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Zijn passie was zijn leven



Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd

Afgelopen maandag is onze oprichter, mede-naamgever en vriend Harry Rump
plotseling overleden. 
Voor het instituut en voor de mensen die hem hebben gekend, als docent, collega of
vriend, is de klap enorm. 

Harry was zeer nuchter over leven en dood:

"Het is allemaal wetmatig, ook de zieletijd. Als het je tijd is, is het je tijd. Je gaat
dan weer door een vernauwingspunt terug naar de totale energie. Dat is verder niet
zo spannend."
Harry is donderdag 28 januari in Vera Spanje  begraven.



Op 17-09-2021 om 09:29 getekend door:

Marian en Frank
Lieve Madeleine..hoor net van Tjeerd het verdrietige bericht van Harry..verschrikk lelijk..  wens
je heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen..liefs van Frank en Marian

Op 13-06-2021 om 21:06 getekend door:

Frans Homan
Hattem, 13 juni 2021

Na  bijna  5  maanden  is  het  nog  steeds  voor  mij  onwerkelijk.  Wat  een  immens  verlies.  Harry,
bedankt  vriend,  dat  wij  de  afgelopen  18  jaar  mooie  momenten  met  elkaar  hebben  mogen
beleven.
Daarnaast ben en blijf je voor mij een onvergetelijke raadgever.

Het  afgelopen  jaar  hebben  wij  nagenoeg  wekelijks  overleg  gehad  om  onze  missie  kracht  bij  te
zetten. Deze missie zal ik verder met het team gaan realiseren. Jouw gedachtegoed zullen wij ten
uitvoer brengen bij het individu en organisaties, zoals wij dat hebben besproken. 
Madeleine en Arturo zal ik ten alle tijden met raad en daad bijstaan.

Afgelopen vrijdag was ik bij het Jungiaans Instituut voor de praktijkexamens. Wij zaten op jouw
kamer. Elke had een kaarsje bij jouw foto aangestoken. Mijn gevoel gaf aan, dat je erbij was. Het
was  een  sereen  gevoel  van  geborgenheid.  Bij  mij  kwam de  tekst  naar  boven,  geplaatst  bij  een
muurschildering in één van de collegezalen bij het instituut: "Angst klopt op de deur. Vertrouwen
doet open. Niemand te zien". Wij hebben over de betekenis meerdere malen gesproken.

Wijze dierbare vriend je blijft altijd in mijn gedachte.

Frans



Op 23-04-2021 om 20:42 getekend door:

Leon Schaepkens
Hoorde pas vandaag het verdrietige nieuws. Harrie heeft mij geïnspireerd om me te verdiepen in
Jung  en  later  de  psychologie  in  het  algemeen.  De  COM (CADT)  is  fenomenaal.  Ik  werk  er  bijna
dagelijks mee. Dank Harrie voor alles!!

Op 11-04-2021 om 19:13 getekend door:

Laurens Wolters
Mijn  dankbaarheid  voor  jouw  leven  is  groot.  Je  hebt  mijn  leven  enorm  verrijkt  en  ik  heb
ongelooflijk veel van je geleerd. Je hebt zoveel mensen geholpen en zoveel mensen voorzien van
wijsheid,  kennis  en  ervaring.  Je  passie,  inzet  en  motivatie  was  eindeloos.  Je  gedachtengoed  is
een bron van inspiratie voor meerdere generaties. Een heel bijzonder mens is heen gegaan.

Op 10-04-2021 om 15:23 getekend door:

Chantal Bakker
Lieve Madeleine,

Uit het zicht maar nooit uit het hart. Het is al weer heel lang geleden dat ik een student op jullie
opleiding was maar ik kijk nog geregeld hoe het jullie vergaat en volg het van een afstandje. Zo
ook vandaag. 

Wat  een verdrietig  nieuws.  Niet  te  geloven gewoon!  Een  ziel  als  die  van  een man als  Harry  zal
nooit helemaal uitdoven. Hij leeft in zo velen voort. 

Ik wens je veel kracht en wijsheid in deze moeilijke tijd. 

Veel liefs,

Chantal XXX



Op 01-04-2021 om 09:12 getekend door:

Marjon Jongbloed
Ik  keek  vandaag  mijn  fb  profiel  nog  eens  door,  en  kwam mijn  oude school  weer  tegen.  27  jaar
stond er op de foto. Zolang was het geleden dat ik aan mijn opleiding hypnotherapie begon. WoW
zo lang geleden, ik werd er emotioneel van. Harry en Madeleine waren mijn voorbeelden. En nu
dit nieuws 

Op 22-03-2021 om 09:48 getekend door:

Peter Samwel
Lieve  Madeleine,  dierbare  familieleden  en  vrienden,  veel  sterkte  bij  het  verwerken  van  dit
verlies...

De  Tarot-levenskaart  van  Harry  (09-08-1946)  is  DE  ZON.  Harry  heeft  licht  gebracht  en  groei
bevorderd. Zijn zon blijft schijnen, zijn levenswerk duurt voort. En zelfs al is zijn persoonlijke zon
nu onder..., zijn geest leeft voort!

Dank je wel Harry voor alle fijne momenten en de kansen die je ook mij geboden hebt.

Op 16-03-2021 om 15:39 getekend door:

Eileen Horvers
Lieve Madeleine, zo onverwacht. Hans en ik wensen je heel veel sterkte toe met het verwerken
van deze vedrietige gebeurtenis. Wij behouden een mooie herinnering aan Harry. 
Hans en Eileen van der Sande-Horvers

Op 15-03-2021 om 14:14 getekend door:

Marilene Suitela
Harry, van harte bedankt voor je wijze boeiende lessen en je humor!
Rust in vrede.
Madeleine ik wens je veel kracht en liefde om dit grote verlies te verwerken.



Op 09-03-2021 om 08:53 getekend door:

Bruno Van den Bosch en Hilde Vleugels
Met ontzetting hebben we het plotse overlijden van Harry vernomen.
Alhoewel wij niet zoveel contract hadden maakte hij een diepe indruk op ons.
Het gegeven dat hij samen met Madeleine aan de oorsprong van een instituut staat, geeft ons een
gevoel van verbondenheid. Wat een levenswerk! Wat een verlies! Zeker voor zoveel studenten en
in het bijzonder voor Madeleine.
Veel liefde en troost,
Hilde en Bruno

Op 06-03-2021 om 13:49 getekend door:

Martine Vangeel
Beste Madeleine,

Waar is de tijd dat ik samen met jou het labyrint ging lopen in het Instituut en dat ik samen met
Moniek Crauwels in jullie huis in Bali mocht verblijven.  De mooie herinneringen vanuit Nijmegen
neem ik zeker ook mee.  De minder goede probeer ik achter te laten.  Madeleine bij dezer wens
ik je heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.  Martine

Op 06-03-2021 om 08:46 getekend door:

annine van der meer
lieve Madeleine,

Ik wens je heel veel sterkte en kracht om dit plotselinge grote verlies te kunnen verwerken. 

heel veel liefs van Annine van der Meer



Op 05-03-2021 om 14:27 getekend door:

Paula Teutscher
Lieve Madeleine,
Ik heb goede herinneringen aan de jaren waarin ik bij jullie aan het instituut in Nijmegen lessen
mocht verzorgen. Harry en jij gaven mij daar de gelegenheid voor. Ik heb me in het contact met
jou altijd op mijn gemak gevoeld. Met Harry had ik een wat formeler contact, maar helemaal o.k.
Ik was wat verlegen en hij misschien ook. Ik heb hem, naast als wie hij in de school was, altijd
zeer gezien als jouw maatje. Dat jij nu hier zonder hem verder moet lijkt me moeilijk voor je. Ik
wens  je  toe  dat  je  je  hart  open  kunt  houden  voor  de  gevoelens  die  bij  dit  proces  van  verlies
horen. Licht en Liefde op je verdere pad!

Op 05-03-2021 om 13:03 getekend door:

De gewelfde poorten trillen op hun grondvesten
Vanuit de diepte bevrijdt zich een ingehouden schreeuw
In een razende uitademing van vuur en asresten
Wervelt zich een pad naar boven, de krachtige Leeuw
Langs de bogen heen en het steenpuin voorbij
De ruimte in, aangetrokken door Zonnelicht
Baant hij een nieuwe weg, onverschrokken en vrij
Een Ster straalt in zijn aangezicht.

Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten.
Harry, jouw Licht schijnt.
Dank voor alles.
Rust zacht.

Madeleine, familie en dierbaren, mijn innige deelneming.

Marlène Lambree



Op 05-03-2021 om 12:24 getekend door:

Jos van snippenberg
Prompt  koud  op  het  dak,  een  nieuwsbrief  met  hierin  een  memoriam  aan  Harry  Rump.  Met
stomheid  geslagen,  zo`n  gepassioneerd,  kundig  en  oprecht  man.  Wat  ben  ik  dankbaar  veel
wijsheden te hebben mogen ontvangen. En zal moeten gissen naar datgene er nog meer aanwezig
was. Dankjewel voor de ontmoetingen. Jos

Op 02-03-2021 om 15:09 getekend door:

Alice Gerritsen
Dag Harry,

Gisteren las ik met ontroering in de krant dat jij hier niet meer bent.

Het raakt me tot op het bot.

Regelmatig volgde ik jouw seminars waardoor ik altijd weer geboeid was.

Tijdens de pauzes nogal wat gesprekken gevoerd, waaruit bleek

dat we op één lijn zaten.

Je zou deze maand weer een lezing houden.

Voor mij ben je er, maar niet hier.

Waar je ook bent, het zal goed zijn.

Ooit zien we elkaar weer, dat is zoals ik hierin sta.

Rust in vrede Harry.

Alice



Op 01-03-2021 om 16:33 getekend door:

Jacqueline Pompe
In Memoriam Harry Rump
Vandaag het bericht pas gehoord.
Zag in gedachtes de laatste keer dat ik je zag...in de koffieruimte van je geliefd instituut. Altijd
die afstand en weinig woorden....wederzijds respect is het woord dat erbij past, waarom praten.
Onze wegen kruisten elkaar en daar ben ik blij mee. Dankzij jouw instituut begreep ik wat er bij
mij in het gezin gaande was.Dankzij jouw instituut heb ik veel mooie mensen mogen ontmoeten.
Dankzij jouw instituut gaat de geschiedenis van Jung verder de wereldgeschiedenis in.
Mooie hemelvaart..de zon schijnt.
Veel kracht voor Madeleine!

Op 01-03-2021 om 16:23 getekend door:

Annie en Wim van Schaik
Wij zijn er stil van en waar woorden tekort schieten willen we laten weten in gedachten bij je te
zijn !
Madeleine  wij  wensen  je  veel  liefde  en  kracht.  en  licht  toe,  koester  de  mooie  herinneringen
waaruit je steun kunt halen.
Annie en Wim van Schaik ( oude buurtjes  uit Heukelum)

Op 28-02-2021 om 23:48 getekend door:

S.B.A. Buve
Een  groot  Deventenaar  is  heengegaan.  Dr  H.A.J.  Rump  heeft  een  bres  weten  te  slaan  in  het
gesloten bolwerk van de Nederlandse psychologische wetenschap, die alles tot gedragspsychologie
reduceert. Door deze academisch volstrekt onverantwoorde eenzijdigheid niet alleen te hekelen,
maar ook een alternatief te bieden in de vorm van herwaardering en uitbouw van de Jungiaanse
dieptepsychologie, heeft Rump met zijn Instituut in Nijmegen een formidabele wetenschappelijke
prestatie  geleverd.  Het  is  onze  stellige  overtuiging  dat  vele  generaties  studenten  en
wetenschappers de vruchten zullen plukken van zijn baanbrekende werk.

Namens het College van Bestuur van de Geert Grote Universiteit,
S.B.A. Buve, secr.  
Proosdij van Deventer, 28 februari 2021



Op 24-02-2021 om 10:42 getekend door:

Eddy Meijer
Beste Harry,
graag  wil  ik  je  bedanken  voor  het  mede  vormgeven  van  mijn  leven  als  hypnotherapeut.  Deze
vormgeving  begon  in  Utrecht  aan  het  einde  van  de  80er  jaren.  Jouw  inzichten  raakten  me
oprecht.  Toen  je  de  S  U  W  begon  in  Nijmegen  ben  ik  overgestapt  en  dat  was  een  heel  goede
beslissing. Enkele jaren geleden heb ik je nog gezien in Deventer, je geboortestad. Je was samen
met Madeleine bij de Lebuines kerk. Ik wens je een heel mooi vervolg op je  kosmische levensreis
toe.
Lieve  Madeleine,  heel  veel  sterkte  op  jouw  vervolgreis  zonder  de  lijfelijke  aanwezigheid  van
Harry, samen met familie vrienden en bekenden.  Het ga jullie goed.
Eddy Meijer



Op 21-02-2021 om 12:55 getekend door:

hedi van opstal
mijn woorden tijdens je begrafenis:

Hier staan we dan om je heen, op een ongebruikelijke wijze, door een voor ons onbegrijpelijke
samenloop van jouw leven waar zo`n abrupt einde aan kwam,
hier staan we in verbijstering.

Nog  geen  twee  weken  geleden  was  je  nog  zo  springlevend:  ik  zie  je  rijzige  gestalte,  met  die
rustige tred van je en die lach die altijd op je gezicht verscheen wanneer ik je zag.

Ik kan je zo tussen ons in de groep zien staan, lachend, en zeggen:
het leven is nu eenmaal eindig, de dood is onderdeel van het leven, niets om bang voor te zijn...

Je  bent  in  het  harnas  gestorven,  elke  dag  werkend aan je  nieuwe boeken die  je  ging  uitgeven,
met je leerlingen, je onderwijs, nieuwe projecten.
Ik weet dat je een belangrijk gedachtenerfgoed achterlaat dat in jouw naam zal voortleven.
Ik heb er kennis mee mogen maken toen ik meedeed aan de 3-daagse Winterschool in 2017 "Een
ontmoeting  met  jezelf"  aan  jullie  Jungiaans  Instituut  in  Nijmegen,  dat  je  jaren  geleden  samen
met Madeleine hebt opgericht.
Het door jou na jaren onderzoek ontwikkelde Cosmologische Model (COM)is  geniaal.  Het lijkt je
door inspiratie te zijn aangereikt en hiermee zal je velen blijven inspireren.
Ik noem het Magie.
Je leek eindeloze capaciteiten te hebben.

Maar ik denk nog steeds dat je deze wereld, en in het bijzonder Madeleine en Bella, te vroeg hebt
verlaten.
We vragen ons nog steeds af waarom?

Dank je Harry dat je onze vriend was, We bewaren je in ons hart.

En nu lees ik de Haiku van jullie vriendin Fuyuko uit  haar boek `Snowflakes` dat Madeleine mij
geleend heeft:

SHADOW
WHEN I TURN THAT CORNER



YOU WILL BE ALONE

Op 19-02-2021 om 22:10 getekend door:

Coen Winkelman
Juist  in  deze  tijd  waarin  diagnoses  en  behandelplannen  worden  gedicteerd  door  ‘statistische’
richtlijnen blijft Harry een lichtend voorbeeld van een mensgerichte benadering. Moge zijn licht
ver blijven dragen.

Op 18-02-2021 om 17:25 getekend door:

Judite Soares
Veel sterkte, kracht en liefde aan de familie, vrienden en collega`s.

Ik ben dankbaar voor de dierbare herinneringen, zijn kennis, wijsheid en inspiratie.

Op 18-02-2021 om 10:31 getekend door:

Cornel Kirpestein
Lieve Madeleine en familie,  van harte gecondoleerd met dit  grote verlies,  zo plotseling  ook;  zo
verdrietig.
Liefde heeft het laatste woord, dat dit jullie mag dragen.
Ik denk met dankbaarheid en respect terug aan Harry als docent en aan wat jullie samen hebben
neergezet in deze wereld. Mijn leven, is daardoor ten goede gekeerd, en ik probeer dat ook weer
verder uit te dragen, voor ons allen.



Op 17-02-2021 om 18:41 getekend door:

JOPIE VAN DER LAAN
BESTE MADELAINE, GECONDOLEERD MET HET OVERLIJDEN VAN JE MAATJE HARRIE, ZO PLOTSELING
DAT IS ZEER PIJNLIJK EN VERDRIETIG.
HEEL VEEL STERKTE TOEGEWENST BIJ HET VERWERKEN VAN DIT VERLIES
HARTELIJKE GROET EN LIEFS JOPIE VAN DER LAAN EXLOO DRENTHE.

Op 17-02-2021 om 16:39 getekend door:

Corien Luijt
Voor Harry,

Het enige zekere in het leven is toch geheel onverwachts binnengeslopen.
Dank voor alle wijze lessen!

Wat een gemis!
Het oog van de meester…
Vernieuwende inzichten…
Verrassende inzichten…
Universele wijsheid…
Supervisie…
Te vroeg weggegaan…
Wat een gemis!

Ik wens Madeleine, familie en vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Op 17-02-2021 om 15:04 getekend door:

Joost Geerdink
Beste Harry,

Bedankt voor alles.

Ik zie je als de meest wijze (bewuste) persoon die ik ooit heb ontmoet, heb gekend.



Bedankt voor de wijsheid (liefde ook) die ik van je heb mogen leren. 

Sterkte voor de nabestaanden.

Joost

Op 16-02-2021 om 18:45 getekend door:

David en Irene
“Does something really ends?"
Death  happens  as  an  inevitable  change,  as  the  start  of  an  exciting  journey  that  impelled  us  to
part away to another place hosted in eternity.
 But, it isn’t true that the endless is connected in itself?
 Maybe we can’t take a look to the land beyond the sunset with the eyes that life gave us, but it
doesn’t mean we cannot see.
The far it is to this world, the closest it is within.

 When  time  stops  we  are  allowed  to  seek  for  those  treasures  of  beauty  and  love  that  were
disappeared.
They live!
Not  between us  anymore,  not  with us,  to  be grasped or  hold or  kept,  but  pure and free as  the
breezes of the sky are breath, as the true love in its root is...”

Your Spanish friends, Irene and David.



Op 16-02-2021 om 16:52 getekend door:

Sandra van keulen
Madelaine  en  fam  ..  ook  van  mij  veel  sterkte  met  dit  tragische  verlies  van  n  hele  byzondere
man..!!  Ook  voor  mij  heeft  mijn  opleiding  aan  het  SUW  en  Harry  het  verschil  gemaakt  in  mn
leven..  wat  een  verlies  in  het  nu..  zie  hem glimlachen aan  de  andere  kant  waar  hij  nu  is  ..  zo
krachtig zo bedreven en gedreven en zo wijs en tegelijkertijd zo bescheiden..

Op 15-02-2021 om 12:02 getekend door:

Ko Achterberg
Het was een schok te horen van Harry`s overlijden!
Ik  heb  bewondering  voor  wat  hij  op  geheel  eigen  en  bevlogen  wijze  heeft  neergezet  en
doorgegeven aan Jungiaans gedachtengoed.

Met dank voor waarmee Harry ons collectieve bewustzijn heeft verrijkt.

Ik wens al zijn naasten en i.h.b. Madeleine veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Op 15-02-2021 om 11:26 getekend door:

Jan Verweij
Dank  dat  ik  jou  en  je  gedachtengoed  heb  mogen  leren  kennen  Harry  en  dat  ik  het  steeds  heb
kunnen verinnerlijken en daardoor ook beetje bij beetje het belang van `weten en zijn` heb leren
uitdragen.

Op 15-02-2021 om 08:07 getekend door:

Moon van buuren
Heel veel sterkte voor Madeleine , zijn zoon en schoondochter en kleinkind en al die mensen waar
Harry zoveel voor betekent heeft.  Ook ik denk terug aan kleurrijke lessen colleges gesprekken en
leersessies en zoveel meer.  Heel veel goud 



Op 13-02-2021 om 21:07 getekend door:

Hetty Labots en Frits Varenkamp
Melopee

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar zee

(Paul van Ostayen)

Lieve Madeleine en familie,

Gecondoleerd met het overgaan van Harry. 
Er  is  niets  natuurlijker  dan  teruggaan  naar  de  Bron,  alleen  betekent  dit  tegelijkertijd  voor  de
achterblijvers een oefening in loslaten. En er is niets moeilijker dan het loslaten van een geliefde.
Wij wensen je daarbij sterkte en veel Licht & Liefde toe.

Frits Varenkamp en Hetty Labots



Op 13-02-2021 om 13:49 getekend door:

Tarot Beroepsvereniging Nederland  Carla Jadot
Beste Madeleine en familie,
Gecondoleerd met het verlies van Harry.
Hij was een markante persoonlijkheid en heeft voor vele een positieve bijdrage geleverd in hun
leven.
Namens de tarotisten die hun opleiding in Nijmegen hebben gevolgd, bedankt.
Sterkte in de komende tijd.
Tarot Beroepsvereniging Nederland.

Op 10-02-2021 om 10:54 getekend door:

Cora Rijfkogel
cora.rijfkogel@gmail.com

Lieve Madeleine
Gecondoleerd met het overlijden van je levensmaatje Harry.
Ik heb een grandioze tijd gehad tijdens mijn opleiding op het SUW. Hoeveel muren zijn er tijdens
mijn opleiding daar bij  jullie,  in mij  afgebroken, door hoeveel  tunnels  ben ik niet gekropen om
stukje bij beetje mijn ziele roerselen te ontdekken. Het hoe en waarom. 
Harry`s  lessen  over  de  cosmologie  en  zijn  seminars  wilde  ik  nooit  missen,  op  zoek  naar
antwoorden  naar  dat  hoe  en  waarom.  Helaas,  hoe  hard  ik  het  ook  probeerde  ik  heb  het  nooit
kunnen snappen. Ik denk nu gemotioneerd terug, hoe vaak en altijd zo liefdevol Harry mij keer op
keer probeerde uit te leggen hoe die energieën onderling met elkaar werkten.. Maar het lukte me
niet om de verbinding te maken tussen al die verschillende energieën. Ik ben een Leeuw en Harry
was  het  ook;  zou  het  daardoor  komen?  Ik  blijf  hopen  dat  het  kwartje  ooit  nog  eens  zal  vallen.
Harry ik zal je nooit vergeten. Lieve Madeleine, ook namens Roy wens ik jou, en je familie alle
sterkte toe om Harry`s verlies een plek te geven en wens ik Harry een oprechte goede reis toe.
Heel veel liefs en in gedachten bij je.
Cora



Op 08-02-2021 om 23:46 getekend door:

Helen Cornelissen
Lieve Harry,

Heel veel dank voor alles wat jij ons geleerd hebt. 
In respect en dankbaarheid gedenk ik je.

Lieve Madeleine,

Liefde, Licht en kracht voor jou.

liefs Helen

Op 08-02-2021 om 14:21 getekend door:

Marian en Bennie
Lieve Harry

In Twente zeggen we "hij is uit de tijd." Tot onze grote ontsteltenis hoorden we van je plotselinge
overlijden.Wij zijn diepbedroefd om je heengaan.
Harry,  we  willen  je  bedanken  voor  je  vriendschap,warmte,  humor,  wijsheid  en  de  mooie
momenten die we samen met jou en Madeleine mochten beleven.Je leeft voor altijd voort ins ons
hart.
Waar je nu ook mag zijn:het gaat je goed

Lieve Madeleine

Onvoorstelbaar groot zal je verdriet zijn nu je je geliefde, steun en toeverlaat moet missen.
In gedachten leven we met je mee.
Woorden van troost schieten tekort.
We hopen dat de mooie herinneringen en het weten dat Harry zoveel goeds heeft betekend voor
zoveel mensen je een beetje troost geven.

Arturo,Zubaida en Airlangga

Het valt niet mee om een (schoon)vader en opa te moeten missen.



Onze gedachten zijn ook bij jullie.

Bennie en Marian 
:

Op 07-02-2021 om 19:27 getekend door:

Ellen en Jeroen Dulk
Wij hebben Harry leren kennen als stadgenoot. Een bijzondere verschijning, een bijzondere man.
Intelligent,  aimabel,altijd  in  voor  een  gesprek  of  praatje  en  altijd  op  de  goede  manier:  geen
mening  opdringen,  goed  luisteren.  Mensen  als  Harry  maken  de  wereld  bijzonder  en  de  moeite
waard.  We  zullen  zijn  markante  persoonlijkheid  missen.  Alle  goeds  en  heel  veel  sterkte  voor
Madeleine en familie.

Op 07-02-2021 om 17:35 getekend door:

Wil Cornelissen
Bijna  zijn  gehele  Nijmeegse  periode  heb  ik  Harry  Rump gekend,  al  ontmoetten  we  elkaar  soms
maar een paar keer per jaar. 
Met grote bewondering heb ik alle ontwikkelingen gevolgd. 
Rotsvast verankerd in de universele wijsheid, zo boven zo beneden, bleef hij zijn gedachtengoed
in diverse richtingen uitbouwen, met een schijnbaar onuitputtelijke energie en focus. 
Zijn  kennis  en  oriëntatie  waren  universeel,  zijn  groot  abstraherend  en  analytisch  vermogen  en
zijn intuïtie indrukwekkend. 
Zijn  nalatenschap  verdient  mijns  inziens  een  prominente  plaats  in  de  geschiedenis  van  de
wetenschap van de geest. 
Het is een groot en nog onvoorstelbaar verlies.
Troost aan allen die hem dierbaar waren. 
Moed en vertrouwen aan hen die in zijn voetsporen zijn werk voortzetten.

 Wil Cornelissen



Op 07-02-2021 om 15:39 getekend door:

M. Galama
Voor ons allen het verlies van een markante leermeester. Nu is het aan ons om, in het vertrouwen
dat je ons voldoende van al jouw kennis en ervaring hebt overgedragen, verder te gaan. Ik zal het
missen je niets meer te kunnen vragen. Dankjewel voor alles wat je wel hebt kunnen delen! Harte
groet,
Maron

Op 06-02-2021 om 18:50 getekend door:

Hans en Sophia
Lieve Harry

Het was geweldig om samen met jou in de donkere krochten van het bewustzijn te reizen. 
Je unieke gave en je jarenlange studie maakte je een hele bijzonder gids met een groot licht in
het duister.
Maar het allermooiste was dat we je niet alleen hebben mogen leren kennen als de authentieke
(eigen) wijze professor maar ook als een hele lieve, gevoelige en zorgzame man.

Dankjewel en tot de volgende keer.

Hans en Sophia

Op 06-02-2021 om 14:35 getekend door:

Beste Madeleine en familie, Gecondoleerd met het verlies van Harry. Zijn gedachtengoed leeft in
vele studenten voort. Daarvoor veel respect en hartelijk dank!
Groet,
Marie-José Kuijpers-Steenbakkers



Op 06-02-2021 om 12:00 getekend door:

Jacqueline Smit
Bijzondere  Harry,  dank  voor  je  aanwezigheid  tijdens  vele  uren  innerlijke  ruimte  ontdekken  en
inzichten krijgen.  Voor je nabijheid en betrokkenheid,  en niet  onbelangrijk  voor  je nuchterheid
en  humor!  Zoveel  beelden  en  woorden  brengen  blijvend  een  glimlach  en  een  warme  gloed
teweeg. Het ga je goed!
Lieve Madeleine, heel veel sterkte in je verdriet om het gemis van Harry.
Jacqueline Smit.

Op 05-02-2021 om 21:34 getekend door:

Herma en Herman Wijffels
Wij gedenken Harry met groot respect, sympathie en bewondering. Met zijn werk maakte hij een
ruimte waarin bewustzijn en welwillendheid groeide en bloeide. Laten wij hiermee verdergaan.

Op 05-02-2021 om 17:33 getekend door:

Annemarie Heldens
Beste  Harry,  toeval  bestaat  niet,  dus  ook  niet  dat  het  je  tijd  is,  en  ook  niet  dat  ik  jou  heb
ontmoet bij het Jungiaans Instituut. Dank je voor al je wijsheid en het delen van je passie. Dank
voor alles wat ik van je het mogen leren, waardoor ik nog meer wordt wie ik ben richting mijn
bestemming.

Op 05-02-2021 om 15:53 getekend door:

Nathalie van den Heuvel
Lieve Harry, 

Wat zullen we je missen bij ons aan tafel, lekker eten goede gesprekken. 
Ik ben blij dat we je (jullie, Madeleine natuurlijk ook) een beetje hebben mogen leren kennen. 
Bedankt, liefs Serge en Nathalie



Op 05-02-2021 om 14:03 getekend door:

Theo Steenbergen
Lieve Madeleine, 
Ik wens je veel sterkte met het verlies van Harry. 
Ik ben blij dat ik Harry heb ontmoet.

Op 05-02-2021 om 11:55 getekend door:

carrie Axt
Beste Madeleine en familie,
Allereerst natuurlijk gecondoleerd en wil ik jullie veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Elke  dag  ben  ik  nog  dankbaar  dat  ik  ooit  begonnen  ben  aan  de  analytische  opleiding  met  als
vervolg de master. Dankbaar voor de kennis die ik heb mee mogen nemen van het instituut maar
natuurlijk  ook  vooral  alle  kennis  van  Harry.  Hij  heeft  een  grote  bijdrage  gehad  aan  mijn
ontwikkeling en groei en nog elke dag maak ik hier gebruik van in mijn praktijk. 

Dank je wel Harry en dank je wel Madeleine,
Carrie

Op 05-02-2021 om 09:59 getekend door:

Birgitta
Bij elke komst in het Jungiaans Instituut zal ik me bewust zijn van het feit dat ik Harry niet zie en
niet even - al is het over hoofden heen - contact maak met hem. Het verdriet me.

Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor alles wat ik van hem ontvangen en geleerd heb. Nog iedere
dag breng ik het in praktijk en dat doet mezelf, door mijn cliënten heen, verder groeien. Aan de
slag gaan bij het Jungiaans Instituut is dé goede keuze geweest.

Dank Harry, dank Madeleine.
Madeleine,  ik  wens  je  veel  kracht  toe  voor  in  de  komende  periode.  Ik  hoop  dat  goede
herinneringen je daarbij gaan helpen.



Op 04-02-2021 om 23:21 getekend door:

Michiel Verhoeven.
Wat een schok. 
Dankbaar Harry voor alles wat jij en de opleiding bij mij in gang hebben gezet. Nadat ik bij je in
therapie mocht openbaarde zich een andere kant van je. Toen pas zag ik je echt en kwam je me
nabij. Mooie gedeelde intieme momenten die ik niet zal vergeten.

Wens Madeleine en de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Op 04-02-2021 om 23:18 getekend door:

Anne Heijer - Donker
Lieve  Harry,  dank  je  wel  voor  al  je  wijze  lessen,  zoveel  jaren  lang.Naast  het  uitdiepen  van
casussen hebben we tijdens extra lessen sprookjes, bijbelteksten en dromen cosmologisch geduid,
wat vaak heel verrassend was..Steeds weer reikte je nieuwe inzichten aan. Daarmee voel ik me
wel gezegend.
Het heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds met veel plezier mijn praktijk voer.

Op 04-02-2021 om 19:35 getekend door:

Julia
Querido Harry, 
Te he conocido poco pero siempre al cruzarme contigo con Bella en la playa, tenías una sonrisa
amable.Donde quieras q estés cuida a Madeleine y a Bella. Abrazos desde el mar.

Op 04-02-2021 om 18:39 getekend door:

Hans, Jasmijn & Sanne
Lieve Madeleine en familie, gecondoleerd met het verlies van jouw man/jullie vader. We hebben
mooie  herinneringen  overgehouden  zoals  het  gezellig  borrelen  op  het  terras.  We  gaan  de
aanwezigheid van Harry missen. 

Wij wensen jullie heel veel sterkte. 

Liefs Hans, Jasmijn & Sanne



Op 04-02-2021 om 17:16 getekend door:

Rick Stroucken
Beste Harry,
Met  je  levenswerk  heb  je  een  bijzondere  plek  gecreëerd  die  veel  voor  mij  betekent.  Ik  zal  je
herinneren als een vader in de breedste zin van het woord. Rust zacht.

Op 04-02-2021 om 17:13 getekend door:

Ko
Dierbare  Harry  en  Madeleine,Veel  gevoelens  van  droefheid  bij  het  overlijden  van  Harry  zijn
afgelopen  week  door(oud)studenten,docenten  en  mij  heen  gegaan.Lieve  Madeleine  ik  wens  je
veel kracht toe het verlies van Harry te dragen.Harry, veel dank voor je passie waarin je diepten
van het innerlijk van velen ontsloten en tot zelfinzicht hebt gebracht.Dankbaar ben ik dat ik vanaf
begin van jullie opleiding mochtlesgeven,met jou examens afnemen,scripties begeleiden. Harry,je
leeft  voort  als  leidsmanen  inspirator  van  je  instituut.Dank  voor  watjein  dit  leven  hebt
betekend.Ko

Op 04-02-2021 om 14:54 getekend door:

Riet Zandbelt
Een groot man is heen gegaan.
Veel gedachtegoed is gebleven.
Madeleine wat is er veel te gedenken voor jou.
Voor jou, familie en vrienden en collega`s sterkte gewenst.
Riet Zandbelt oud cursist.



Op 04-02-2021 om 10:47 getekend door:

Margot Ladan
Beste Madeleine, Gecondoleerd met het plotselinge overlijden van je geliefde man, Harry.
Ik wens je heel veel sterkte en kracht toe met dit verlies.
Voor mij heeft Harry veel betekent als docent maar ook als therapeut. 
Zijn  enorme kennis  en  passie  voor  het  vak  werkte  aanstekelijk  en werken nog dagelijks  door  in
mijn werk als therapeut en ook daarbuiten. Een bijzonder mens. Dank je wel Harry, goede reis.

Op 04-02-2021 om 01:50 getekend door:

Vivianne Schuijren
Beste Madeleine,  een geliefde verliezen,  blijft  een onvulbare leegte,  en een pijnlijk  gemis,  dat
gaat nooit meer over, maar het wordt wel minder alom aanwezig. Heel veel sterkte en moed. 
Ik heb Harry altijd een warm hart toegedragen, dat is en zal nooit veranderen.

Liefs Vivianne Schuijren

Oja en wat fijn dat er een portret van hem gemaakt is in brons, ik weet hoe anders dit is als een
foto, zeker nu hij er niet meer is.

Op 03-02-2021 om 22:48 getekend door:

Genia van Hout
Madeleine , gecondoleerd met het grote verlies van je man Harry en zo plotseling. Ik wens je veel
sterkte en kracht om alleen verder te gaan zonder Harry.  
Harry, een bijzonder wijze man is helaas van ons heengegaan. Van hem heb ik geleerd dat er veel
meer  is,  dan  we  met  het  blote  ogen  kunnen  zien,  ervaren  en  beleven.  Harry  heeft  me  hiervan
bewust gemaakt, wat ik elke dag weer opnieuw besef en toepas in mijn leven. 
Dankjewel Harry.



Op 03-02-2021 om 22:07 getekend door:

Anne-Marie van der Tuin
Als een schip die wegvaart over zee, 
op het laatst nog slechts een stipje aan de horizon.
‘Daar gaat hij’, zeggen de mensen op de kade.
Maar juist op dat moment zien degenen die je zijn voorgegaan,
je aan die andere horizon verschijnen.
‘Kijk, daar is hij!’, roepen ze blij.

(Vrije vertaling van een stukje van het gedicht ‘The Sailing Ship’ 
van Charles Henry Brent)

Dag Harry, dank je wel.

Op 03-02-2021 om 20:52 getekend door:

Coby en Herman
Harry,jarenlang was je onze buurman,vele vogelhuisjes gehaald,voor aan de muur er zijn ook vele
vogels uitgevlogen.zoals jij nu ook naar verre oord ,bent gegaan alleen veel te vroeg maar Harry
eens komt je weer voorbij .sterkte en doe ze allen de groeten daar in het verre oord

Op 03-02-2021 om 15:12 getekend door:

Marga Marcelis
Beste Madelène, familie en dierbaren van Harrie,
Ik stuur jullie mijn innig medeleven bij het plotselinge overlijden van Harrie.
Harrie was een bijzondere leraar voor mij, telkens weer inspirerend, als ook confronterend.  
In zijn therapeutische rol zag ik een man met veel kennis, mededogen en geduld.
Ik voel me dankbaar voor alles wat ik geleerd heb van Harrie.
Ik wens jullie veel liefde en zachtheid. Marga



Op 03-02-2021 om 15:06 getekend door:

Marijtje Jansen(1996-2000) & Rob Boschhuizen(Bali)
voor Harry & Madeleine:

Dankzij de nacht wordt de morgen geschat.
Al aarzelt het licht, het zal zeker komen.
Straks staat de zon weer in ronde pracht.
Dan zullen de kinderen zijn als de koningen
die zich haasten naar de ster,
de grote, de ene.

Als zij vooruitkijken, wijken de sterren.
Wanneer zij terugkijken, wisselt de maan.
Maar alles spiegelt en wordt bewaard
in het water dat gaat
door de bedding van tijd.
Er is een kosmos als wij.....

                                                      -Maria de Groot-

Lieve Madeleine:
Jullie staan SAMEN met Jung voor altijd in mijn handpalm gegrift .....



Op 03-02-2021 om 14:41 getekend door:

Lieve Madeleine,
Toen ik jullie in de jaren 90 leerde kennen, heette het instituut nog de SUW en nam ik deel aan
de 4 jarige opleiding Jungiaans Filosofisch Therapeut.

Daarna volgde de opleiding Jun. Analytisch Th. en daarna de Master opleiding.

Wat een Instituut hebben jullie in al die jaren opgebouwd, samen!

Het aanbod van docenten was altijd van geweldigen kwaliteit en natuurlijk de inbreng van de zich
ontwikkelde methode van Harry was heel bijzonder.

Ik herinner me nog zijn 1e rode boekje.
Wie kon toen bedenken, dat dit zo divers zou uitgroeien.

Lieve Madeleine, ik wens je heel veel sterkte en ik hoop, dat wanneer je heel erg down bent, je
toch terug kunt kijken op wat jullie samen hebben opgebouwd en hoe jullie de levens van heel
veel mensen ten goede hebt veranderd.

in liefdevolle verbinding,
Yvon

Op 03-02-2021 om 14:02 getekend door:

Margreeth Lamens
Harry 
mijn leermeester en dierbare vriend is niet meer. 
Dank voor je inspirerende lessen en je wijze woorden. Dank ook voor je humor. 
Vaarwel.
iIk zal je altijd blijven herinneren. 
Madeleine wens je heel veel sterkte en liefde toe in dit grote verdriet.



Op 03-02-2021 om 12:53 getekend door:

Marjon Besten
Lieve Madeleine,zoon en kleinzoon. En andere dierbaren.                          Het was een grote
schok te horen van het overlijden van Harry.                  Voor mij was Harry, zoals Jung ook over
zichzelf  zei,  iemand  die  een  hoed  vol  water  uit  de  `stroom`  heeft  geschept.  Harry  heeft  een
bijzonder gedachtengoed in de wereld gebracht. En op deze wijze weer een stuk van het mysterie
`de mens` ontsluierd.
Het  heeft  veel  betekenis  gebracht  in  mijn  persoonlijke  leven.  Tevens  heeft  de  analytische
therapie een muur omver geworpen in ons gezin. Hiervoor grote dankbaarheid.

Op 03-02-2021 om 12:04 getekend door:

Kitty Lekkerkerker
Lieve Madeleine en andere dierbaren, Gecondoleerd met het grote verlies van Harry. 

Na  het  horen  van  zijn  overlijden,  kwam  het  besef  hoe  dankbaar  ik  Harry  ben  voor  zijn
gedachtegoed. Helaas  dit  nooit  tegen hem gezegd,  maar dan nu bij  deze.  Het heeft  mijn leven
een diepgang gegeven waar ik intens dankbaar voor ben. Dankjewel Harry en aller goeds gewenst
op het vervolg van je pad. Liefs Kitty

Op 03-02-2021 om 11:55 getekend door:

Anita Stal
Mijn bewondering en respect voor jouw universele kennis is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid.
Jammer dat ik niet langer van jouw wijsheden uit eerste hand heb mogen leren. Echter, ik ben
ervan  overtuigd  dat  jij  jouw  passie  en  zielspad  weer  elders  vorm  geeft.  Until  we  meet  again
Harry.



Op 03-02-2021 om 11:42 getekend door:

Jacqueline van den Biggelaar
Als een gedistingeerde heer kwam je op mij over. Je eerste (en helaas voor mij laatste college)
voelde en zag ik de zachtheid en mededogen gepaard aan de scherpte. De au en wauw zaten er
allebei in. Wat had ik graag nog van gedachten gewisseld! Hoe dieper ik in jouw gedachtengoed
binnen treed, hoe meer verwondering en nieuwsgierigheid wordt gewekt. Aan ons het stokje over
te  nemen  en  verder  te  brengen.  Zachtheid  vooral  voor  jouw  dierbaren  die  jou  echt  gekend
hebben en je nu zo plotseling missen. Rauw en rouw.

Op 03-02-2021 om 11:33 getekend door:

Lida Stefanski
Harry  leerde  mij  goed  naar  mezelf  te  kijken  en  toonde  ook  een  enkele  keer  zijn  eigen
kwetsbaarheid.  Ik  kijk met waardering terug naar de opleiding tot  analytisch therapeut en daar
was jouw zachtmoedigheid ook een deel van, Madeleine. Veel kracht gewenst,
Lida Stefanski

Op 03-02-2021 om 10:23 getekend door:

Mieke Schram
Madeleine,  ik  wens  je  alle  goeds  in  je  leven  met  Harry,  nu  hij  niet  meer  fysiek  aanwezig  is  op
deze aarde.

Op  22  januari  droom  ik  dat  ik  in  een  volle  congres  zaal  zit  waar  Harry  een  lezing  geeft  voor
"geheelde" mensen. Ik ben heel blij.

Drie dagen later hoor ik dat Harry is overleden. 
De mensen in die volle congreszaal zijn vast allen die Harry in zijn leven is tegengekomen, die hij
heeft opgeleid en voor wie hij persoonlijk zo belangrijk geweest is. 

Dank voor alles Harry!



Op 03-02-2021 om 09:47 getekend door:

Sander Videler
Beste Harry,  dank voor  de vele jaren van onderwijs.  Je was een echte vakman vol  bezieling en
hebt een krachtige impuls gegeven aan de ontwikkeling van dieptepsychologie in Nederland en in
België. Het ga je goed op je verdere weg. Hartelijke groet, Sander

Op 03-02-2021 om 09:36 getekend door:

Sandra Benschop
Harry, ik dank je voor wat ik van je en aan je heb mogen leren. Je wist mij steeds opnieuw te
verrassen, te irriteren, naar binnen te doen keren en te glunderen en zo veel meer.

 Ik voel  me als  een steen die op het Instituut door jou en door anderen met jou geslepen is  en
gezien is haar waarde. Dat is me dierbaar. Ik geef dagelijks op vele manieren door wat ik van je
en op het Instituut geleerd heb en zo leef jij voort. 

Ik hoop, Madeleine, dat dit te weten het gemis van Harry op den duur te dragen maakt. Daarbij
wens  ik  je  alle  sterkte en veel  lieve mensen om je  heen die  met jou dragen.  Gecondoleerd uit
mijn hart, Sandra

Op 03-02-2021 om 09:36 getekend door:

Jacob Slavenburg
Lieve Madeleine, wat ben ik dankbaar dat ik een groot aantal jaren Harry mocht kennen en van
zijn wijsheid heb mogen genieten. Hij was mij zeer dierbaar. Er is een gevoel van leegte dat hij
niet  meer  in  het  lichaam aanwezig  is,  maar  in  de  geest  blijven  de  onuitwisbare  herinneringen.
Mijn liefste gedachten zijn bij jou Madeleine in de verwerking van het gemis.



Op 03-02-2021 om 09:19 getekend door:

Thea Martens
Dat is schrikken ! 
Ook ik waande Harry onsterfelijk, dat is natuurlijk ook zo , want wat hij heeft na gelaten in deze
energie heeft voor  een enorme transformatie gezorgd , bij mij en velen na mij , 
Lenneke heel veel kracht om zijn levenswerk voort te zetten in welke vorm dan ook , 
Thea martens (1992-1997)

Op 03-02-2021 om 07:15 getekend door:

monique van der klooster
Lieve Madeleine heel  veel  sterkte.  Het  is  20 jaar  geleden dat  ik  afstudeerde bij  jullie  toen nog
SUW. Datr heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Jullie waren zo bijzonder voor mij. Harry heeft
een grote indruk op mij achtergelaten en door hem ben ik met elke client de analyse in gegaan. Ik
voel nog steeds dankbaarheid voor wie hij was en is. De bewustwording bewust makende. MOOIE
MAN.  punt.

Op 02-02-2021 om 23:57 getekend door:

Evelina den Boef
Harry Rump was een markante man met een aparte visie op de wereld en de mens. Ik heb hem
leren  kennen  als  de  leraar  omdat  ik  de  leerling  was.  Het  was  een  bijzondere  tijd.  Ik  wens
Madeleine, familie, vrienden en iedereen die geraakt is door het bericht van overlijden van Harry
veel sterkte met het verlies.

Op 02-02-2021 om 23:29 getekend door:

TON Aarts
Gecondoleerd Madeleine met het heen gaan van Harry. Ondanks dat ik mijn opleiding eind 90 heb
afgesloten, denk ik nog vaak aan jullie beide terug. De kennis die ik in Nijmegen heb opgedaan,
draag ik mijn hele leven met me mee. Hartelijk bedankt en rust in vrede



Op 02-02-2021 om 21:19 getekend door:

Wilma Podbregar
Dank je Harry voor je nalatenschap, en in leven, voor wie je was en waar je voor stond!!! Je was
bepaald niet kleurloos, je was geen meeloper of ja-knikker. jij was een visionair die wist waar je
voor stond. Net zoals Jung dat was en zoals Freud was. 
jij  was een vernieuwer,  vormgever en overstijgend verbinder van de psychoanalyse naar  nu!  De
hedendaagse vormgever van deze leer van de ziel.
Bedankt  daarvoor  in  diep  respecten  in  het  volle  besef  dat  energie  nooit  verloren  gaat!   Wilma
Podbregar.



Op 02-02-2021 om 21:05 getekend door:

HendrikJan Houthoff
Harry, ten afscheid

Harry was een bijzondere man, en een vriend. Dat we vrienden waren hebben we eigenlijk nooit
zo uitgesproken: het was gewoon zo, daar stond je verder niet bij stil. Maar als er iets gebeuren
moest, of als er problemen waren, dan waren we er voor elkaar. 

Harry  was  paranormaal  begaafd:  hij  zag  dingen  die  ik  niet  zag,  en  hij  kon  direct  en  intuïtief
verbanden  leggen  waar  ik  vaak  lang  over  moest  nadenken.  Ik  ken  nog  een  paar  paranormaal
begaafde  mensen,  ook  onder  mijn  vrienden.  En  wat  me  bij  de  meesten  is  opgevallen,  is  hun
onmacht en teleurstelling om iets wat zo natuurlijk en vanzelfsprekend was op anderen over te
dragen. Zo heb ik een vriendin die fysiotherapeute was en wonderen kon verrichten bij kinderen
die  autistisch  waren  of  ernstige  contracturen  hadden.  Hoe  ze  het  ook  voordeed  en  uitlegde,
mensen die bij  haar in opleiding waren kregen wel de techniek in hun vingers, maar dat beetje
extra  –  nodig  om  wonderen  te  verrichten  –  bleek  niet  overdraagbaar.  Aan  het  eind  van  hun
opleiding wisten haar studenten het wel, maar ze waren het niet. 

Wat  ik  in  Harry  zeer  heb  bewonderd  is  zijn  gave  om  wat  hij  intuïtief  wist  en  voelde  wél
overdraagbaar  te  maken.  Het  was  zijn  zoektocht  om  onder  woorden  te  brengen  wat  innerlijk
speelde. Hoe hij de kronkelwegen van zijn innerlijke associaties in de rechtlijnige figuren van zijn
Cosmologische Organisatie Model (het C.O.M.(R)) wist te vertalen. En hoe hij daar met het Rump
Archetypal Personality Profile (het R.A.P.P.(R)) een instrument mee ontwikkelde dat cliënten een
vaak  verrassend  en  soms  confronterend  inkijkje  in  hun  zieleleven  bood.  En  wat  de  meeste
paranormaal begaafde mensen niet konden, lukte Harry daarmee wel: het begon overdraagbaar te
worden. Aan het einde van de opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut waren er vrijwel ieder
jaar weer studenten die het niet alleen wisten, maar het ook waren. 

Harry  en  Madeleine,  en  Fuyuko  en  ik,  kwamen  sinds  1999  jaarlijks  bij  elkaar.  De  eerste  jaren
gingen we bij ze logeren op Bali, daarna kwamen we minstens eenmaal per jaar in Nederland bij
elkaar. Voor de gezelligheid, om bij te praten, en om wat te ondernemen: dat varieerde  van een
spelletje  schaak,  een  motortochtje,  een  boottochtje,  een  museum  bezoeken,  tot  ergens  gaan
eten.  En  op enig  moment  bleek  dat  altijd  weer  uit  te  monden in  een discussie  tussen Harry  en
mij. Ik kan me niet herinneren dat we elkaar ooit hebben proberen te overtuigen: we waren onze
geest aan het scherpen aan elkaars inzichten. Het waren mooie tijden.



Toen  ik  van  Madeleine  hoorde  dat  Harry  was  overleden,  was  een  van  mijn  eerste  gevoelens  de
treurigheid  dat  hij  er  tussenuit  geknepen  was:  zo  hadden  we  dat  woordeloos  niet  met  elkaar
afgesproken.  Harry,  wat  maak  je  me nou?  Inmiddels  heb  ik  me  daar  bij  neergelegd.  Mijn  leven
gaat nog door, en dat van het instituut ook. En ik hoop en verwacht dat het instituut de missie
van Harry – om mensen op te leiden die het niet alleen weten, maar het ook zijn – zal voortzetten
en vervolmaken. Met het huidige team heb ik daar een groot vertrouwen in.

Op 02-02-2021 om 21:01 getekend door:

Agnes Vedder
Een bijzondere  man is  er  niet  meer.  Harry  heeft  met  zijn  visie  en  gedrevenheid  ook  mijn  ogen
geopend  voor  andere  inzichten  en  diepere  betekenissen.  Ik  ben  blij  en  vooral  dankbaar  dat  ik
Harry heb mogen ontmoeten als docent, maar vooral als de speciale persoon die hij was. 
Madeleine, ik wens jou en familie veel kracht toe. Ik weet zeker dat je er trots op was Harry aan
jouw zijde te weten. Dat gaat niet voorbij...

Op 02-02-2021 om 20:43 getekend door:

Theo de Roon
Ik heb veel aan jou te danken Harry, mijn belangrijkste leermeester van de afgelopen 15 jaar. Het
raakt me diep dat je zo plotseling bent heengegaan. Ik wil jou danken dat je er was. Een  warm
en  scherpzinnig  mens,  dat  was  je,  soms  funktioneel  streng.  Inspiratiebron  voor  ‘generations  to
come’ . Rust in vrede. Till we meet again.  Sjaloom!

Op 02-02-2021 om 20:39 getekend door:

M T Nijman Maarse
Lieve Madeleine,
..... las zojuist dat je man is overleden. Hoe diep dit raakt. Gecondoleerd met dit verlies en besef
..... als iets liefs je verlaat - blijft altijd nog de liefde. 
Sterkte. Mia.



Op 02-02-2021 om 19:58 getekend door:

Kitty Nijs
Gecondoleerd met dit grote verlies.

De jaren aan het Jungiaans instituut hebben mijn leven veranderd, zoveel geleerd over mezelf.

Heel veel sterkte familie en vrienden van Harry en Madeleine

Op 02-02-2021 om 19:21 getekend door:

Marianne Eimers
Zal  nooit  vergeten hoe Harry mijn kijk op het leven voorgoed heeft veranderd. Daar zal  ik  hem
altijd  dankbaar  voor  zijn.  Mijn  leven  is  zoveel  meer  geworden!  Heel  veel  sterkte  familiie  en
vrienden van Harry 

Op 02-02-2021 om 18:59 getekend door:

Astrid Leenders
Wat een shock. Harry had iets onsterfelijk over zich vond ik altijd en nu dit verdrietige plotselinge
nieuws. Mijn hart gaat uit naar Madeleine en hun familie.  Madeleine ik kan je alleen maar veel
kracht en liefde toewensen....
Lieve  Harry,  wat  heb  ik  genoten  van  jouw  colleges,  wijze  lessen,  je  zienswijze,  je  kennis,
wijsheden. Ik hing aan je lippen en zat altijd met een glimlach als jij sprak. Wat heb je veel voor
ons betekend en gedaan. En voor het vak. Ik ben dankbaar voor wat jij neergezet hebt, dankbaar
voor  wat  ik  heb mogen leren .  Harry,  unieke briljante  man...ik  wens  je  een mooie  reis  naar  je
volgende bestemming.  Vanuit mijn hart, grote dank, het ga je goed .
Alle licht en liefde. Astrid



Op 02-02-2021 om 18:51 getekend door:

Alex Spanhak
Lieve Harry,

Dank voor alles wat ik van je heb mogen ontvangen.

En daardoor dit alles weer kan doorgeven aan anderen.

Samen verder op pad.

Liefs, Alex

Op 02-02-2021 om 18:40 getekend door:

Xandry Dijkema
Wat een therapeut was jij! Wat een verlies... en ook, wat een nalatenschap...
Madeleine, veel sterkte.

Xandry Dijkema

Op 02-02-2021 om 18:27 getekend door:

Arja van Delft
Harry,
                                                                    Bezield mens! Bewust van het éénheidsbewustzijn!
Het ga je goed!



Op 02-02-2021 om 18:19 getekend door:

Robbert van Leerdam
Ik heb Harry bewonderd, om zijn toewijding en moed om een instituut te gronden, tegen weerwil
van  de  huidige  tijdgeest.  Ik  ben  daarmee  Harry  en  Madeleine  grote  dank  verschuldigd.  Er  is
daarmee altijd een Harry plek in mijn hart blijvend gekomen. Dank, dank en nog eens dank voor
jou en de jouwen.

Op 02-02-2021 om 18:12 getekend door:

Irene Wanhill
Wat een mooie gedachte:  Harry  opgenomen in  de totale energie,  nooit  weg,  altijd  bij  ons.  Dag
bijzonder mens . Sterkte lieve Madeleine 

Op 02-02-2021 om 17:59 getekend door:

Sandra
Harry,

Dankbaar dat ik je heb mogen kennen.
Dankbaar dat je mijn leraar en leermeester bent geweest.

Dankbaar voor  het delen van jou wijsheid.
Harry dank je wel.
Madeleine en familie en vrienden, ik wens jullie alle steun en liefde toe.

Liefs,
Sandra



Op 02-02-2021 om 17:56 getekend door:

Yvonne de Jong
Lieve Madeleine
Ik ben er stil van.
Weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik voelde me altijd welkom bij jullie, tijdens de opleiding
maar  ook  daarna.  Hoelijk  spreken  we  elkaar  weer  in  de  nabije  toekomst.  Heel  veel  sterkte  de
komende tijd.
Liefs en een dikke knuffel.
Yvonne

Op 02-02-2021 om 17:53 getekend door:

Annemarie Peters
Lieve Madeleine,

Een bericht van lang geleden. De opleiding aan het instituut is bepalend geweest voor de verdere
ontwikkeling van mijn gedachtengoed. Ik heb altijd bewonderd hoe Harry, op een autonome wijze
zijn inspiraties tot vorm heeft gemaakt. Veel sterkte met het verlies. Een warme groet Annemarie

Op 02-02-2021 om 17:28 getekend door:

Agnetha Buis
Lieve Madeleine, familie en vrienden,

Mijn oprechte deelneming. Ik ken professor Rump niet goed maar keek zo ontzettend uit naar zijn
colleges.  Het  Jungiaanse  is  sinds  mijn  4de  jaar  een  rode  draad  in  mijn  leven  geweest,  de
professor was op zijn manier een belichaming daarvan en hoe hij dat verder heeft uitgewerkt voel
ik alleen maar ontzag. Het beeld wat me altijd bij zal blijven was op de open dag toen hij met
een gebaar  me naar  mijn  plek  wees  in  het  lokaal,  toen voelde ik  al  verwondering  naar  hem en
wist ik dat hij me naar de juiste weg wees. Hopelijk ontmoeten we elkaar weer. 

Heel veel sterkte en liefde toegewenst voor jullie 

Liefs Agnetha



Op 02-02-2021 om 17:15 getekend door:

Anouk Wijnbergen
Mijn hart is in rouw. Ik kan het nog steeds moeilijk bevatten. Harry heeft mijn kijk op mezelf en
het  leven  radicaal  veranderd.  Ik  heb  de  jaren  op  het  instituut  als  een  grote  spons  opgenomen.
Wat  een  verademing,  thuiskomen  en  erkenning  was  dat.  Harry  is  ook  mijn  scriptiebegeleider
geweest. Ik heb veel van hem geleerd. Hij heeft mijn horizon verbreed. Ik zal op mijn verjaardag
altijd  extra  aan  hem  blijven  denken.  Hij  stuurde  mij,  net  als  velen,  altijd  een
verjaardagsberichtje. Hij leeft in mij voort. Het raakt me hoe zijn afscheid is geweest. Wat enorm
liefdevol is hij begeleid naar de lichtwereld. En helemaal in zijn stijl. Als ik ooit in Vera ben zal ik
zijn  graf  bezoeken.  Mijn  oprechte  deelneming  met  het  verlies  van  Harry.  Ik  wil  jullie  heel  veel
sterkte  toewensen  met  dit  verlies.  In  het  bijzonder  Madeleine,  maar  ook  familie,  vrienden  en
iedereen die aan het instituut is verbonden.
Liefs Anouk

Op 02-02-2021 om 17:01 getekend door:

Jory
Gecondoleerd  met  dit  plotselinge  verlies!  Ik  wens  de  familieleden  en  alle  andere  mensen  die
harry liefhadden heel veel sterkte toe in deze lastige periode.

Groetjes,

Jory hoppenbrouwers.

Op 02-02-2021 om 16:59 getekend door:

klaas Laan
Harry  vond  ik  een  scherpzinnige  man  in  zijn  rationele  poging  om  het  niet  rationele  te
omschrijven.  Ik  heb absoluut  veel  van hem geleerd,  het  bestaan van het  J.I.  was  voor  mij  heel
belangrijk in mijn leven  

Mag, waar hij zich nu bevindt, zijn visie worden gecompleteerd!

Ik denk aan Madeleine, die nu alleen verder moet.



Lieve groet, Klaas

Op 02-02-2021 om 16:44 getekend door:

Maryan Bosman
Lieve Madeleine,
hoe  in  een  oogwenk  je  geliefde  uit  het  leven  vallen  kan,  ik  weet  ervan.  Wij  correspondeerden
daar 15 jaar geleden over en dat ben ik nooit vergeten. Zo dierbaar troostend dat dat was. Harry
heeft in veler opzichten grote betekenis voor mij gehad. Hij heeft -door al mijn weerstand heen-
mij bij mijn diepste pijn gebracht waardoor ik op ware grond terecht mocht komen.
Heel veel sterkte en moed wens ik jou nu toe en hoop van harte dat ook jij het leven straks weer
op kunt pakken en jouw en zijn wijsheid door mag blijven geven. Maryan

Op 02-02-2021 om 14:32 getekend door:

hein stufkens
Meen niet dat hij gestorven is –
        lieflijker dan een bloesemblad
        dat geurend aan zijn knop ontviel
        ademt zijn wezen door de ziel
        van hen die hij heeft liefgehad.
        En in de diepten van hun hart,
        uit doolhoven van leed ontward,
        weerspiegelt zich zijn beeltenis.
        Meen niet dat hij gestorven is.
              (Hanny Michaelis). 

Lieve Madeleine, van harte heel veel sterkte met dit zo onverwachte verlies van je levensgezel.



Op 02-02-2021 om 11:24 getekend door:

Jos Niesten
Lieve  familie  en  allen  die  Harry  lief  waren,  gecondoleerd  met  het  overlijden  van  Harry.  Ik  wil
mijn  grote  dank  uitspreken  voor  de  fijne  en  leerzame  momenten  die  ik  met  Harry  gehad  heb.
Onuitwisbare momenten. Die momenten blijven bij net als zijn gedachtegoed zoals uitgesproken
en neergelegd in  zijn  vele boeken.  Voor  mij  heeft  hij  een belangrijke bijdrage geleverd aan de
bewustwording van ons zielen op onze tocht van individuatie.
Veel sterkte met dit verlies.

Op 02-02-2021 om 11:18 getekend door:

Ingrid Miroir de Joie Roelofs
En de reis gaat verder.....

Harry reist mee in mijn hart.
Madeleine, mijn kaars brandt ook voor jou.

Lieve groet, Ingrid

Op 01-02-2021 om 21:05 getekend door:

Myriam Hellings
Harry, het was een voorrecht me te laven aan jouw kennis en wijsheid. Je ziel is terug naar de
kosmos maar jouw sporen blijven bestaan in vele mensen. En `thank God`, ook in mij. 
Lieve Madeleine, heel veel sterkte met het verlies van je geliefde

Op 01-02-2021 om 20:59 getekend door:

Evert van Dijk
Madeleine en familie,
Van  harte  gecondoleerd  van  Gerrie  en  mij  met  het  verlies  van    Harry,  een  bijzonder  en  groot
man.
Heel veel sterkte, Evert van Dijk



Op 01-02-2021 om 20:10 getekend door:

Frouwke Ipema
Lieve Madeleine, familie en vrienden. Recht vanuit het hart  wil ik jullie condoleren met het zo
plotselinge overlijden van Harry. Wat een groot verlies en diep verdriet. Een bijzondere man met
een diep inzicht in de schatkamers van de innerlijke wereld. Wijs en onconventioneel, vol passie,
begrip en levenselan. Ik ben blij dat ik Harry heb gekend. Hij is een belangrijke  leermeester voor
mij  geweest  en  dat  zal  hij  ook  blijven.  Donderdag  op  de  dag  dat  hij  begraven  werd  onder  de
Spaanse zon hebben wij met een viertal Jungiaanse therapeuten zijn leven en werk geëerd in een
ceremonie. We voelden dat echte verbinding voorbij gaat aan fysieke afstand. Dank Harry .
En voor jou Madeleine en  familie veel liefde en kracht om door te gaan met Leven .  
‘’We’ll meet again’.

Op 01-02-2021 om 19:09 getekend door:

Lieve Madeleine, familie van Harry en iedereen die betrokken is bij het Jungiaans Instituut,
Wij hebben Harry in de jaren dat wij aan het Jungiaans Instituut studeerden leren kennen als een
gedreven man. Een man met een missie! Hij heeft zijn stempel gedrukt op de analytische therapie
in  Nederland.  Harry  zal  zeker  een  leegte  achterlaten.  Wij  wensen  jullie  veel  sterkte  in  deze
moeilijke tijd!

Op 01-02-2021 om 17:43 getekend door:

Ingrid Eijssink
Mijn  tijd  op  het  instituut  en  de  ontmoeting  met  Harry  hebben  een  onuitwisbare  transformatie
teweeg  gebracht.  Voor  altijd  dankbaar  voor  dit  mooie  cadeau,  de  handreikingen,  het
gedachtengoed en alle (on)bewuste herinneringen.
R.I.P. Harry 
Sterkte gewenst aan alle dierbaren.
Ingrid



Op 01-02-2021 om 16:23 getekend door:

Carmen
Lieve Madeleine, mijn hart huilt …
Harry was mijn leermeester en leertherapeut. Ik ben hem intens dankbaar voor al zijn kostbare en
wijze lessen en raadgevingen. Die zal ik voor altijd blijven koesteren.
Helaas  zullen  wij  hem  in  dit  aardse  leven  niet  meer  in  levende  lijve  ontmoeten,  maar  zijn
waardevol  gedachtegoed gaat nimmer verloren. Dat blijft. Is onuitwisbaar.

Toon Hermans:
"En telkens weer zullen we je tegenkomen,
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei."

Lieve Madeleine, het is een voorrecht Harry gekend te hebben. 

Ik denk aan je in liefdevolle verbondenheid, Carmen

Op 31-01-2021 om 23:04 getekend door:

Sjaak en Karin van Workum
Het was een zeer treurig bericht dat wij via Tanja en Marcel doorkregen ( waarvoor dank ) Harry
heeft  mij  sterker  gemaakt  in  mijn  leven.  Hij  heeft  mij  met  zijn  behandelmethodes  en  brede
kennis  op  een  fijne  manier  een  goede  basis  gegeven.  Ondanks  dat  het  lang  geleden  is  dat  we
elkaar gezien hebben, is Harry nooit uit mijn gedachte verdwenen ( Sjaak ) 
Door  de  hypnotherapie  bij  Harry  zijn  er  veel  dingen  duidelijker  geworden.  Hierdoor  kon  ik
groeien.  En  als  ik  op  een  bepaalde  plek  iets  voel,  moet  ik  nog  steeds  denken  aan  wat  Harry
daarop zei en weet ik wat ik moet doen. En dat na 25 jaar. 
Ik vind het een voorrecht om Harry te hebben gekend. ( Karin ). Madeleine, wij wensen jouw heel
erg veel sterkte met dit enorme verlies. 
Groeten Sjaak van Workum



Op 31-01-2021 om 21:00 getekend door:

Gemma Denteneer
28 januari 11.00 uur, met een roos en muziek neem ook ik afscheid van Harry.
Het regent, overeenkomstig mijn innerlijk verdriet.
Die markante Harry, die in al zijn veelkleurigheid voor mij zo van betekenis is geweest. 
Als leertherapeut, erop gericht mij mezelf te laten ontdekken. Als docent en wetenschapper, een
man die creëerde waar hij in geloofde en die zijn ‘C.O.M.®’  tot leven liet ‘COMen’.
Zijn seminar, ‘het gemis van de ziel’, wat had ik dat nog graag bijgewoond.
Maar hoezo een afscheid? 
Ja Harry, ik ga je missen, maar je blijft nabij, onze zielen voor eeuwig verbonden.
Dankbaar voor wat was, blij met dat wat voort zal leven. 
Harry, rust zacht! 
Madeleine, familie en vrienden, ik wens jullie heel veel sterkte en kracht. 
Gemma

Op 31-01-2021 om 20:13 getekend door:

Pieke en Leo
Onverwacht en onwerkelijk. Nooit meer als vroeger, maar verder met fijne herinneringen. Onze
condoleances voor Madeleine en familie.



Op 31-01-2021 om 19:25 getekend door:

Hetty van Vuuren
Harrie is weten. Omhoog kijken en weten.
Dat beeld en alle antwoorden van hem vanuit de verbinding met de allesomvattende energie.
Geen afstand waar dan ook, totale verbinding, eenheid, omarming.
Communiceren zonder woorden.
Als een deken van warmte en kennis. 
Harrie zal er altijd zijn, altijd blijven ook, evenals zijn humor.
Als ik aan hem denkt voel ik weer die warme zachte energie, de kracht ook.
Ik heb heel veel van hem geleerd.
Zoals heel veel mensen.
Hij kon mensen opnieuw geboren laten worden.
Om nooit te vergeten!
Heel bijzonder en betrokken.
En Satie, muziek van rust en diepe ontspanning, een prachtige herinnering aan Harrie.

Lieve Madeleine en alle mensen die Harrie  lief zijn, ik denk aan jullie.
Heel veel kracht en liefs voor jullie allemaal.

Op 31-01-2021 om 16:14 getekend door:

Janny Witteveen Abrahams
Heel  soms  in  je  leven  kom je  een  mens  tegen  die  iets  in  je  raakt  ,die  je  inspireert  en  je  met
andere ogen na de wereld laat kijken, wat heb ik veel bij jullie op school in Nijmegen geleerd ,
voor jou Madeleine heel veel sterkte , voor Harry bedankt voor je zijn en een goede reis op weg
na het licht

Op 31-01-2021 om 16:09 getekend door:

Lieve Madeleine.
Gecondoleerd met dit grote verlies, heel veel sterkte. 
We zullen hem missen in Grave.



Op 31-01-2021 om 14:19 getekend door:

Hette en Theo Koppelman
Lieve  Madeleine,  we  kunnen  het  nog  steeds  niet  bevatten  dat  Harry  er  niet  meer  zal  zijn.  We
hadden altijd gezellige koffie uurtjes bij de strandtent. We genoten van Harry zijn aanwezigheid
en interessante gedachten. Het zal niet mee vallen om verder te gaan zonder Harry. Toch hopen
we dat  je   kracht  zal  vinden  om dit  te  realiseren.  Heel  veel  sterkte  gewenst  in  deze  moeilijke
tijd.

Op 31-01-2021 om 12:59 getekend door:

Karl Cooreman
Het plotse en veel te vroege overlijden van Harry Rump heeft me diep getroffen. Ik betuig mijn
oprecht  en  diep  medeleven  aan  zijn  ‘Madeleine’  die  de  liefde  van  zijn  leven  was,  zijn  zoon,
kleinzoon en de ganse familie. 
Mensen  die  als  psycholoog/therapeut  de  mens  in  beeld  willen  krijgen  beseffen  maar  al  te  goed
hoezeer  Harry’s  persoon  onmisbaar  is  geweest  in  de  20ste  en  21ste  eeuw.  Harry  heeft  zijn
gedachtegoed  gedurende  diverse  decennia  kritisch  én  consequent  opgebouwd  tot  een  uniek
denkkader, met modellen waarmee je de ‘mens’ voor het eerst werkelijk in beeld krijgt. Hij heeft
daarmee het aanzicht van de dieptepsychologie voorgoed veranderd. 
Harry was iemand van wie je dacht dat hij er altijd zou zijn. Hij is er dan ook altijd geweest, voor
het  Instituut,  zijn  collega’s  en  zijn  studenten.  Ik  koester  niets  dan  aangename  herinneringen.
Harry`s dynamisme straalde uit op anderen en zijn positieve ingesteldheid werkte aanstekelijk.
Ik zal Harry blijven herinneren, zijn imposante persoonlijkheid, alles wat hij gerealiseerd heeft,
maar meest van al blijft hij in mijn hart als een goede vriend.
Het is een voorrecht je gekend te hebben Harry. Heel hartelijk bedankt voor alles wat geweest is.
Karl Cooreman



Op 31-01-2021 om 12:12 getekend door:

Nathalia Moonen
Ik heb zeker heeeeeel veeeeeeel mooi ervaringen met hem meegemaakt.Zijn gedachtengoed is zo
indrukwekkend.  En deze ervaringen en gedachtengoed  deel ik met iedereen die er open voor is.
Dankjewel Harry. Rust Zacht en tot ziens. 
Lieve Madeleine, ik voel verbonden met jou. Zo`n groot verdriet.
Liefs, wijnand en Nathalia

Op 31-01-2021 om 12:04 getekend door:

Anton Wevers
Lieve Madeleine, wat een schok om zo ineens je partner te verliezen. Als ik eraan denk gaat er
van alles door me heen. Ik heb veel goede herinneringen aan hem. We hebben elkaar lang geleden
ontmoet en hoewel de laatste jaren het contact minder is geworden blijven toch de herinneringen
levendig. 
Op de Mulo hebben we elkaar leren kennen. Als we geen zin hadden in huiswerk maken deed hij
de taallessen en ik de wiskunde. Zo klaar.
Uitgaan in Deventer bij Chez Antoinette. Ver boven ons zakgeld budget maar wel genoten. 
Op  vakantie  in  Gronsveld  en  samen op  de  bromfiets  de  omgeving  onveilig  maken.  De  bromfiets
was met de NS naar Maastricht gestuurd en meteen op de eerste tocht naar Vaals liep hij bijna
vast.  Rustig  aan  dan  gaat  het  goed.  En  ja  hoor,  vandaar  uit  naar  Givet  of  naar  Brussel.  Wat
hebben we genoten. Flaneren in Valkenburg, mooie herinnering. 
Veel later helpen de school op orde maken en in te richten. Mooie dagen, wel onwijs vermoeiend
maar uiteindelijk gelukt. 
Zo blijven herinneringen bewaard en bedenk dat iemand pas echt dood is als hij vergeten is. 
Woorden van troost vinden is moeilijk en zijn voor iedereen verschillend en anders. Of zoals Jung
zei  "Leer  je  theorieën  zo  goed  als  je  kunt,  maar  leg  ze  opzij  als  je  in  contact  komt  met  het
mirakel van de menselijke ziel" 
Bewaar alle herinneringen, zowel de mooie als de minder mooie, in je hart en duikel er af en toe
een op.
Liefs Anton



Op 31-01-2021 om 08:37 getekend door:

Nienke Dirkse
Lieve Madeleine en naasten, we willen jullie heel veel sterkte en kracht toewensen. Liefs, Julia,
Guusje en Nienke

Op 31-01-2021 om 04:13 getekend door:

Antonio y Mercedes
Querida Madeleine, todo nuestro cariño para ti, Arturo (su hijo y su Nieto) Harry estará presente
siempre en nuestro corazón.

Op 30-01-2021 om 23:19 getekend door:

Mar
To myself, I used to call Harry "the smiling intellectual Angel". He was always surrounded by white
light and seeing him around gave me a feeling of joyful peace. I just can`t believe it. Madeleine,
my thoughts and my love are with you.

Op 30-01-2021 om 23:09 getekend door:

Madeleine & Bjorn
Our thoughts are with you dear Madeleine in your hard time. 

Op 30-01-2021 om 22:18 getekend door:

Caroline Jonkman
Lieve Madeleine, heel veel sterkte met dit enorme verlies. Een warme groet, Caroline Jonkman



Op 30-01-2021 om 21:52 getekend door:

Jos en Annemarie Bastiaanssen
Madeleine en familie gecondoleerd met dit grote verlies. In gedachte zien we jullie samen nog op
terras zitten bij gouden leeuw. Samen genieten van de mooie dingen. Wat een gemis zal dit zijn
voor jou Madeleine. Wij wensen je daarbij alle sterkte toe nu en in de tijd die komen gaat. Liefs
van ons.

Op 30-01-2021 om 21:40 getekend door:

Maarten en Irene slooves-Lay
Dag Madeleine, gecondoleerd en we wensen je heel veel sterkte!
Maarten en Irene, Grave

Op 30-01-2021 om 21:33 getekend door:

Meis
Lieve Madeleine, wat zijn wij geschrokken van het bericht dat Harry overleden is. Verschrikkelijk.
Ik  zie  jullie  in  gedachten  altijd  gezellig  samen zitten  bij  Hoogeerd  in  Niftrik.  Wij  vonden  Harry
een hele fijne en meelevende man en wensen jou alle sterkte en kracht om dit grote verdriet aan
te kunnen. Liefs van Huub en Meis

Op 30-01-2021 om 20:16 getekend door:

Aukje
Een bijzondere man is heengegaan.
Ik wens Madeleine en Bella heel veel sterkte toe.
Wat een gemis.
Groeten, Aukje van Doorn



Op 30-01-2021 om 20:05 getekend door:

Dawn and KP
Such a lovely man.    Will be sadly missed.      Condolences from Dawn and KP

Op 30-01-2021 om 17:39 getekend door:

elizabeth schenk-Lankamp
daaag Harry,Harrietje,  je kunt voor mij nooit stuk, jouw passie, de cosmische wetmatigheden, de
schoonheid van je C.O.M. zoals neergelegd in o.a. Opgesloten in de Schaduw...ik dank de goden
die mij hiermee in contact brachten... 
Elizabeth

Op 30-01-2021 om 17:10 getekend door:

Ton en Olga
Madeleine, wat een verlies en zo plotseling! Veel sterkte! Liefs van ons!

Op 30-01-2021 om 16:52 getekend door:

Steve and June
Steve and I were shocked to hear of the sudden loss of Harry.Our thoughts are with you at this sad
time.

Op 30-01-2021 om 16:20 getekend door:

Arnold Smit
Harry, een man die mij geïnspireerd heeft om dieper te kijken naar wat er onder de oppervlakte
ligt. Wat zal ik jou wijze lessen missen, nu al! 
Madeleine en familie, gecondoleerd met jullie verlies. Veel sterkte en kracht toegewenst. Arnold



Op 30-01-2021 om 14:50 getekend door:

Heidi van der Hart
Harry ,
Je bent onder mijn huid en ik denk dat ik het zo houd.
Lieve Madeleine,
veel  sterkte en kracht.

Heidi van der Hart

Op 30-01-2021 om 13:21 getekend door:

Erik en Antoinette
Lieve Madeleine, 
Gecondoleerd met dit grote verlies en heel veel sterkte en kracht gewenst in deze moeilijke tijd! 
Liefs van Erik en Antoinette

Op 30-01-2021 om 13:21 getekend door:

Tony y Lynne
Madeleine and Family
We are so sorry to hear of Harry`s passing. He was a true gentleman and he will be much missed
on the playa by his friends.. 
Love and wishes Tony y Lynne xxx

Op 30-01-2021 om 12:00 getekend door:

Koos van Wengerden
Harry vertegenwoordigde een groot deel van mijn schaduwveld. Ik heb veel van hem geleerd (al
zal ik dat niet openlijk toegeven) en denk nog veel van hem te leren. Je was geen vriend, maar
toch een vriend. Dank, Koos



Op 30-01-2021 om 11:55 getekend door:

Joost Verstappen
geschrokken  van  het  overlijden  van  Harry,die  veel  invloed  gehad  heeft  op  mijn  werk  en  leven.
door hem ben ik mee gaan studeren met mijn helaas ook overleden ex vrouw Maries Vandeberg
.Het gaat je goed Harry en terug aan de bron zul je verijkt worden met alle open gebleven vragen
.  je  bent  en  was  een  bijzonder  mooi  en  begaafd  mens  ,het  gaat  je  goed  !  Condoleances  voor
Madeleine en betrokkenen : Joost Verstappen

Op 30-01-2021 om 11:33 getekend door:

Fam Hagemeyer
Gecondoleerd met dit grote verlies! Heel veel sterkte kracht en liefde gewenst in deze moeilijke
en verdrietige tijd.

Lieve groet fam Hagemeyer

Op 30-01-2021 om 10:40 getekend door:

Conny Hoogenberg
Mijn  hart  gaat  uit  naar  Madeleine.  De  verbinding  blijft,  dank  je  wel  Harry,  het  ga  je  goed.  In
liefde en compassie.

Op 30-01-2021 om 06:52 getekend door:

Rob Ummels
Lieve Madeleine en Familie, Verbonden zijn en toch op afstand. Zo zou ik mijn relatie met Harry
willen  noemen.  Jaren  lang  zo  veel  ondernomen  en  meegemaakt  samen.  Zijn  zoektocht  en
ondernemingslust  was  erg  groot.  Hij  heeft  mijn  leven  voor  een  deel  gevormd en  ben  hem daar
heel dankbaar voor. Wat een vreselijk gemis, voor jullie, voor het instituut , voor zijn vrienden,
voor de wereld. Hij blijft altijd een deel van mij... Heel veel sterkte met het grote gemis.



Op 29-01-2021 om 23:12 getekend door:

Doris Seesing
Ik ben erg geschrokken van het overlijden van Harry,die veel invloed gehad heeft op mijn werk en
leven. Hij was bijzonder in alles.
Ik wens Madeleine en al zijn dierbaren heel veel kracht in dit grote verlies.

Op 29-01-2021 om 22:37 getekend door:

Anne-Berthe
......archetype.....an sich.....een bijzonder mens....

Op 29-01-2021 om 22:06 getekend door:

Maaike Bout
Beste Madeleine, familie en medewerkers van het Jungiaans Instituut. Ik wens jullie veel sterkte
met het verlies van Harry. Het was een bijzonder mens!
Gr. Maaike

Op 29-01-2021 om 22:00 getekend door:

Greetje
Lieve Madeleine en familie, sterkte met dit grote en plotselinge verlies. Harry heeft veel impact
gehad  op  mijn  leven.  Denkend  aan  Harry  vervult  mijn  hart  zich  met  grote  dankbaarheid  en
waardering.

Op 29-01-2021 om 21:53 getekend door:

Mathilde van Mil
Lieve  Madeleine,  wat  een  schok  het  bericht  van  Harry’s  overlijden.  Hij  heeft  veel  voor  mij
betekend; in mijn innerlijke ontwikkeling en in mijn professionele ontwikkeling!
Ik  voel  verdriet  maar  ook  dankbaarheid  en  dierbaar  is  de  herinnering  aan  zijn  wijsheid,  zijn
geduld en humor. Ik wens jou en jullie dierbaren liefde en kracht toe



Op 29-01-2021 om 21:34 getekend door:

Conny
Wat  een  schrik!  Gecondoleerd  met  het  verlies  van  een  bijzondere  man!  Ik  kreeg  jaarlijks  een
felicitatie  van  hem en  heb  genoten  van  zijn  vakmanschap  tijdens  de  3-daagde  ontmoeting  met
jezelf! Veel sterkte gewenst en mooie herinneringen! Conny

Op 29-01-2021 om 21:01 getekend door:

Gerdien
Wat ga ik deze bijzondere, wijze leeuw missen! Ik had nog zoveel willen leren van Harry.  Onze
liefde is bij Madeleine. Gecondoleerd en veel sterkte. 
Liefs Gerdien en ook namens Henk

Op 29-01-2021 om 20:53 getekend door:

William van Gool
We zijn enorm geschrokken dat  nu de tijd van leven voor Harry op is gehouden. Voor ons was hij
onsterfelijk.
We wensen al zijn geliefde veel sterkte.
Wiiliam en Agnes

Op 29-01-2021 om 20:33 getekend door:

Karin Verhaak
Lieve Madeleine en familie 

Ook  namens  Stan  gecondoleerd  met  het  verlies  van  Harry.  We zullen  hem missen  in  Grave,  die
markante man.



Op 29-01-2021 om 19:05 getekend door:

Bryan Gijsbers
Gecondoleerd en veel sterkte voor de nabestaande gewenst. 

We zullen Harry gaan missen bij de Gouden Leeuw. 

Groet,
Bryan Gijsbers
(Medewerker Café de Gouden Leeuw, Grave)

Op 29-01-2021 om 18:47 getekend door:

Ger Daan
Lieve Madeleine, gecondoleerd met het verlies van Harry.

Op 29-01-2021 om 18:44 getekend door:

Thea vermeulen
Heel  veel  sterkte  voor  de  nabestaanden.   En  hartelijk  dank  Harry  voor  alle  inspiratie  en
felicitaties ieder jaar weer. Het ga je goed! 

Op 29-01-2021 om 18:42 getekend door:

Sterkte en Gecondoleerd met het verlies, ... , 

Zijn geest en werk en visie leeft in ons verder.

/Chrißt`ll



Op 29-01-2021 om 18:21 getekend door:

Mark en Evelien  Schoenmakerij Piep van Tuijn
We schrikken van dit bericht....heel veel sterkte, Madeleine en familie. We denken aan jullie 

Liefs, Mark en Evelien

Op 29-01-2021 om 17:59 getekend door:

Janine
Ik wens Madeleine en dierbaren van Harry veel sterkte toe. 

Harry heeft veel voor mij betekend. Nog dagelijks heeft zijn gedachtengoed invloed op mijn werk
en leven. Hij leeft zeker voort, helaas niet meer in de stof maar zeker in de geest.

Op 29-01-2021 om 17:34 getekend door:

Pesca rump
Gecondoleerd veel sterkte pesca rump

Op 29-01-2021 om 16:43 getekend door:

Sylvia en wilfried brouwer arling
Gecondoleerd met het verlies van Harry. Veel sterkte.

Op 29-01-2021 om 16:35 getekend door:

Ingrid en jan
Lieve Madelaine,  We wensen jou en de familie heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke
tijd.    We zijn in gedachten bij jou.



Op 29-01-2021 om 16:03 getekend door:

Adriaan keijzer
Beste Madeleine,  wat heel  erg  zonde van Harry.We kwamen elkaar  niet  zo veel  tegen maar die
keren dat dit wel het geval was waren het gezellige en positieve momenten.Harry, een bijzonder
en vriendelijk mens met erg veel inhoud.Ik wens je heel veel sterkte.Groeten Adriaan

Op 29-01-2021 om 15:36 getekend door:

Frederique Bijl &  Jacques van Geest
Lieve Madeleine, 

Een rijk leven samen om op terug te kijken. Ook al zal de visie van Harry op leven en dood jou
troost bieden en is hij nu in de totale energie opgenomen, het missen zal er niet minder om zijn.
Veel sterkte om dit te dragen. Warme groet Jacques & Frédérique

Op 29-01-2021 om 15:01 getekend door:

Bernardette Obers
Lieve Madeleine en allen die Harry lief waren .
Heel veel sterkte toegewenst .
              
Ga hem op het instituut missen en als vriend .

Liefdevolle groet Bernardette

Op 29-01-2021 om 14:35 getekend door:

Tanja
Wat is het leeg om op het werk binnen te lopen wetende dat jij er niet meer bent......

Wat je in je hart draagt raak je nooit meer kwijt



Op 29-01-2021 om 13:59 getekend door:

Henny en Geerlia Fluit
Lieve Madeleine, wij denken terug aan onze laatste etentje samen in Spanje en ons koffietje op
het terras bij Ina. Deze laatste mooie herinnering aan Harry blijven wij koesteren. Wij zijn er voor
je en wensen jou heel veel sterkte met het grote gemis van jouw Harry.Liefs Henny en Geerlia

Op 29-01-2021 om 13:21 getekend door:

Ad en Leny Weijts
Madeleine, wat een onverwachts verlies! We willen je heel veel sterkte wensen en we denken aan
je!!!

Op 29-01-2021 om 13:19 getekend door:

Nicky Keijzer
Heel veel sterkte Madeleine en naasten. In gedachten zijn wij bij jullie.
Liefs Nicky, Mischa, Ammée & Odin

Op 29-01-2021 om 12:42 getekend door:

Jos nNouwen
Jammer.
Madelein sterkte, we denken aan je.

Op 29-01-2021 om 12:30 getekend door:

Hugo Goosens en Jan Budding
We  hebben  een  vriendelijke  vriend  verloren.  Veel  sterkte  voor  Madeleine  en  andere
nabestaanden.



Op 29-01-2021 om 12:16 getekend door:

Marita en Tom Schouten
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Op 29-01-2021 om 12:00 getekend door:

Riet en Eric
Gecondoleerd met het verlies van Harry.

Op 29-01-2021 om 11:39 getekend door:

Gecondoleerd met het verlies van Harry.

Op 29-01-2021 om 11:09 getekend door:

Paul  Lensink
Gecondoleerd

Op 29-01-2021 om 11:08 getekend door:

Fam Hagemeyer
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. We denken aan jullie.

Op 29-01-2021 om 11:08 getekend door:

Jose en Fred
Gecondoleerd met het verlies van Harry Rump



Op 29-01-2021 om 10:58 getekend door:

Wilma Baten
Lieve Familie, 
Ben  blij  dat  ik  Harry  heb  mogen  leren  .  Harry  zal  alijd  in  mijn  gedachten  blijven  .Heel  veel
sterkte

Op 29-01-2021 om 10:30 getekend door:

Lotti
Voor altijd in mijn gedachten. 
Liefs Eddy en Ardith

Op 29-01-2021 om 10:22 getekend door:

Lotti
Gecondoleerd lieve familie.
Heel veel sterkte 
Met het verlies.
Liefs Lotti Gerard.

Op 29-01-2021 om 09:55 getekend door:

Jeanette Bouwhuis-de Vreugd
Gecondoleerd met dit grote verlies. We gaan je als mens missen.

Ron en Netty

Op 29-01-2021 om 09:50 getekend door:

Keijzer
GECONDOLEERD. IN GEDACHTEN ZIJN WIJ BIJ JULLIE.


