
IN MEMORIAM    
ARIE MOURIK
22 JULI 1956



‘Voor mij is Arie een voorbeeld voor wat herstel bete-
kent. Hij heeft zijn eigen weg en manier gekozen om 
zijn leven op zijn manier te leven. Gebruik makend van 
de hulp die aangeboden werd, maar toch zelf de regie 
gehouden. Of Arie het mooi had gevonden om op So-
cial Media te komen weet ik niet, ik weet wel hoe trots 
hij vertelde waar hij vandaan kwam en hoever hij geko-
men is.’ 

ARIE 

DINAND, MOLDAVIË, 2018



HALLO ALLEMAAL, 
Sommigen hebben het geweten, anderen denk ik ook niet. Maar 
Arie was sinds juni vorig jaar vermist. Hij had toen net de sleutels 
van zijn nieuwe flat gekregen en met hulp van het hostel was hij be-
zig met de laatste voorbereidingen voor zijn échte eigen flatje. Op 
28 juni 2019 is Arie echter met de Noorderzon vertrokken. Niemand 
wist waar hij was, waar hij naar toe was gegaan en waarom. Contact 
met netwerken in binnen- en buitenland hebben nooit opgeleverd 
dat we wisten waar hij zich bevond. We vermoedden dat hij naar 
Brussel of Rome zou gaan.

Italiaanse autoriteiten hebben Arie 29 maart dood gevonden op een 
treinstation in Rome.                                                                         

Via de ambassade in Italie is dat bericht terecht gekomen bij de poli-
tie in Nederland die gisteren één van de zussen van Arie heeft geïn-
formeerd. De omstandigheden waaronder hij overleden en gevon-
den is, zijn bij familie nog niet bekend.

Familie wil Arie graag naar Nederland halen, maar het is niet duide-
lijk of dat kan. Vanwege de Coronacrisis zijn de Italiaanse grenzen 
gesloten.

Super treurig nieuws. En tegelijkertijd is hij gevonden in een stad die 
hij vanuit zijn dakloosheid zo goed kende. En misschien wel als zijn 
thuis beschouwde.
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31 maart 2020
Een bericht van Ronald Kersten over Arie, beide deelne-
mers aan de Gras/Loopik Studiereizen naar Moldavië



ARIE OVER ZIJN ‘ZWERVERSHART’
Hij spotte vanaf het terras, als wij aan de koffie zaten, de mens 
aan de overkant, die net iets anders bewoog.

Daar stapte hij op af en kwam bedrukt of met een grote glimlach 
terug.
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HET LEEK WEL ALSOF HIJ IN MIJN WOORDEN 
WILDE KRUIPEN 

Arie woonde in een ‘sateliet woning’ van Hostel de Hogelanden 
van Lister. Hij had een dienblad op de tuintafel gezet, met daarop 
drie kopjes. Een voor mij, een voor Ronald en een voor hem zelf. 
Zijn kleine woning en tuin zagen er zo goed verzorgd uit. Toen wij 
hem vertelden dat hij met ons op reis mocht, leek het wel alsof hij 
in mijn woorden wilde kruipen. Hij ‘vrat’ de letters m.b.t. de uitleg 
over de reis op. Ik vergeet het nooit meer. Hij eindigde met de 
woorden, Een droom die uitkomt’. En dat zei hij een paar keer 
achter elkaar. 

Harry Gras
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BALTI, MOLDAVIË, 2018
Harry Gras en Rokus Loopik werkten in de afgelopen jaren voor 
het Trimbos Instituut in verschillende landen in Europa, waaron-
der Moldavië. Een van de plaatsen waar zij teams in ziekenhui-
zen trainden was Balti, in het Noorden van dat prachtige land. De 
groep van september 2018 heeft die plaats en het psychistrisch 
ziekenhuis bezocht. Het was een memorabel bezoek. De ver-
pleegkundigen van de afdelingen hadden een groot aantal van 
de patiënten in hun theater verzameld. Daar luisterden wij naar 
prachtige liedjes van Coen Bardelmeijer. Arie greep die gelegen-
heid aan om een prachtig verhaal te vertellen. 
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‘Dag mensen, dit raakt mij 
enorm. Een hele lieve man 
met een zacht karakter is 
ons ontvallen. De beste 
man had zulke goede 
vooruitzichten. Gecondo-
leerd voor degene die 
hem hebben gekend. Rust 
zacht Arie.’

Marcus
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Beste Arie, ik kijk vanmiddag terug naar de 
foto's van onze memorabele reis en heb 
moeite om de huidige situatie in de wereld 
daarbij buiten beschouwing te laten. Elk 
binnenkomend nieuwsfeit is deze dagen 
overweldigend. En dit bericht al niet min-
der. Ik ga een poging doen. Harry en ik or-
ganiseren reizen voor alle mensen van de 
wereld. We gunnen iedereen zo'n reis. De 
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we 
dat in het bijzonder doen voor mensen zo-
als jij. Mensen die al meerdere levens ach-
ter de rug hebben, voordat ze met ons de 
reis aanvaarden. Ik ben echt blij dat je met 
deze groep op reis bent gegaan. Dat je die 
reis, met die hechte groep, hebt meege-
maakt. Ik hoop dat je in Rome een gevoel 
van vrijheid hebt gekend, dat jij er je goed 
voelde. Iedereen heeft zo zijn/haar favorie-
te stad. Rome was dat kennelijk voor jou. 
Wij wensen je een zachte landing, naar 
waar je nu ook bent gegaan. We koesteren 
de herinnering en de foto's. Met een specia-
le noot voor Ronald, die er voor heeft ge-
zorgd dat je bij Lister ook op je plek was. 
❤
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Arie heeft op mij een on-
uitwisbare indruk achter 
gelaten, zowel in de 
groep als ik in die paar 
persoonlijke gesprekken. 
Vooral onze taxireis in 
Boekarest naar het paleis 
van Ceausescu. Daar liet 
hij mij die prachtige 
“zwerversfoto” zien op de 
trap van Utrecht centraal. 
En ook zijn dappere per-
soonlijke verhaal in een 
gevulde zaal in Moldavië!
Bij de aanblik van zwer-
vers in Moldavië zei hij 
tegen mij toch sterke ver-
wantschap te voelen en er 
“zo tussen kon springen”. 
En dat heeft ie uiteinde-
lijk, zo lijkt het, gedaan in 
zijn geliefde Rome. Een 
mooi mens, lieve gast dat 
was ie en ik ben blij dat ik 
hem, al was het maar een 
beetje, heb leren kennen.

Coen Bardelmeijer 🌈
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Alle deelnemers aan onze rei-
zen schrijven een kort ver-
haal over zichzelf. Die verha-
len sturen we dan ‘vooruit’, 
naar de mensen die we in al 
die nieuwe steden gaan ont-
moeten. Opdat mensen we-
ten wie er naar ze toekomen. 
Dit is wat Arie over zichzelf 
schreef. Hij was een lichtend 
voorbeeld voor andere men-
sen. Mensen die door hetzelf-
de zijn gegaan als Arie. Het 
vergt moed om je kwestbaar-
heid zo aan de wereld te to-
nen en te geven. Arie be-
greep als geen ander dat je 
daar andere mensen enorm 
mee kunt helpen. Dat zo’n be-
richt voor een ander ook kan 
betekenen dat die het roer 
omgooit en zijn/haar leven 
weer inhoud en betekenis 
gaat en kan geven. Hij was 
een Paradijsvogel. 
Van de bovenste plank. 



In de Google Search Machine ken-
nen ze Arie ook. Hij had een Twit-
ter Account. Hij volgde 20 mensen, 
instanties, politieke partijen. Hij had 
1 volger. Het Leids Instituut voor On-
derzoek in Natuurkunde. En hij had 
een prachtige profielfoto. Van de 
Utrechtse Grachten. 
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Voor Arie

Van Harry, Coen, Marijke, John, Ronald, Ro-
kus, Theo, Marlie, Dinand, Heleen, Arie, 
Marcus en Jan Berndsen

“Lost'  (David Wagoner)

Stand still. Stand still.

 
The trees ahead and the bushes beside 
you Are not lost. Wherever you are is called 
Here, 
And you must treat it as a powerful stran-
ger, 
Must ask permission to know it and be 
known. 
The forest breathes. Listen. It answers, 
I have made this place around you, 
If you leave it you may come back again, 
saying Here. 

No two trees are the same to Raven. 
No two branches are the same to Wren. 
If what a tree or a bush does is lost on you, 
You are surely lost. 

Stand still.
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The Forest knows where you are. 
You must let it find you.” 
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