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13 januari, 2010.      
 

IN MEMORIAM – REM van den HOUTEN 
                                 
Lieve allemaal, 
 
In de vroege morgen van 5 januari, 1960 werd ik uit mijn favoriete club,” Het Maliehuysje” in den Haag, gebeld 
om maar meteen naar huis te komen, aangezien Rem een zwaar ongeluk was overkomen, gedurende de 
laatste trainings afdaling voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen in de slalom in Kitzbühel. We hadden 
alleen maar de informatie ontvangen per telefoon van Jan Boon, de coach van de Nederlandse jeugd skiërs, 
dat Rem goed door de operatie was gekomen, nadat hij een houten en vieze, met aarde bedekte, slalomstok 
door zijn buik had gekregen. Er werd familieberaad gepleegd en werd besloten om de volgende morgen 
Mammie op de trein te zetten en dat ik met haar mee zou gaan, als mijn bataljonscommandant mij hiertoe 
verlof zou geven. 
 
Kolonel Bartels was niet alleen zeer coulant, maar steunde ons ook met zijn warme woorden en gaf mij 
onbeperkt verlof om Mammie bij te staan op deze reis. Zij was namelijk nog maar net hersteld van geelzucht 
en Pa was zodanig druk, dat hij, nu de eerste berichten goed waren, zich niet meteen kon los weken uit zijn 
werk. 
 
De volgende dag vertrokken we dus per trein naar Kitzbühel, om ons in het nabij gelegen dorpje, Sankt 
Johann, alwaar het ziekenhuis zich bevond, in Hotel Post te installeren.  
 
Het eerste bezoek aan Rem bevestigde, dat hij de zware operatie na het verschrikkelijke ongeval, goed had 
doorstaan, maar de val, die hij maakte, nadat hij was gespiesd door de slalomstok, van toch enkele meters 
hoogte, veroorzaakte ook een verlamming in zijn benen. De doktoren waren echter optimistisch, dat dit niet 
van blijvende aard zou zijn en dat tijd de heelmeester zou worden, zo ook met het herstellen van Rem’s 
ingewanden, die danig waren aangetast door de stok en opgelapt met de operatie. 
 
Het waren dus dagen van geduld en veel bezoek door ons en vele anderen aan Rem, die duidelijk er enorm de 
pest in had, dat hij niet had kunnen meedoen aan de jeugdkampioenschappen gehouden op 5 januari, de dag 
na het ongeluk. Hij had er zich echt al mentaal op voorbereid om dit jaar de eerste plaats te veroveren en zijn 
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kansen nog groter te maken om de verwachtingen van Jan Boon in te lossen en een kandidaat te worden voor 
de Olympische Spelen van 1964 in Innsbruck.  
Het mocht niet zo zijn. Rem moest op 11 januari met spoed worden geopereerd, nadat een infectie al zijn 
systemen uitschakelde. Hij overleefde de tweede operatie, maar was duidelijk bijzonder verzwakt. 
 
Onmiddelijk nam ik contact op met Pa, die met kunst en vliegwerk de volgende dag via München per vliegtuig 
en vandaar met een geleende auto van zijn Rijnvaart vrienden naar Sankt Johann werd gebracht. Hij was nog 
in staat om diezelfde avond nog enkele uren bij Rem te kunnen zijn, voordat deze als in een soort coma de 
nacht inging. 
 
Vroeg op de morgen van 13 januari werd ik uit mijn bed gehaald door een hotelemployee, die mij verzocht zo 
snel mogelijk naar beneden te komen, aangezien een arts een boodschap wilde afleveren. Dit bleek een 
droeve boodschap te zijn, Rem’s weerstand hield hem nog in het leven, maar de arts wist, dat hij deze 
worsteling, hoe sterk hij ook fysiek had mogen zijn, niet zou overleven en raadde mij aan om Pa en Ma zo 
spoedig mogelijk naar het hospitaal te krijgen. Dus halsoverkop ging ik in de kleren, nadat ik het 
verschrikkelijke nieuws had overgebracht, om direct naar het hospitaal te rennen.  
 
Rem was zo bleek als het laken, dat hem bedekte en zijn ademhaling was traag, maar hij was volledig mentaal 
aanwezig en wist ook, dat hij langzaam aan het wegzakken was. Gedurende een volle veertig minuten  spraken 
we nog voluit, en zijn liefde voor het skiën was niet minder geworden, ondanks dat hij wist, dat deze sport 
voor hem het einde zou gaan betekenen. Hij wilde absoluut, dat ik mij ook weer op de ski’s zou begeven en 
dat zijn ongeluk mij daar niet van moest weerhouden. Hij verontschuldigde zichzelf vele malen, dat hij niet 
meer de fysieke kracht had om door te vechten en dat hij wist, dat het verlies van zoveel bloed al voor de 
aankomst in het hospitaal hem zodanig had verzwakt, dat deze tweede operatie gewoon niet te overleven 
was.  
 
Onze ouders kwamen nog op tijd, en ook zij, samen en afzonderlijk gebruikten de nog ter beschikbare tijd om 
met Rem te praten. Ik was totaal van slag en was de gang op gegaan, ook, omdat ik mijn ouders de kans wilde 
geven om nog enkele laatste ogenblikken alleen te kunnen zijn met hun dierbare tweede zoon. Ik werd echter 
weer naar binnen geroepen, en met een zwaar hart en tranen in mijn ogen, moest ik zien hoe het leven 
langzaam wegvloeide en Rem in een coma geraakte. Een laatste heftige uitademing bracht zijn einde en zijn 
met nog pijn verwrongen gezicht werd langzaam gladgestreken en een lachje verscheen op zijn gelaat en de 
rust was weer terug gekeerd. 
 
De volgende dag reisden we naar Innsbruck om hier de nodige maatregelingen te nemen, om zijn crematie 
voor te bereiden. Het eerste idee van onze ouders was, dat Rem in zijn geliefde Oostenrijk moest blijven. 
Echter, die avond werden we door de begrafenisondernemer voorgegaan over een grote begraafplaats naar 
een afgelegen hoekje, alwaar het crematorium zich bevond. In het katholieke Oostenrijk had men dit kunnen 
vermoeden en onze beslissing was heel snel gemaakt, Rem gaat terug naar Nederland en daar zullen we met 
ons allen de gelegenheid hebben om waardig afscheid van hem te nemen. Zo gebeurde dit en op woensdag, 
20 januari, 1960 namen we afscheid van Rem met een indrukwekende uitvaartdienst in het crematorium te 
Velzen, omringt door familie, vele vrienden en andere belangstellenden.  
 
Wij, Rem’s familie, zijn voor altijd aangeslagen door dit enorme verlies dat, op veel te jonge leeftijd, Rem uit 
ons midden rukte door een onwaarschijnlijk ongeval. 
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Rem liet een grote leemte in ons leven, maar ook in dat van zijn vele naaste vriendjes, zijn klasgenoten van het 
Haags Lyceum, zijn hockeykameraden van HGC en zijn skivrienden. Ondanks zijn jonge leeftijd, hij was toch pas  
zestien, had hij reeds door zijn oprechtheid, zijn sportieve instelling en zijn persoonlijke sportieve prestaties, 
een stempel op het leven van velen kunnen drukken. 
 
Nu vijftig jaar later, kan ik hierover nog steeds mijn gedachten laten gaan en herinner ik me het bovenstaande 
als de dag van gisteren. Daarom, nu een halve eeuw later, is het goed om nog eens stil te staan bij de 
vergankelijkheid van de mens, gezien door de omstandigheden, die mijn broer uit dit leven rukten. 
 
In stilte en in nagedachtenis aan Rem,  
 

 
 
 

 
        

 
 
                                
 
 
 
 

 

 


