Afscheid nemen doet pijn, zeker als je afscheid moet nemen van je beste vriend, die je al bijna je hele leven kent.

Dat is geen gemakkelijke opgave.

Toch moet ik dat nu doen.

Er zijn zoveel gedachten door mijn hoofd gegaan vanaf het moment dat ik hoorde dat Siem was overleden.
Heel ons gedeelde leven ging aan mij voorbij, ik zal u dat besparen, maar een paar dingen zou ik toch met u willen delen.

Siem was lid van “Unicum”, waar ik ook korfbalde.
Zelf was ik 15, dus toen ik de 12 jarige “Siempie”, met kort stekeltjeshaar, voor het eerst het veld op zag komen lopen dacht ik; Moet dat knulletje ook meedoen? Die bakt er vast niets van.

Vlug kwam ik er achter dat dat best meeviel, hij speelde heel aardig en hij was bovendien aardig. Al snel werden we vrienden.
Ik kwam graag bij hem thuis, zeker op vrijdagavond als zijn moeder cakejes had gebakken, die vond ik heerlijk en het was er altijd gezellig.

Toen we een paar jaar ouder waren gingen we samen op vakantie, eerst liftend, door gebrek aan geld en later met de “Zonexpres” naar Zuid Frankrijk om te kamperen.
Op onze laatste vakantie liet hij mij op de terugreis, met al onze kampeerspullen, alleen achter in de trein in Luxemburg, omdat hij graag naar Heidelberg wilde.

Hij had tijdens een reis als werkstudent, op de “Nieuw-Amsterdam” van Amerika naar Nederland, een Amerikaans meisje ontmoet dat in Heidelberg Duits ging studeren.

Hij vond haar erg leuk en wilde haar daarom graag gaan bezoeken.
Het bleek enorm goed te klikken en het zal niemand verbazen dat dat Jeanette was.

Niet veel later kreeg ik ook een vriendin, Marianne en gelukkig vond zij mijn korfbalvrienden ook aardig. Wij vormden samen met Thijs en Corien en Wim en Coby een vriendenclubje.
We hebben met elkaar een geweldige tijd gehad.

Toen Wim en Coby verhuisden naar Leerdam waren we blij dat Harrie en Riet hun plaats hebben ingenomen, omdat er 4 mannen nodig waren.
Er moest natuurlijk geklaverjast worden!

We hebben heel veel leuke dingen met elkaar gedaan, veel gelachen, gepraat, gegeten en gedronken.
Feestjes, oud en nieuw, verjaardagen enzovoort, enzovoort.

Hoogtepunt was, met onze complete gezinnen de Pinksterdagen kamperen op de camping de “Zwarte Bergen” in Brabant, vlak bij de grens van België en dan door de bossen lopen naar Postel, om daar een Belgisch trappistje te pakken.

Toen de kinderen groter werden en niet meer mee wilden gingen we met zijn achten naar het “Sauerland”, deftig in een hotelletje.

Natuurlijk moesten we daar ook presteren.    W A N D E L E N !!!
Alle dagen lang, Siem voorop, wandelkaart in zijn hand.
De mannen met een rugzak met proviand en een paar flessen wijn. Traditiegetrouw gekocht bij de Aldi aldaar.

De wijn was heel belangrijk, dan voelden we 's middags iets minder dat we heel veel moesten klimmen en klauteren, dan ging alles iets soepeler.

's Avonds moest er gekaart worden, darnit, dat ging nooit vervelen ondanks het feit dat Jeanette meestal won.

Ik zou er veel voor over hebben zo'n weekend nog eens mee te maken.
Helaas is dat verleden tijd.

Het deed mij veel pijn Siem zo achteruit te zien gaan.

Siem, een van de directeuren van Esso, later directeur van een eigen bloeiend computer-trainingsbedrijf, waar wij als korfbalvrienden heel erg trots op waren.

Siem die het altijd leuk vond als je onverwacht langs kwam.
Siem die dan altijd probeerde je te laten blijven om gezellig mee te eten.

Dat was wat wij de laatste tijd deden, mee-eten met Siem.
Frietjes met een kroket en een glaasje wijn in het verzorgingshuis in Hoogvliet.
Blij waren wij als hij alles opat!
Marianne was heel gelukkig met het feit dat hij altijd naar haar lachte, of was het misschien dat hij om haar lachte, het maakte haar niets uit, als hij maar lachte.

Zo willen wij hem graag in gedachten houden, LACHEND.

Ik heb er altijd veel moeite mee gehad om naar Hoogvliet te gaan en vond dat er niet veel te lachen viel, maar daar was wel mijn vriend Siem.

Siem ik mis je al heel lang heel erg, maar nu is het echt voorbij.

Dag Siem.


