
In herinnering aan 

René van Velsen 

geboren 15juli 1965teApeldoorn 
overleden 8 juli 2001 in Almelo 

Het leven van René stond in het teken van zijn ernstige lichamelijke 
handicap, waarmee hij werd geboren. Ondanks deze niet geringe be per· 
kingen. heeft hij zich in zijn leven weten te vormen tot een volwaadig lid 
van de samenleving, zowel in maatschappelijk als sociaal opzicht. Dat 
dit heel veel van hem en zijn directe OmJeving gevergd heeft. zal duidelijk 
zijn. 
Het streven naar zelfstandigheid loopt als een rode draad door het leven 
van Rene. Woorden als "afhankelijk" of 'zielig" waren aan hem niet 
besteed. Hij wenste als een normaal mens te worden gezien en behan
deld: als zijn mens zijn in het geding was dan lief hi1 dat de ander direct 
weten. ZiJn ouders hebben hem als kind bewust op het spoor gezet naar 
zelfstandig functiolleren en René heeft dit spoor met volle overtuiging en 
wilskracht vervolgd. 
Wat andere mensen zonder handicap feitelijk gratis verkrijgen, eeo onaf· 
hankelijk leven. daarvOOf moest René heel hard vechten. Vechten met 
zijn handicap tegen instanties, tegen bureaucratisch handelen. tegen 
vooringenomen meningen en mensen die meenden, overigens met de 
beste bedoelingen, dat zij het leven wel even voot René zouden inrichten. 
Steeds opnieuw heeft hiJ zich daartegen verzet en met succes. 
Terugkijkend mag je stellen dat hij in het streven naar ooafllankelijkheid 
volledig is geslaagd. Hij woonde op zichzelf, beschikte over een eigen 
auto, ha:l werk en daatdoor eigen inkomen. Zijn leven leek in dat opzicht 
geregeld te zijn en hij leidde, onder de gegeven omstandigheden, een 
zeer acceptabel menswaaldig bestaan. Een terechte beloning voor zijn 
grotedloorzettingsvermogen. 
René ha:l eeo zeer sterke en fijne band met zijn ouders. Hun liefde, be~ok
kenheid en ondersteuning dOOf de jaren heen waardeerde hij bijzonder. 
Zij hadden een zeer speciale plek in zijn hart. 
Hij had een regelmatig en goed contact met familieleden en kennissen; 

op zijn werk kon hij het goed vioden met de leiding en zijn collega's. Hij 
was altijd geïnteresseerd in de wereld om hem heen en in het doen en 
laten van andere mensen. In relaties was hij nooit eisend, altijd waarde
rend als anderen iets voor hem wilden betekenen, hoe gering ook. 
Zijn liefde voor de muziek was groot. met als idolen Frank Boeyen en 
Ilse de Lange. Niet alleen de muziek maar zeker de teksten boeiden 
hem. Van hen beiden bezat hij alle cd's. Veel van zijn vrije tijd bracht hij 
al luisterend door. René stelde in zijn leven weinig eisen maar zijn 
muziekinstallatie was het kloppend har1 in zijn huis en voldeed aan de 
kwaliteiten die hij als echte muziekliefhebber hiervan verlangde. René 
bezat in muzikaal opzicht een absoluut gehoor. 
René valt te typeren als een rustig. bescheiden mens, gezegend met eeo 
positief karakter. Nooit zat hij bij de pakken neer, altijd positief vooruit 
denkend, mede op basis van zijn sterke karakter. Geen tegenslag kon 
hem nekken; zelfs na een verwijdering van een tumor in zijn oog wist hij 
de kracht en motivatie op te brengen om er toch weer wat van Ie maken. 
zijn directe omgeving daarin meeslepend. Hij kende ongetwijfeld zijn 
stille verdriet maar was er de mens nietnaa om aoderen hiermee op te 
za:Jelen. 
Zo was René, noot klagend, ooknietm de periodedathij geoonfronteerd 
werdmeteeo, wat later bleek, voor hem fatale ziekte. Op de vraag 'hoe 
voel je je vandaag?' antwoordde hij niet meer spootaan •goed' maar 
gelaten, zelfs wat berustend 'hel gaat wel". Voor degenen die hem beter 
kenden was dit eeo indicatie dat deze tegenslag er wel eens één te Vllel 
voor hem zoo kunnen worden. 
Heel geleidelijk aan werd deze ziekte René noodlottig. Zijn grenzeloze 
optimisme en ongekende doorzettingsvermogen ten spijt. In het bijzijn 
van zijn vader en moeder is René op zondagmorgen rustig ingeslapen. 

Zij die René gekend hebben weten wat wij nu missen. 

Wij zijn U erg dankbaar VOO( uw medeleven en belangstelling tijdens 
zijn ziekte en bij het overlijden van onze zoon René. 

v. Deinsestraat 23 
7582 ZP Losser 

Goof en Riet van Velsen 




