
Jordy Spreekt:  
 
Voor Marcel, 
 
In de ogen van mijn familie ben 
je een vader, partner, futurist, 
extreme sportman, een beetje 
een gekke oom, maar vooral 
mijn maatje, mijn beste vriend 
en een extra vader.  
 
 
 
Wat hebben wij samen gelachen, wat hebben wij om jou kunnen lachen en wat 
kunnen wij nu nog steeds om jou lachen. 
 
Jouw manier van doen en laten, hoe jij de wereld ervaarde, hoe jij met andere 
omging, zo is er maar een. Wat ben jij een bijzondere man, wat ben jij een 
bijzondere vriend. Als ik jou zou omschrijven komen de woorden oprecht, puur 
en liefdevol omhoog. 
 
Voor jou was elke dag nieuw. Je genoot van elk vogelgeluidje, als de windmolens 
langs het water langzaam draaide, het vallen van de bladeren in de herfst of het 
opkomen van de bloemen in lente. 
 
Toen ik jou vier en een half jaar geleden leerde kennen begreep ik niet hoe jij 
van al die simpele en kleine dingen zo van kon genieten, totdat bij mij het kwartje 
ook viel. Naarmate onze vriendschap ontwikkelde begreep ik jou beetje bij 
beetje beter. 
 
Ik kwam op de eerste dag bij jullie aan in dezelfde tuinbroek die ik nu ook aan 
heb, Hessel spoorde mij aan om langs te gaan en als tuinman bij jullie te werken. 
Jullie zochten namelijk een nieuwe tuinman en Hessel zei dat het wel goed voor 
mij zal zijn. Vanaf die dag is de vriendschap met jou en Bamber begonnen. Naast 
de tuinman werd ik al snel de klusjesman, boekhouder, lunch maatje, 
wandelmaatje en jouw sportmaatje. Wat heb ik met jou gelachen. 
 
Wat hebben wij veel gedaan samen. Het klussen in en rondom het huis, het 
opknappen en onderhouden van de tuin, naar al die festivals samen en het 
uitgaan. Het hardlopen langs de windmolens, trainen in de sportschool en soms 



ook die verschrikkelijke yoga. De vele wandelingen die wij hebben gemaakt bij 
onder andere het Geestmerambacht, door de uitgestrekte bossen, de duinen en 
over het strand.  
 
 
 
 
Wij zijn ook meerdere malen weggeweest, iets wat jij amper samen had gedaan. 
Wat hebben wij toen veel gezien. De stranden van Turkije, de dalen en rivieren 
in België, de bergen en ijsvelden in Noorwegen en de heuvels met bossen in 
Limburg. Wat heb ik met jou genoten. Wat konden wij samen genieten van de 
natuur. 
 
Wij hebben zoveel gemeen samen en misschien is dat wel de basis geweest van 
onze vriendschap. Jij begreep hoe ik mij voelde zelfs wanneer ik niks zei. Je liet 
mij altijd praten en je luisterde echt, je oordeelde nooit en gaf advies dat je 
meende en dat uit het hart kwam. 
 
Door Bamber en jou durf ik mijn hart te volgen en in het diepe te springen. Ik 
leerde steeds meer over mezelf, naar mezelf te luisteren, naar andere te 
luisteren en ook om eerlijk te zijn. Jullie hebben mij zo goed geholpen met mijn 
ontwikkeling en Bamber zal mij hierin verder helpen. Ik heb zoveel vertrouwen 
in mezelf gekregen en in de toekomst.  
 
Ik durf mijn hart te volgen. 
 
Onze families zijn naar elkaar toe gegroeid en steeds hechter geworden. Vol met 
liefde en vertrouwen. Ik ben zo blij dat ik dit met jullie kan delen. Ik zeg vaak dat 
ik jullie adoptiekind ben en daar is geen woord over gelogen. Ik heb twee extra 
vaders erbij, een extraatje die zo welkom en met open armen in mijn familie 
wordt ontvangen. Mijn familie waar ik alle ruimte krijg om mezelf te zijn en te 
doen dat ik wil. 
 
Wat ben ik trots op Bamber, Mick en jou hoe jullie het de afgelopen jaren hebben 
gedaan. Wat heb jij een super partner en wat hebben jullie een geweldige zoon. 
Ik heb aan jou beloofd dat ik op ze zou letten en dat zal ik ook doen. 
 
Wat heb ik genoten van onze tijd samen en wat heb ik veel geleerd van jullie. 
Bedankt voor de vriendschap en de liefde. Beloof me dat je mij zult begeleiden 
van een afstand en mij bijstuurt op mijn weg. Beloof dat wanneer ik het moeilijk 



krijg jij mij zult bijstaan van een afstand en ook zult genieten van het gene wat jij 
achterlaat. 
 
Voor Marcel, mijn maatje, mijn beste vriend, mijn extra vader.  
 
Ik hou van je en ik zal je heel erg missen. 
 


