
Achtmaal 15 januari 2022 
 

Herinneringen aan een goede schapenvriend 
(Michael Daamen is zaterdag  8 januari jl. plotseling overleden en is 70 jaar geworden) 
 
 
Michael : 
We kennen elkaar ruim 25 jaar van de fokdagen, met name in Rijsbergen. 
Later ben ik intensiever met je gaan optrekken. 
We hadden dezelfde kijk op bloedlijnen, we kochten samen rammen en wisselde onze  rammen onderling 
uit. In de wei gaven we elkaar feedback op de lammeren en zeiden dan “dit kan er een worden”. Dank 
ook voor je verdiensten aan onze vereniging, in het bijzonder als lid van de Foktechnische Commissie.  
 
Eindeloos konden we discussiëren over de schapen, de bloedlijnen en de fokprestaties. Uren door de 
wei lopen en schapen bekijken met elkaar. De laatste jaren moest je mij je nieuwe natuur altijd laten 
zien. Wat kon je daar van genieten, met de schapen op de achtergrond. 
 
Ook snel even foto’s uitwisselen via app of mail om de ontwikkelingen van de lammeren op afstand te 
volgen. 
 Als er mooie foto’s gemaakt moesten worden belde ik jou om te vragen of je tijd had. Want zoals jij 
altijd zei “voor het maken van een goede foto moet je engelengeduld hebben”. Op onze zilveren 
huwelijksdag was jij onze fotograaf en heb je met Jeanne veel op de dansvloer gestaan.  
 
En jaarlijks op stap met z’n tweeën  naar fokkers in alle uithoeken van Nederland. De laatste reis 
samen in september jl. in regio Brabant-limburg. 
Bij mensen aan de keukentafel verhalen delen en in de auto verder de bloedlijnen bespreken. 
Daarnaast bleef politiek en windmolens nooit onbesproken. 
 
Je verraste mij een maand later, oktober 2021, dat je de ooien had weggedaan. Dit heeft je pijn gedaan 
maar je wilde niet afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Voor het houden van schapen moet je 
immers topfit zijn. Het laatste contact wat wij hadden was 3 dagen voor dat je stierf. Je bood je 
strategische hulp aan om ten strijde te trekken tegen de komst van de wolf.  
 
Michael ik verlies in jou een fijne, wijze en eerlijke man, maar vooral een goede schapenmaat.  
 
 
Met een warme schapengroet. 
Johan  de Beer 



 
 


