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Huib moest buigen voor het leven,
hij stierf aan onmacht,
met vertrouwen in het schema,
ging hij voor een week.
In een glijdende schaal kwam hij terecht,
rigoureus stilgezet
in de schadin de schaduw van zijn adem,
van gestolen teleurstelling, 
zonder verzachtende balsem.
Is nu al alles voorgoed voorbij,
geen vastgebonden polsen meer,
vrij om over ons te waken.

28 juli 2020

vooraf

een fantaisie van Schubert voor vier handen,
Huib en Rita hadden het genoegen dit wonderlijke spel enkele 
keren mee te maken, het pas puur genot.
Huib had net de afgelopen weken een pianostemmer inge- 
pland
helaas, zullenhelaas, zullen we ook zijn voornemen om opnieuw piano te 
spelen moeten missen.

welkom

Een man van een groot kaliber is ons ontvallen!
niemand zal hem vergeten, op eenieders netvlies kreeg hij 
een plekje, het verlies van deze mooie man valt ons zwaar.

Vier mensen kenden hem als geen ander.
Ze penden iedeZe penden ieder een kort stukje vanuit hun ervaringen en 
willen dit graag met u delen.

we luisteren eerst naar het allegretto uit de symfonie nr 7 van 
Beethoven
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Lieve Huibje, ook beetje mijn papa,

28 jaar geleden mocht ik in jouw leven komen en je bent 
daarna samen met Inge nooit meer uit mijn hart gegaan. 
Jullie hadden samen een enorme passie voor het onderwijs, 
haalden het beste uit de kinderen naar boven. 
Jij en Inge leerden mij om vooral mezelf te mogen zijn.
JJij deed alles met perfectie en kon er uren over vertellen....
Samen hadden we de grootste lol om een boothaak of gingen 
we stiekem met het bootje naar ons favoriete restaurant de 
Mac Donalds waar Inge niks mee had. We konden uren winke- 
len en opzoek gaan naar donker blauwe schoenen, met 
blauwe veters en het liefst een blauwe zool .....een onmoge- 
lijke zoektocht maar de aanhouder won! 

TToen Inge ziek werd regelde jij alles tot in detail alles werd in 
schema’s gezet , de schema’s gaven jou toen houvast... nu 
lieten ze je in de steek terwijl je er zoveel vertrouwen in had. 
Na de dood van Inge stortte jouw wereld in, maar je moest 
door en dat deed je. 
WWat was ik trots op je en blij dat Rita in jouw leven kwam, een 
vrouw met verstand van computers en oog voor detail. Maar 
bovenal geduldig en erg lief voor jou.
Met Inge deelde je een passie maar met Rita was je een! 
Bedankt voor al je liefde, je steun en wijze woorden. 

Ik mis je nu al! 
Dikke knuffel, je Sasje
  
Saskia Coenen
voorgelezen door een medewerker

beelden bij de muziek van Ramses Shaffy,
‘Laat me’
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Meneer Huib is dood...

Hij woonde al zo’n 10 jaar in Linschoten toen wij er in 1980 ar-
riveerden.
En hoewel hij ‘import’ was, was hij een ‘echte’ Linschotenaar.
En iedereen die Huib kent begrijpt dat hij er belangrijk was.
Van Koninginnedag tot de dorpsbarbecue; Huib initieerde, or-
ganiseerde en verwerkte alles in uitgewerkte schema’s.

Meneer Huib is dood…
Ongeveer de helft van mijn leven ken ik Huib. We ontmoetten 
elkaar op een gegeven moment ergens in Linschoten. En er 
was een klik, die uitmondde in een gezamenlijk optrekken. Van 
de intocht van Sinterklaas, tot dorpsfeesten. Altijd afgesloten 
met muziek, eten en drinken. En alles tot twee cijfers achter 
de komma in een spreadsheets.

Meneer Huib is dood… 
MMet een aantal vrienden hadden we 7 jaar lang een eigen the-
ater in Montfoort. En uiteraard zorgde Huib voor de techniek. 
Hij regelde een geluidsinstallatie, lampen en mengpanelen en 
zo zorgde hij iedere maand voor een fantastische voorstelling.

Meneer Huib is dood…
Onze 2 zoons waren nog klein en met Huib vaak over de vloer 
in de studio, besloten we dat ze hem voortaan zouden 
aanspreken met ‘Meneer’. ‘Meneer Huib’. En dat doen ze nog 
steeds. Meneer Huib. Een gewoonte die snel door alle kin-
deren van het dorp werd overgenomen. En inmiddels ook door 
de meeste volwassenen in Linschoten.

Huib en Inge.
Allebei met hart en ziel werkzaam in het onderwijs. Niet met 
de gemakkelijkste leerlingen, maar wel op handen gedragen.
Dertien jaar geleden overleed zijn Inge na een nare periode 
van lichamelijk lijden. De avond voor haar overlijden namen we 
afscheid met een prachtig pianoconcert aan haar sterfbed. 
Wat hadden we Huib dat ook graag gegund. 

Meneer Huib vertrok…
NiNiet veel later vond Huib zijn nieuwe lief: Rita uit België. 
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Hernam de regie over zijn leven, en weldra werden gede-
tailleerde plannen gepresenteerd voor een nieuw onderkomen 
in Leuven. Huib vertrok. Weg uit zijn Dorpstraat. En echt Huib: 
hij was weg, bleef weg en ging zijn eigen weg. Afscheid van 
wat was en anticiperend op wat kwam.

Maar Meneer Huib is dood…
Vier weken geleden waren we nog bij hem. Hij vol goede 
moed. Geen vuiltje leek meer aan de lucht. Afgezien van een 
naar hoestje…
Daarna is het snel gegaan. Te snel. Te onzorgvuldig. Te on-
nodig.
Zijn laatste spreadsheet mocht hij zelf niet meer invullen. 
Geen regisseur meer – zelfs niet over zijn laatste optreden.
Meneer Huib is dood…

Frans van Petegem.

beelden bij de muziek  “Een fanfare van honger en dorst”
door Jan Dewilde
Huib nam het lied als een soort van credo, ook de traagheid in 
de wals lag hem.

voor jou, voor hem, de liefde

Huib hHuib het was fijn je te kennen. Je kwam ongewoon binnen in 
ons leven, via Rita, eerst een tijd als een zwijgzame man die 
graag in de zon lag. 
Waar had ze die opgedoken?
HHet nam tijd hem te leren kennen, want hij drong zich nergens 
op. Maar toch, beetje bij beetje, maakte zijn lach, zijn gemon-
kel, zijn ironische opmerkingen, zijn alles relativerende zin-
netjes deel uit van ons quatro.
Hij had het wel getroffen, die Huib. Met Rita kon hij apart 
samenwonen, Leuven als vaste plek kiezen en toch een vrije 
man blijven.
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Ja, gezondheid was niet zijn ding. Je bent al eens doodgegaan 
Huib, maar dat wist je niet. Toen je te zwaar werd voor je benen 
en je je moeilijk verplaatsen kon.
Ook toen waren jullie koppel, en wist Rita met haar optimisme 
steeds weer oplossingen te bedenken. Haar mildheid heeft je 
toch ook leven gegeven.
Je liJe liet je toen opereren, dat was ook een zware ingreep. En 
pardoes, het werkte en een nieuwe levende Huib stond op.
Wat volgde was anders leven. Je was mobiel, vrolijk, jullie 
konden samen weer de wereld in.
We waren wat verwend door die ervaring.
Je moest weer onder het mes, nu voor je slokdarm. Maar het 
leek alsof het niet meer stuk kon. Huib de operatie-overlever! 
EEn ja, zo begon het ook. Wat een leuke foto, als Rita je thuis in 
je zetel fotografeerde, weer een nieuwe uitgave van jou.
Nee toen kon het niet meer stuk. Dachten we. En gelukkig heb 
jij die dagen thuis nog gehad en je voelen heropstaan.
Dan kwam de slag, het was meteen slecht nieuws. Het klonk 
meteen als iets dat op het boordje zat. Dat voelde ik ook wel 
bij Rita.
NiNiet alleen je longen zaten fout, dan kwam er een ziekenhuis-
bacterie bovenop. Het werd onduidelijk wat we moesten 
hopen. Jij en Rita, jullie wisselden laatste beelden uit. 
In coma bleef ze tegen je praten. Want dat blijven onze 
hersenen langer opmerken. 
Zelfs in die laatste dag Huib zag ze je polsslag omhoog gaan 
toen ze tegen je sprak en je een teken gaf, dat je het geweldig 
gedaan had, maar niet onredelijk vechten moest.
Je ging, je gaat. 
Lieve Huib, we hadden graag nog op je herstel geklonken. Ik 
benijd de hemel niet want die mogen zich aan een kritisch 
monkelend bezoeker verwachten!
EEn wij, we houden je levend met Rita, je stem gaat met ons 
mee. 

Lieve man, de wereld mist wat!

Peter Adriaenssens, 
door een medewerker voorgelezen

beelden bij het lied “everytime we say goodbye” 
gebracht door simply red

Lorem Ipsum
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Umberto mi amore

Na het opgroeien in Utrecht, belandde je in het kleine Lin-
schoten, waar je de dorpse kneuterigheid zeer kon waarderen 
en waardoor je een geliefd en gerespecteerd man werd: 
Meneer Huib! 
Nadien opnieuw de stad, deze keer werd het Leuven.

Na de meest geweldige ontdekking, hoe we als twee aanvul-
lende polen bij mekaar pasten, zijn de voorbije 13 jaren het 
aaneenrijgen geweest van het genieten van mekaar, van de 
vele sublieme en geweldige momenten.

Trots was ik, op je “zijn”, op je uitstraling, op je oog voor 
schoonheid, voor evenwicht zowel in je grafische werk als in je 
leven, op de zelfstandigheid van je denken, op de grote 
oprechtheid waarmee je door het leven wandelde, langzaam 
en toch slagvaardig.

TTrots ook op het inbreien in mijn vriendenkring op het ver- 
broederen met mijn famlie. Voor iedereen was je de fijne 
mooie man. Zo zijn ook de vele buren je dankbaar, voor je 
steeds nuchtere klare insteek in het reilen en zeilen van je 
Barbarahof. Heuse vrienden hou je er aan over.

Dat tekortschieten ook fataal kan zijn, die gedachte was ons 
echter vreemd.
TTot je hobbelige reis aan z’n einde kwam, tot je je eigen 
domein vond, op de planeet vanwaar je ons overschouwd, 
vanwaar je ons met je humor zal blijven raken. 
Niet één van je verhalen wil ik missen, momenten waarbij ik 
me geborgen voel.
Nu mag je rustiger ademen, geen machines meer om je voort 
te stuwen.

Helaas Helaas staan we intussen in diep verdriet rond je, 
niet begrijpend wat die afgelopen maanden hebben gebracht, 
waarom je ons bent ontglipt.
Mogen we je nog dikwijls aanspreken?
Wil je ons blieft nog vele mooie gedachten gunnen.
Zo kunnen die herinneringen bakens zijn in woelig weer.
dikke kus, slaap zacht,
RRita 7.



tot slot en met dank aan de choreografie van Pina Bausch, het 
stukje film préféré van mijn vriendje.
Veel eerder liet hij, nadat we de film voor de zoveelste maal 
bekeken, me weten dat, indien hij er zou vanonder muizen, in 
de plaats van veel geleuter af te kondigen, dit wel mocht ge-
toond worden.

Het is echter Ann Willems die me hierbij uit de nood heeft ge-
holpen. Haar filmbewerkingen zijn werkelijk uniek.
Ik ben haar zeer dankbaar.
Het is een subliem stukje dat ik blijvend kan koesteren.
dankje Ann,
De muziek en de beelden komen uit de film Hable con Ella van 
Al Modovar.

Met dank aan al die lieve mensen, voor alle steunbetuigingen.
Rita Heymans, Leuven 01 augustus 2020

Lorem Ipsum
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