Bestuur
ShantyNederland

In memoriam : Jaap Brugman 1933- 2020 op 87 jarige leeftijd overleden.
Met verbazing lazen wij de kaart van het plotseling overlijden van Jaap Brugman.
Slechts enkele weken geleden waren wij bij Jaap en kregen daar zijn opgebouwde shanty
archief mee, omdat Jaap om gezondheidsredenen helaas moest stoppen dit op verzoek
rond te sturen.
Na nog enkele telefonische contacten bleek dat alle medische behandelingen goed
aansloegen en Jaap was heel positief.
We schrokken des temeer van het bericht van zijn overlijden, daar in zijn rouwkaart de
tekst was opgenomen dat : “ Jaap op zijn manier ons heeft weten te verrassen met zijn
overlijden “. Dus een zeer plotseling overlijden en niet gerelateerd aan zijn ziektebeeld.
Het bestuur van ShantyNederland wenst Riet en zijn kinderen veel sterkte om dit verlies te
kunnen verwerken.
Jaap was gelijktijdig met de oprichting van ShantyNederland al intensief met ons
verbonden. Zijn herinnering en de dingen die hij voor ShantyNederland heeft gedaan
zullen voortleven. Jarenlang heeft Jaap een muziekarchief aangelegd met meer dan 2000
shanties en zeemansliedjes en namens ShantyNederland verzorgde Jaap dat
geïnteresseerde shantykoren exemplaren kregen van gezochte nummers.
Jaap haalde veel plezier uit zijn bekendheid in de gehele shanty samenleving in Nederland
en was een graag geziene gast op menig festival. Zijn kennis van shanties en
zeemansliedjes was uniek.
Jaap was een uniek en zorgzaam persoon met een optimistische kijk op het leven,
waarbij zijn familie het middelpunt vormde van zijn bestaan. Wij (het voltallige bestuur van
ShantyNederland) zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Wij kijken
terug op een jarenlange intensieve samenwerking en zullen moeten leren leven met dit
grote verlies.
De dood laat ons zien hoe broos en kwetsbaar wij mensen zij. Ook ervaren wij in deze
dagen wat wij voor elkaar kunnen betekenen aan steun, kracht en troost, in een helpende
hand bij de dingen die moeten gebeuren.
Moge Jaap in ons aller herinnering blijven voortleven.
Namens het voltallige bestuur van ShantyNederland,
Kees Driesprong, voorzitter

