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13 Januari jl. hebben wij afscheid moeten nemen van Sjaak Hermsen.
Met intens verdriet hebben wij kennis genomen dat hij het gevecht tegen zijn
ziekte niet heeft mogen winnen. Wij verliezen in Sjaak een zeer verdienstelijk
en betrokken lid.
Ons medeleven gaat uit naar Ria, familie en alle vrienden.
Het is nu zeker ruim 30 jaar geleden dat Sjaak samen met zijn Ria hun entree
bij de SSOVN maakte. En wij kunnen stellen dat het een jarenlange trouw,
actief en betrokken lidmaatschap is geworden.
Bij Sjaak kon je altijd aankloppen. Technisch stond Hij bekend om zijn
“Ritselkist” een bekende term binnen Defensie (daar lagen immers zijn Roots).
De term Ritselkist gaat over een beschikbare voorraad aan “altijd wel van
paskomende spulletjes”…
Nu terugkijkend is deze Ritselkist voor ons als SSOVN en de Spoorspiekers in
het bijzonder van onschatbare waarden gebleken.
Sjaak is een echte “verrijking” voor onze vereniging gebleken…
Hij was op heel veel fronten actief en bovenal meewerkend!
Sjaak wist altijd wel een oplossing voor een “probleem”. Van het ophangen van
een kabeltje, een parachute, het plaatsen van meters boogtenten of de huidige
immens hoge vlaggenmast op ons buitenterrein…
Typerend voor Sjaak was zijn werkwijze… eerst even goed nadenken …wat
nodig is en dan hoe uit te werken… voorwaar nooit prutswerk!
Voor zijn eigen ontspanning was het kaarten zijn favoriete bezigheid.
Of het nu ging om Klaverjassen of Rikken, Sjaak was in beiden heel vaardig en
enthousiast. En het bleef niet alleen bij spelen, ook bestuurlijk nam hij bij zijn
afdelingen bestuur-/organisatietaken op.
Tekenend voor hem is de altijd brede devote inzet geweest.
In het bijzonder bij grootse evenementen stond hij met raad en daad klaar.
En nogmaals dat in veel disciplines binnen de SSOVN.
Technisch en uitvoerend… Sjaak stond er!
De Stedenmeerkampen, de Vierdaagse, binnen de Ontspannings Commissie,
het Receptieteam, de BHC en nog tal van activiteiten… en geloof mij, dat zijn
er over al die jaren heel veel geweest.
Nee… vrijblijvend mee huppelen, dat was niet des Sjaak’s!
Sjaak ging er voor en genoot dan volop bij de uitvoeringen.
En daarin altijd meer als 100% gesteund door zijn Ria.
De bezieling voor de SSOVN bracht Sjaak ook over op zijn familie.
Maar boven alles was Sjaak de man die ons Spoorspieker Carnaval op een
niveau bracht waar menig carnavalsvereniging een puntje aan kan zuigen…
Zeker niet op de voorgrond maar juist als heel sterk fundament binnen de
Raad van Elf. Dit voor alle jonge en oude Raadsleden.

Tja… “op de voorgrond staan”… Nee, maar gelukkig had Sjaak daar zijn eigen
momentums voor… Op menig evenement was hij de man in het middelpunt
van de belangstelling.
Met zijn devote vertolkingen van “de Vlieger”, het “Al mot ik Krupe” en “de
Clown” toonde hij zijn artistieke gaven.
Dan nog niet eens gesproken over zijn vertolking van het “hup sei mien
simmeke, daar gaot ie weer…” Toch goed voor minimaal 15 coupletten…
Sjaak is ons tweemaal voorgegaan als Prinscarnaval in het Spijkerrijk:
Hij heeft als: Bielske de 42e (2006) en als Bielske 46e (2010) heel veel
cachet aan ons Prinsschap gegeven.
Onvergetelijk is ook het jaar 2005, samen met zijn Ria vormde Sjaak, toen nog
aan de Nieuwstadweg, ons Boerenbruidspaar…ook dit werd een groots en tot in
de puntjes geregeld feest! En ja zeker, het verzorgen van onze
Boerenbruiloften was toch echt Sjaak zijn ding!
Sjaak was ook zijn tijd ver vooruit… immers nu scoort het programma
“Boer zoekt Vrouw” hoog! Maar weet dat Sjaak in 2012 al onze zoekende
“boer” Jo Sour een on-echte eega bezorgde…
Tja aan zijn Ria viel toen die eer ten beurt..
Sjaak was ook sociaal zeer betrokken, de medemens mocht op zijn warm
empathisch medeleven rekenen. Binnen de Spoorspiekers stond hij aan de
wieg van onze sociale carnavalsbezoekjes aan Nijmeegse verzorgingshuizen.
Ooit begon dit bij Huize de Sonnehaerdt. Waar naast zijn schoonvader ook tal
van oud SSOVN/NS leden hun oude dag beleefde. Hij zelf genoot hier ook
intens van.
Sjaak heeft bij leven voor dit alles binnen de SSOVN ook grote erkenning en
waardering ontvangen. Voor deze jarenlange inzet, bezieling en groot
ambassadeurschap werd hij onderscheiden met de:
2007: Houten Spijker
2014: Orde der Doorluchtige Hoogheden Bielske der Spoorspiekers
2018: Gouden Spijker
(Hoogste ereonderscheiding van verdiensten)
Ondanks het immens groot verdriet is het voor mij en ons allen een eer om
hier op deze wijze afscheid te mogen nemen van “Onze Sjaak”!
Deze grote positieve man, bij wie het glas nooit half LEEG was maar altijd half
VOL, bleef tot het laatst intens actief betrokken.
Voor het omschrijven wat Sjaak voor ons betekend heeft…
‘Schieten Duizend woorden te kort!’
Sjaak…Jij wist het als geen ander:
“Gelijk het Carnaval is het Leven met een Lach en een Traan”.
Nu vloeien Tranen om het verlies van een Groot en Pracht mens….
En de Lach blijft voor alle mooie en dierbare momenten….
Sjaak… Dank je wel... Adieu Vriend…
Namens ons allen wens ik Ria, familie en vrienden heel veel kracht en sterkte.
Namens de Spoorweg Sport & Ontspanning Vereniging Nijmegen.
Michel Wegerif, Voorzitter Hoofdbestuur / Grootvorst der Spoorspiekers.

