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'Bespiegelingen' (4)

39 JÁÁR: DOOD & WRDRIET

"Je ouders hebben in Sparje een ernstig auto-ongeluk gekregen", heeg ik als e$arige te
horen. Twee dagen later was er een andere onneilstilaing. i Je vader is oveileden en jó móeaer
ligt in coma". Miin ouders gingen aftfd sarnen een rnaand op vakantie in het buitedana.
Daama gingen zij Ínet ons nog eens twee weken in Nederland erop uit. Het ongeluk gebeurde
dus o.p- hu1 buitedandse reis. Dal éne zinn*je 'Te vader is ovàhden en je 

-moedá 
figt in

goma'' heeft diep ingrijpende gevolgen gehad voor mij, mijn broer en vijf zussá
l! herinner nii nog dat ik zei dat miin moeder dan ook maar beter dooii kon zlin.
fÍ9t ongelgk gebeurde op 31 mei 1961. Een 7l-jwrge man veroorzaakte een Êontale botsing.
Binnea enfue..,íellen was de wereld voor de nabestaanden veranderd in een onherbergzaam
ooro.
{]Je gseo.van mijn medescholieren op het schoolplein waÍen twee degen later op mij gericht.
Zii wisten wat q- gebeuÍd was, omdat het prominent in de regionaÈ t<rant taà geiàan It
voelde mij erg alleen en verlaten B$Abaar was de schoollei&ng verlegen met óe situatie,
want van opvang was eigenlijk geen sprake. Wij gingen gewoon nàar sch|ol en deden alsof ei
niks aan de hand was. Er vond eer herdenkingsdienst-plaats, terwijl mijn vaders stofrelijk' overschot zich nog in Spa4io bevond.
Die zorner werden wij uitbeste€d aan allerlei ooms en tantes. Wij verbleven eÍ zÊveÍr

tot mijn moeder in voldoende rrate was gerevalideerd. Zíi lae nw den twee
maanden in com4 had een ernstige schedelbasisfractuir, een gebroken hó en baar tanden
waxen uit haar mond ggslaseg Zii,A ordrer de littekens van slechte Êechtingen. ttaar

1 eehguge.n rvls,uÍeÍst ndniern Zii herkende ons niet in haar ziekbed. Ik vond haar-maar eng
ê -1 om te zien, in haar pyjama en'rr€t haar aangedane gelaat. Ilaar leven was verwoest, rnaar heï
X ,Y onze niet minder
( 1N De jaren eÍna waren een afschuwelijke tild voor ons en voor haar. Door haar verdriet en haar

Al ) g$kige.geheggeS. kon mijn moeder geor leiding geven aan het gezin- En de kinderen
wEten nreÏ_noe zJ ultmg moesten geven ean hun verdriet. Rouwen, dat moet je leren. IMaar j4

-u 1 van wie? Het moest.maar gauw over zijn, want door te huilen werd het er iriet beter op. Zó
\ t ongeveer. was destijds de gangbare opvatting. Het leven-van-alle-dag gaat toch irnmers
J I t\ gewoon door?
i J J Twijfel en _onzekerheid acltervolgden mij jarenlang. Leeftle mijn vader voort in een andere

\' f gedaa$e í Uoms meende ik van wel vooral als het leven meer dan gemiddeld voorspoedig
,.\Q verÏep.. Dan weer was de tegenwind dermate groot, dat ik niet kon rèkenen op ájn st'eun oT\!- met heÍkennen.
S ., En natuurliik trnoteerde ik mijn.leven in de band te neÍÍFÍL l{aaÍ ik miste elke dag de leiding' \ { en vertrouwdheid van vooral mijn vader. Want als kind wilde ik later worden als íare ik eeó

\ exacte kopig.vgn hem, Het heeft mij dan ook nper dan dertig já gekost om het .ongehrk'te

- J verwerken lk ben erdoor getg_ken{, een beetje scheef gegroàiá, Ik-weet het, maar kó er nog
\ ' -d maaÍ Jvetnig aan verhelpe.n- Een leetje 'zonderling' zal ik voor anderen altdd wel blijven
\ 1 

Maar ja ook daaraan ben ik inmiddels wel gewend. 
-

$ ) Het.drama- is_nog steeds- nie! voorbij_. Door de schedelbasisfractuur lijdt mijn alesdsl ann
[ ! 

'Atáeimerj 
Tp*q haar kinderen onderling is het nooit meer helemaal goed lekomen. Veel

) _ $ afstandeljkheid, ruzie en waÍrtrouwen speeftèr tussen hen
\\\
! _$ Door huwelijk_en gezin kreeg ik een late op geluk. Daarin ervaar ik rust en
J 

\| eeboreenheid. Bovendien is damdoor weer plaats voor ópreèhigeloofgekomen
5
E.

{Jen wereld van verschil kan er ontstÍuul voor de nabestaanden in enige luttele seconden als-gevolg 
van een foutieve beslissing van een ander. Helaas ja dat gebeurt dagetijks en wel nog

steeds onnodig te vaak.

Lucas van der Hoeven
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