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‘Het geluk ligt 
voor je neus,  
dat is echt zo’

‘I k weet hoe het voelt om neerslachtig 
te zijn”, zegt Stijn Geerinck. “Ik vermijd 
het woord depressie, omdat dat echt 

een ziektebeeld is, maar ik heb uitgebreid kennis-
gemaakt met de neerslachtigheid. Vandaag heb ik 
nog altijd last van moodswings, maar gelukkig kan 
ik de negatieve fases onder controle houden. Ik ben 
erg weerbaar gebleken.”
Binnenkort, op 28 mei, is het vijf jaar geleden dat 
het noodlot toesloeg in het leven van Stijn Geerinck, 
moraalfilosoof van opleiding en leraar zedenleer 
van beroep. Hij was aan het fietsen toen hij van de 
baan werd gemaaid door een auto met een dron-
ken vrouw aan het stuur. Maandenlang lag hij 
half-comateus in het ziekenhuis, maar zijn wils-
kracht, optimisme en discipline brachten hem al 
heel ver in zijn revalidatieproces. Hij schreef in 2019 
een boek over zijn ervaringen, Tussen hoop en her-
senletsel – dat een veel groter publiek verdient dan 
het tot dusver kreeg.
Geerinck lijdt aan een zogenoemd NAH – een 
Niet-Aangeboren Hersenletsel. Hij verloor bij het 

ongeval een deel van zijn hersenen in de rechts-tem-
porale kwab, waar nu een gat in zijn schedel zit. De 
rest van de hersenen nam de functies van dat deel 
over, maar toch blijft hij kampen met beperkingen. 
“Gelukkig ben ik nog altijd min of meer dezelfde 
man als vroeger”, vertelt hij. “Alleen alledaagse din-
gen zijn soms onnoemelijk complex voor mij: de 
tafel dekken of afruimen, mijn boekentas maken 
en zorgen dat ik op tijd in de trein zit. Zodra ik in 
die trein zit, heb ik het gevoel dat de dag erop zit. 
Mijn tijdsbeleving is sterk verstoord. En de weg van 
de minste weerstand is voor mij versperd. Alles is 
een mentale inspanning, zelfs mijn kleren kiezen 
en aandoen.”
Eind deze maand krijgt zijn verhaal een internati-
onaal publiek. Zijn boek verschijnt dan bij de gere-
nommeerde uitgeverij Routledge, in een serie met 
getuigenissen van mensen die een hersenletsel 
overleefden. Hij ontvangt ons bij hem thuis in Ever-
gem, waar hij na zijn studies in Gent samen met 
zijn vrouw een gezin stichtte. Ze hadden het plan 
opgevat om met de twee dochters eens naar Tech-

Vijf jaar geleden werd Stijn Geerinck van de 
weg gemaaid door een dronken chauffeur. 
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boek over, dat eind deze maand in het Engels  
verschijnt. ‘In rancune stop ik geen energie.’
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nopolis in Mechelen te gaan, op zondag 28 mei 
2017, maar dat kon niet doorgaan. De nacht voor 
dat geplande bezoek gebeurde het.

Wat herinnert u zich van het ongeval?
“Niets. Ik weet er niets meer van.”

En uw laatste herinnering van die dag?
“Ook daar ben ik onzeker over. Ik was met een 
vriend in Gent iets gaan drinken, en was op weg 
naar huis met de fiets. Maar dat is mij ook allemaal 
verteld door anderen, dus ik weet niet of ik mij dat 
echt herinner. Misschien is dat ergens wel een voor-
deel, en was ik daardoor niet zo bang om later op-
nieuw met de fiets te rijden. Ik heb alles moeten le-
ren uit de tweede hand, men heeft mij moeten ver-
tellen wat mij overkomen was.”

Wat was er precies gebeurd?
“Ik reed op het fietspad, volkomen reglementair. 
Dat heeft de rechter ook bevestigd: ik had het on-
geval op geen enkele manier kunnen vermijden. 
Een ooggetuige heeft gezien hoe een auto al enige 
tijd aan het zwalpen was. Achter het stuur zat een 
dronken vrouw, die met haar auto in het decor is 
beland, met mij ertussen. Zij had 1,95 promille al-
cohol in het bloed, dus ze had behoorlijk veel ge-
dronken en was wellicht in slaap gevallen.”

Wat is het eerste wat u zich herinnert van na 
het ongeval?
“Dat mijn vrouw en twee dochters op bezoek wa-
ren in het ziekenhuis, al weet ik ook van die perio-
de heel weinig. Maar ik weet nog dat mijn kinde-
ren mijn hand vasthielden – al twijfel ik daar ook 
over, omdat het verhaal mij zo vaak verteld is, na-
tuurlijk, door mijn dochters, die mij herkenden aan 
de manier waarop ik hun hand vasthield. Ik heb 
lang op intensieve gelegen, in een soort semicoma-
teuze toestand.”

En zonder schedeldak?
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‘Dat is mijn ultieme 
motivatie: mijn dochters 
tonen dat er ook in 
moeilijke omstandig-
heden waardevolle 
opties zijn.’


