
Sebas spreekt, ook namens Sarah en uit naam van zoon Noah  

 

Sinds 12 weken zijn wij de 

trotse ouders van onze 

zoon Noah, Wij vonden 

Noah nog iets te klein om 

mee te nemen naar deze 

gelegenheid. Marcel, 

omdat jij zo gek op hem 

was en hij op jou lees ik 

deze brief voor vanuit de gedachten van Noah. 

 

Lieve Marcel, 

Een lieve vriend, een gekke oom, een 2de vader, een extra 
broer, Marcel-van-Bamber of gewoon Marcel. 
Mijn papa noemde je elke keer weer anders. Ik heb je 
gelukkig nog 2 keer mogen zien, maar in de buik van mama 
heb ik genoeg meegekregen om jou goed te leren kennen. 
 
Je kwam als eerste van papa’s vrienden samen met de broer 
van papa Hessel naar ons in Oostenrijk .Daar bezochten we 
het beroemde Schloss Schonbrunn, we lieten je de 
binnenstad van Wenen zien en staken een kaarsje aan in de 
Stephansdome. Maar waar jij nog het meest van onder de 
indruk was was het ontbijt dat meerdere dagen werd 
verzorgd gewoon bij ons thuis. 
 



De geur van een gedweilde vloer, een opgeruimde kleding 
kast en een simpel ontbijt. Het waren de kleine dingen waar 
jij van genoot en die alles bijzonder maakte voor jou. Maar 
vooral het samen doen. 
 
Voordat mijn papa naar Oostenrijk emigreerde was hij samen 
met mama uitgenodigd om bij jullie te komen eten. Die avond 
was er een feest in Alkmaar en ze vroegen of je mee wilde, als 
een kind zo blij vertrok je naar je kamer om een outfit uit te 
zoeken. De man die vaak in superhelden shirts liep en lekker 
zijn eigen kleding smaak had wilde nu een keer gestyled mee 
dansen. 
 
En dansen dat deed je, de beroemde Marcel move kwam 
verschillende keren voorbij. 
Je danste de sterren van de hemel, en nu is de hemel een 
prachtige ster rijker. 
 
Voor sommige is dit een dag om afscheid te nemen, voor mij 
begint het leren kennen van Marcel nu pas echt.  
 
Ik heb voor mijn geboorte 12 weken terug een ster cadeau 
gekregen van een van papa’s vrienden. Als ik later groot ben 
ga ik deze ster opzoeken. En ik weet zeker dat deze ster heel 
dicht bij jou zal staan. 
 
Lieve Bamber, als mijn papa weer bij jullie komt 
schoonmaken en mijn mama met de hondjes speelt wil ik 
even lekker bij jou op schoot zitten en alles over Marcel 
weten. 
 



Lieve Marcel, namens mijn papa en mama en vooral namens 
mij, bedankt voor zoveel prachtige herinneringen aan jou. De 
aarde mag jaloers zijn dat de hemel er zoveel kleur bij heeft 
gekregen. 
 
Liefs en een dikke kus Noah 


