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Hij heette Ben. Hoe bleek blond hij was, weet ik nog goed. 

Zijn slappe jongenslijf slingerde als sluik haar als hij liep. 

Zijn mond was breed, zijn ogen waren licht. Hij had door-

zichtige wimpers. Hij praatte rustig en helder. Soms maak-

te hij dierengeluiden. Dat kon hij goed. De roep van een 

uil of een duif, met zijn handen voor zijn mond, en het 

gekwaak van kikkers, met zijn tanden op elkaar.

 Ben en ik kenden elkaar uit een oertijd waaraan geen 

herinnering bestond. We werden in dezelfde straat gebo-

ren. Elke ochtend liepen we samen naar school. Stilaan 

verschenen we in elkaars fotoalbums, bevolkten elkaars 

gedachten, goten mondjesmaat elkaars geheugen vol, met 

woorden en momenten, oranje als priklimonade en glin-

sterend als verre sterren.

 Hoe het ons gelukt is. Dat wil ik vertellen. Hoe onze ge-

schiedenis begon. En hoe er nooit een eind aan kwam.

Ben was acht. Ik was zes. Op zondag 5 maart 1978, voor dag 

en dauw, kwam voor het eerst de dood langs. Zomaar uit 

het niets. Niet dat iemand wakker schrok. We waren ons 
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nergens van bewust. We sliepen. De jonge dood, stil en 

snel, nam Hendrik mee, de zoon van de buren op nummer 

66. Ze vond hem niet in zijn bed maar op een weg met 

haarspeldbochten. Hij was pas eenentwintig.

 Het stond niet in de krant. Dat herinner ik me. Hoe onze 

moeders tevergeefs door kranten bladerden. Nergens een 

foto van het ongeval. Wel een foto van een Cadillac in een 

berglandschap. Hendrik reed niet met een Cadillac maar 

met een motor, een Yamaha.

 De volwassenen probeerden niet over Hendriks dood 

te praten wanneer wij in de buurt waren. Dat hadden we 

snel begrepen. De stilte rond het gebeuren verscherpte 

onze aandacht. De maan had plots een donkere kant. In 

haar schaduw vingen we flarden van gesprekken op, blik-

ken, stiltes. Het leek op schelpen rapen. We vulden onze 

emmertjes tot aan de rand. Alles kon dienen. We zochten 

puzzelstukken bij elkaar voor een broodnodig verhaal. Zo 

begon het.

Op een bosweg langs een steile bergwand reden vijf jon-

ge mannen in een gedeukte Cadillac, met haaienvinnen-

spoilers boven de achterwielen. Ze kenden de vallei als hun 

broekzak. Gewoonlijk kampeerden ze bij de blokhut aan de 

rivier. Ze hielden het vuur aan de gang, praatten, lachten 

luid, dronken single malt, sliepen amper. De agent zei dat 

ze die avond meteen na het feestje met de Cadillac vertrok-

ken waren naar het jachtgebied hoog in de bergen. Het was 

lente, geen jachtseizoen. Die mannen vierden vrijgezellen-
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nacht. Een van hen zou vader worden. Er moest de volgen-

de zaterdag dringend getrouwd worden. Daarom reden ze 

daar, op dat uur, op die berg, de zonsopgang tegemoet.

 Een dichte mist belemmerde het zicht. Het vroor. De 

chauffeur had moeite om zijn ogen open te houden. Op 

de achterbank, tussen de slaapzakken, de tentzeilen, de 

mondvoorraad en de lege bierblikjes, lag de toekomstige 

bruidegom te slapen. Naast hem zaten twee vrienden af-

wisselend bij elkaar op schoot, stomdronken. Ze voerden 

oprecht en luidruchtig conversatie, als wierpen ze elkaar 

nog steeds hun waarheden toe aan weerszijden van het ca-

fé. Over het leven. Over de vrouwen. Over de bruid en de 

bruidegom.

 De chauffeur leunde voorover, tuurde moeizaam door 

de beslagen voorruit, knikkebollend, liet zijn voorhoofd 

rusten tegen het grote stuurwiel. Naast hem werd een 

raampje opengedraaid en aan de radio gemorreld.

 Plots veerde de man aan het stuur recht, strekte zijn ar-

men, ging voluit op de rem staan. De Cadillac walste zig-

zaggend over de weg en kwam met gierende banden tot 

stilstand.

 Godverdomme. Allen waren meteen klaarwakker. In het 

licht van de koplampen stonden ze. Herten. Midden op de 

weg.

 Even bleef het stil. Toen stapte iemand als eerste uit, liep 

een eind, molenwiekend en stampvoetend, de meute in. 

Als een kind dat een vijver inloopt, zette hij amper een golf 

in gang. Langzaam, beheerst, hoogmoedig keerden enkele 
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herten hem een moment de rug toe. Toen keken ze hem 

opnieuw aan, onyxen, paar per paar, uit alle hoeken.

 Vertraagde jagersreflex. Zich omdraaiend, recht in het 

verblindende licht van de Cadillac, schreeuwde de man: 

‘Waar wachten jullie op? Schiet ze dood! Zijn jullie gek ge-

worden? Knal ze af!’

 Iemand had de kofferbak al geopend en gooide de in-

houd ervan in de berm. Nergens iets van een wapen te vin-

den. De chauffeur doofde de koplampen en legde de motor 

stil. In het donker bulderde de lach van de bijnabruidegom 

die aan de kant van de weg zijn laarzen nat plaste.

 ‘Die beesten weten het,’ treiterde hij, ‘dat het lente is. 

Dat wij ongewapend zijn en zij in de meerderheid. Ze laten 

ons er niet door. De zonsopgang is van hen.’

 Toen hun pupillen zich hadden aangepast aan de duis-

ternis zagen de jagers pas hoeveel dieren de weg versper-

den. Op een steenworp stond een groep ranke hinden en 

opvallend jonge reeën. Ze bewogen amper. Hun aanblik 

nagelde iedereen aan de grond. In de stilte was hun adem 

hoorbaar, witter dan mist. Hun dichte winterpelzen damp-

ten op het uur van dauw. Krakend hout onder hoeven ver-

raadde hen die nog uit het bos kwamen en zich bij de groep 

aansloten. Ze werden met de minuut talrijker.

 Een grijs vlak leek bergop een stuk uit het bos te gom-

men. Met de opgaande zon doemde daar, stilaan, een me-

talen muur op. Aan de rand van de weg stond een oplegger 

met een container.

 ‘Wie parkeert nu hier?’ vroeg iemand zich luidop af.
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 ‘Dit monster kon de helling niet meer op,’ giste een an-

der. De mannen baanden zich een weg tussen de herten 

door, op aanraakafstand. De dieren volgden enkel met hun 

blik. Wie het eerst de oplegger naderde, kon het vloeken 

niet laten.

 ‘Miljaarde. Geen stuurcabine. Die gek heeft dat ding 

achtergelaten. In het duister rijd je er zo tegenaan. Dan 

nog liever een hert.’

 Toen zagen ze het, alle vijf, wat niemand ooit zien wil, 

met hun eigen ogen en voor alle nachten op hun netvliezen 

gebrand: in de duisternis, naast de container, ertussen, er-

tegen, eronder, het schroot van een Yamaha en een helm, 

een jas, een schoen, een levenloos lichaam, gebroken, 

verwrongen, vermorzeld, uiteengereten tussen metaal en 

asfalt. En toen, vlakbij en zonder angst, zachtmoedig, de 

rijzige gestalte van een edelhert, groter dan elk van hen.

 De plotse verschrikking joeg allen uit elkaar. Herten het 

woud in en mannen, in doelloos tumult, ten slotte met gie-

rende banden om hulp die niet meer baten kon.

 Het edelhert blies als laatste de aftocht. Rustig draaide 

het zich om en verdween in het woud, zijn machtige gewei 

opgaand in de takkenbossen.

De twee agenten belden eerst aan bij Ben thuis. Hij was 

er niet. Hij was op school. Zijn moeder moet geschrokken 

zijn van de uniformen. De politiemannen stelden haar ge-

rust. Het slechte nieuws was niet voor haar. Of ze even mee 

kon komen omdat mevrouw Snoeck alleen thuis was. Nie-
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mand mocht alleen gelaten worden met zo een bericht. Je 

had een hand nodig om in te knijpen en om op te steunen. 

Iemand moest je verzekeren dat het ongeluk geen boze 

droom was maar zo echt als wat, jammer genoeg want het 

had niet mogen gebeuren. Daarvoor kwamen de agenten 

Bens moeder halen.

 Toen mevrouw Snoeck de deur opende, wist ze het 

meteen. Onafwendbaarheid zie je van ver aankomen. Zo-

dra je een kind hebt, oefent je hart de pijn van het ergst 

denkbare verlies. Je bezweert het lot, stelt je het onvoorstel-

bare voor, in een flits. Je sluit meteen die mogelijkheid uit, 

in alle redelijkheid en onredelijkheid. Je geeft geen stem 

aan je vrees. Uit alle macht sla je de angst kort en klein. Om 

leven mogelijk te maken.

 De agenten volgden mevrouw Snoeck door de smalle 

gang naar de woonkamer, mijlenver van de voordeur. Ze 

namen hun kepie af. De oudste van de twee zei: ‘Het spijt 

me u dit te moeten melden, mevrouw Snoeck. Uw zoon 

Hendrik is deze nacht omgekomen bij een verkeersonge-

val. Hij is tegen een stilstaande vrachtwagen gereden. Hij 

was op slag dood.’

 De andere agent sloeg zijn ogen neer. Hendriks moeder 

voelde eerst iets als dankbaarheid. Omdat die politieman het 

meteen vertelde. Eerlijk. Zonder omwegen. De waarheid.

 Er viel een stilte. Beide moeders leken verdoofd. In hun 

vroegere verbeelding waren ze nu al ingestort. Ze bleven 

overeind. De agenten legden hun hand op de schouder van 

Hendriks moeder. ‘Innige deelneming,’ zeiden ze.
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 Mevrouw Snoeck ging aan tafel zitten. Onbeweeglijk. 

Haar gespreide vingers bedekten haar gezicht maar half. 

Met wijd open ogen wachtte ze op de tranen, probeerde ze 

de werkelijkheid binnen te laten. Tevergeefs. Alles aan haar 

lijf verzette zich. Even hield de ontkenning stand. Toen, in 

weerwil van de grootste hoop, sijpelde langzaam het besef 

binnen. In horten en stoten. Verwoestend. Haar nachtmer-

rie was realiteit geworden. Beheerst en aandachtig wilde 

ze alles weten. Hoe het toch godsmogelijk was. Hoe was 

het gebeurd? Reed Hendrik te snel? Had hij gedronken? 

Hij was toch niet alleen? Waar was hij? Was er iemand 

bij hem? Wanneer? En wat moest ze haar man vertellen? 

Waarom? Waarom reed Hendrik daar? Waarom ’s nachts? 

Of hij op slag dood was. Of hij pijn had geleden. Of zij hem 

kon zien, alstublieft. Wanneer ze hun zoon konden zien, 

zij en haar man.

Vergezeld van een collega kwam Hendriks vader thuis. De 

politie had hem in het postkantoor opgehaald en meteen 

het overlijden gemeld. Luidop huilde de vader dikke tra-

nen, voor het eerst in zijn leven. Hij hield zichzelf in be-

dwang. Om geen deur in te trappen, geen muur te slopen, 

geen arm te breken, geen kop in te slaan. Hij drukte me-

vrouw Snoeck tegen zich aan en zei: ‘Het spijt me heel erg.’ 

Mijnheer Snoeck had meteen driedubbel verdriet. Hij wist 

dat hij niet alleen zijn zoon maar ook zijn vrouw verloor, en 

zichzelf. Dat niemand nog ooit zou zijn wie hij was. Wie 

overbleef, werd ziek. Of gek.
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 Mevrouw Snoeck zei dat er niets aan te doen was. Mijn-

heer Snoeck liep met de agenten mee tot aan de voordeur. 

Aan de keukentafel zaten nog steeds de collega en Bens 

moeder. Ze luisterden naar mevrouw Snoeck die honderd-

uit praatte.

 Dat ze het altijd geweten hadden. Hendrik was geen jon-

gen om met de motor te rijden. Hoe voorzichtig hij ook 

was. Een motor is een moordwapen. Levensgevaarlijk.

 Ze hadden hem gewaarschuwd. Ze hadden geprobeerd 

hem die motor uit zijn hoofd te praten. Het mocht niet 

baten. Die Yamaha was zijn droom. Hij had er jaren voor 

gespaard. Elke zomer postzakken sleuren. Allemaal voor 

die motor. Hadden ze het hem moeten verbieden? Uw kin-

deren zijn uw kinderen niet.

 Pas enkele maanden voordien, op zijn verjaardag, was 

Hendrik met die motor thuisgekomen. Hij droomde er al 

van toen hij nog maar een heel klein manneke was. Dat 

vooruitzicht. Dat verlangen. Naar de vrijheid, naar de reis. 

Dan straalde hij. Dat was toch niet verkeerd? Hendrik wil-

de de wijde wereld in. Dat was normaal op zijn leeftijd. Ook 

zij waren jong geweest.

 Hendrik kon zo enthousiast vertellen, aan deze tafel, 

over dagenlange ritten door weidse vlakten, over autowe-

gen, door hoofdsteden en boerendorpen, altijd verder en 

dan, ginds, langs veldwegen en kronkelbaantjes de bergen 

in. Ver over de grens. Zo ver waren zij nooit geweest.

 Het had ook in onze straat kunnen gebeuren. Om de 

hoek. Overal dreigt gevaar. Wat doe je eraan? Je kan kinde-
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ren toch niet opsluiten in een kooi als parkieten? Het was 

een ongeluk. Het had niet mogen gebeuren. Hendrik was 

hun enige zoon. Ze konden niet geloven dat hij dood was. 

Kon hij niet gewoon gewond zijn? Hij was pas eenentwin-

tig.

 Mijnheer Snoeck vroeg: ‘Zijn de kinderen nog op 

school?’ Bens moeder was de tijd uit het oog verloren. ‘Ik 

vraag het even aan de buurman,’ zei ze. ‘Dat hij ze ophaalt. 

Ik ben zo terug.’

Om vier uur, het Uur van de Moeders, was ook die dag de 

allergrootste liefde neergestreken, in zwermen, aan bei-

de zijden van de schoolpoort. Aan de straatkant praatten 

ouders over hun kroost, over het weer dat zacht was voor 

de tijd van het jaar en over winterkleren die te klein wer-

den. Op de speelplaats wachtten kinderen in stilte. Tot het 

schoolhoofd met de bel een gat sloeg in de dag en de poort 

openzwaaide onder druk van beiderzijds verlangen naar 

weerzien en straks, thuis, boterhammen met choco.

 Door de bres in de schoolmuur stroomden moeders 

en vaders naar binnen en dromden kinderen naar buiten. 

In de drukte duurde het even tot iemand je vond, om de 

hals vloog, door de haren streelde, vroeg hoe je dag was, en 

hoe de eierkoek met gebakken aardappelen want het was 

maandag.

 Toen na een poos bijna iedereen naar huis was en de rij 

voor de avondstudie zich met tegenzin in beweging zette, 

bleven wij op de speelplaats achter. Ben en ik, Lieveke van 
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de winkel, Oscar met de fopspeen en een paar kleuters die 

ik niet kende.

 Naar de studiezaal hoefden we niet. De schooldag duur-

de lang genoeg. Onze ouders haalden ons zogezegd om 

vier uur op maar kwamen elke dag te laat. Van willen en 

niet kunnen.

 Wanneer we te lang op de speelplaats achterbleven, 

stuurde de zuster ons naar de vestibule, de kille donkere 

wachtzaal voor vergeten kinderen. De vestibule was van de 

hele school, de hele stad, de hele wereld de akeligste plek, 

dichter bij de hel dan het vagevuur. Dwars door de gehoor-

zame stilte tikte de klok in omgekeerde richting. Van de 

schrik en het verdriet dat iedereen je echt voorgoed verge-

ten was, gingen mensen langzaam dood, maar zeker. Dat 

dacht ik tijdens het eindeloze wachten. Neerslachtigheid 

was kinderen niet toegelaten. In de vestibule kon ik er niet 

aan ontsnappen. Kwam het door de duisternis, het glas in 

lood, de eiken lambrisering? Of door de geur van boen-

was en soms op de koop toe bittere pompelmoes op een 

papieren servet, gehaakt tafelkleed onder de sanseveria, 

en de ijzige blauwe vingers van de zuster als ze de partjes 

een voor een tussen haar onbestaande lippen naar binnen 

schoof? En hoe ze ons aankeek, en telde, of we er nog alle-

maal zaten. Hoe zouden we niet? Of was het de hardheid, 

de deur zo dicht, de bank zo hoog dat onze voeten de grond 

niet raakten?

 Eindelijk haalde papa ons op, een eeuwigheid te laat, 

om kwart over vijf. De koperen bel naast de deur zette zich 


