordat Je (zo graag) 
uitging in Nuenen en Eindhoven. En - last but not least- ging 
je, ongeveer ander_h_alf jaar geleden, zingen bi_j het jongeren
koor in Nuenen, een grote vrienden- en vnend1nnenknng . 
Daar ontmoette je ook Marco, die in korte tijd een belangrij
ke vriend voor je werd. Jullie vulden elkaar aan en begrepen 
elkaar. Het was een heel intens contact. En daar was JIJ ook 
op uit bij mensen. Het liefst voerde je urenlange gesprekken 
tot diep in de nacht. Je zocht in ieder het wezenlijke en Je 
had hem of haar erom lief. En Harrie, jij wist dat liefde ge
ven is. Dat wilde je ook: geven, uitstralen, je gevoelens to
nen. Je deelde ervan uit, letterlijk: rode rozen op het Stati-
onplein in Eindhoven op Valentijnsdag . . . . 
Het kon niet op bij jou. In alles was je u1tbund1g: In de mu
ziek die je draaide, in het dansen, in het feestvieren . Je vier
de het leven tot het einde toe. 
Heb je iets voorvoeld van het naderende einde? 
We zullen het nooit weten . Wel weten we, dat je de dood 
zag, als het teruggaan naar "waar wij vandaan ge~omen 
zijn." We laten je gaan naar die wereld, waar Je In Gods lief-
de zult zijn. God, die jou liefheeft en zal zegenen. . 
God, die ons liefheeft en bij ons zal zijn, nu we het gemis en 
de stilte gaan ervaren. 
Lieve Harrie, het werd waar: "de wereld werd een huis voor 
jou en liefde maakte een mens van jou." 

We zijn trots op je en houden voor altijd van jou. 


