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DOOR OLIVIER NEESE

“Kijk, ook Brammie gaat straks supporteren
voor de Rode Duivels”, zegt mama Anje
Verschueren (44) trots, terwijl ze een rood
voetbalshirt van de nationale ploeg van de
verwarming neemt en toont. “Gekregen
van een nicht, die er Brammie en het rug-
nummer 21 op heeft geplaatst.” Die 21 ver-
wijst naar de leeftijd die Bram Ballegeer
voor eeuwig zal dragen, nadat hij exact twee
jaar geleden totaal onverwacht overleed.
“Maart was een bijzonder zware maand”,
zucht papa Arne Ballegeer (46). “Op 5
maart zou hij er 23 geworden zijn, op 25
maart is hij twee jaar geleden gestorven,

daartussen valt mijn verjaardag maar dat
heeft geen enkele waarde meer…”

ORGAANDONOR

Twee jaar geleden stierf Bram Ballegeer
door een aneurysme, een verwijding van
een bloedvat. Met hevige hoofdpijn ging de
topfitte 21-jarige marinier in opleiding het
ziekenhuis binnen, waarop een spoedope-
ratie – om de druk in de hersenen te ver-
lichten – nodig bleek. Maar ondanks alle
operaties mocht er geen hulp meer baten
en werd Brammie op 25 maart 2014 twee
dagen later hersendood verklaard.
Tot overmaat van ramp: op het moment dat
het noodlot keihard toesloeg, zaten zijn ou-
ders duizenden kilometers verder, op de
Dominicaanse Republiek. Arne : “Rond 19
uur zag ik een gemiste oproep van onze
dochter Wynona. Toen ik terugbelde, had ik
haar vriend aan de lijn. Ik ving enkel losse
woorden op : Bram, ziekenhuis, gat boren,
druk in hersenen verminderen… Ik sloeg met-
een in paniek en ben naar de receptie van
ons hotel gespurt. Ik moest meteen een
vlucht naar huis hebben. Op de luchthaven
in de Dominicaanse Republiek belde een
arts ons op: jullie zoon is hersendood…” Anje:
“En meteen volgde de vraag of Bram donor
wilde zijn. Dat was de zwaarste beslissing
dat we ooit moesten nemen. Zeker omdat
het zo snel ging en we nog zo ver weg

waren. Eerst moest het doordringen wat ze
zeiden – we beseften nog niet dat onze
zoon er niet meer zou zijn – en dan moet je
die vraag beantwoorden. We hebben uitein-
delijk meteen toegestemd, omdat we wisten
dat Bram dat zelf gewild zou hebben.”

DANKBRIEFJES

Of het troost biedt dat Bram met verschil-
lende orgaandonaties nog meerdere levens
heeft gered? “Ja en nee”, zegt het koppel
eerlijk. “De donaties gebeurden anoniem,
maar na drie maanden kregen we van een
anonieme lerares een bedankbriefje voor
het krijgen van zijn nieren. Daarna hoor-
den we niets meer. Ik heb dan zelf contact
opgenomen met het ziekenhuis met de
vraag of er nog nieuws was. Ik vond dat wat
ondankbaar, terwijl we wisten dat er nog
meerdere organen doorgegeven waren.
Blijkbaar was er iets mislopen in de com-
municatie én kan het bij sommige organen
soms lang duren voor ze weten of het nieu-
we lichaam ze aanneemt. Dat kan kloppen,
want drie maanden geleden kregen we een
tweede dankbriefje, van iemand die Brams
pancreas, lever en dikke darm had gekre-
gen. Die persoon vertelde dat het een jaar
duurde voor alles gelukt is. Maar hoeveel
levens Bram gered zou kunnen hebben,
weten we dus niet. We weten dat er meer-
dere organen zijn geplaatst en dat we van

“Tatoeages zijn een deel
van ons rouwproces”
OUDERS VAN BRAM BALLEGEER VERWERKEN

VERLIES VAN HUN ZOON OP BIJZONDERE MANIER

SINT-KRUIS q Twee jaar na het overlijden van Bram ‘Brammie’ Bal-
legeer blijft de pijn bij familie en vrienden aanwezig. Iedereen pro-
beert volop het verdriet een plaats te geven. Zijn ouders doen dit zelfs
letterlijk. “Tatoeages zijn een deel geworden van ons rouwproces.”

Wijlen Bram Ballegeer. (GF)

“Op mijn borstkast heb ik een schets van
het hoofd van Bram, op basis van de foto
op zijn bidprentje, laten zetten”, vertelt
vader Arne. “Een realistische foto wou ik
niet. Dezelfde schets staat trouwens ook op
zijn rustplaats. Eigenlijk ben ik dus met
twee tattoos verbonden met Bram.”

“Na de begrafenis van Bram kregen we
van een familielid een kaartje, dat ze
zelf ontworpen had. Daarop staat zijn
naam, een vliegend vogeltje en een tekst-
je : ‘Vlieg ! Vlieg naar waar je wil. Geniet
van alle vrijheid. Hier word je niet verge-
ten !’ Dat vonden we zó mooi dat we
besloten om dat samen als tatoeage op
ons lichaam te zetten : Anje op haar
rechterbil, ik op mijn linkerzijde. Het-
zelfde hebben we ook laten graveren op
zijn grafsteen. Het klinkt misschien on-
nozel, maar voor ons geeft dat toch een
gevoel van verbondenheid, tussen ons en
onze zoon.”

“Op mijn bil staat de notenbalk met no-
ten van het refrein van ‘Min Moaten’,
het bekende nummer van Flip Kowlier”,
vertelt mama Anje. “Dat was een van de
favoriete nummers van ‘Brammie’, die ook
tijdens zijn begrafenis werd gespeeld. Nie-
mand kon het toen nog droog houden. Het
is tevens een verwijzing naar zijn maten,
waarvan hij er véél meer had dan we ooit
hadden durven te denken. De notenbalk heb
ik laten maken door een muzikant, want
dat vind je niet zomaar op het internet.
Twee weken geleden heb ik via Twitter een
foto van de tattoo doorgestuurd naar Flip
Kowlier. Hij grapte meteen : De inspectie
van Sabam is onderweg. (lacht) En zo wis-
ten we meteen ook dat de noten klopten,
want zelf kennen we daar niets van.”

“Ik zou graag eens in

contact komen met een

persoon die een orgaan

van onze zoon kreeg”

ANJE VERSCHUEREN

Mama van Bram
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slechts twee mensen een dankwoord heb-
ben gekregen. Er kunnen er misschien nog
komen, dat weten we niet, maar ik hecht
toch wel een groot belang aan die bedank-
briefjes.” Anje: “Zelf zou ik graag eens in
contact komen met een van die personen,
die een orgaan van onze zoon kreeg.” Arne:
“Ik niet, absoluut niet. Ik vind dat wat cree-
py. Het is beter dat het anoniem gebeurt.”

SYMBOLIEK

Na twee jaar is het verdriet allerminst gesle-
ten. “Het rouwproces vind ik zelfs moeilij-
ker geworden”, getuigt Anje. Arne: “Ik
vraag me nog steeds af hoe we dat eerste
jaar doorgekomen zijn. Als ik er nu op

terugblik, beleefden we die eerste maanden
in een soort waas. We werden geleefd.”
Anje: “En we hadden elk persoonlijk zoveel
verdriet dat we er niet voor elkaar konden
zijn. We sloten ons niet af van elkaar, maar
het was én is nog altijd moeilijk om erover
te praten. Wat kunnen we meer zeggen dan
dat het vreselijk is en dat je dit zelfs je
ergste vijand niet toewenst?”
Het koppel heeft intussen zelf een eigen
manier gevonden om het grote verlies een

plaats te geven. Letterlijk en figuurlijk.
“Sinds zijn overlijden stoppen we ons ver-
driet in het plaatsen van tatoeages”, vertelt
Anje. “Daarvoor hadden we eigenlijk wei-
nig met het plaatsen van inkt op ons li-
chaam. Ik had een heel kleine schorpioen
op mijn voet, maar dat was het. Maar nu
vinden we er troost in.” Arne: “En het is ook
zeer verslavend. Eenmaal je er mee begint,
verlang je na enige tijd weer naar die pijn,
dat nieuw tekentje.” Anje: “Telkens kiezen
we voor een symbool, dat verwijst naar
Bram. En niet enkel wij, maar ook zijn zus.
Zij heeft – hoewel we liever niet hadden dat
ze een tattoo zou zetten – een vlinder ge-
plaatst, met daaronder Een Brammie. Onze
dochter zegt terecht: het maakt deel uit van

ons rouwproces.”
“Met onze tatoeages willen we zeker niet te
koop lopen of opvallen. Op een doorde-
weekse dag zit alles onder onze kledij ver-
stopt en weet niemand van iets. Het is iets
van ons. Enkel op vakantie of in de zomer,
als ik een bikini draag, kan je de tattoos
zien. En dan krijgen we wel wat bekijks en
vragen. Ons doet het dan vooral plezier dat
Bram nog eens genoemd wordt, dat broere
nog eens in de picture komt.”

“Tattoo's zijn zeer

verslavend. Na een tijdje

verlang je weer naar die

pijn, dat nieuw tekentje”

ARNE BALLEGEER

Papa van Bram

mama Anje op. “Het is ongelofelijk.
Zeker 2.000 stickers zijn al gekleefd.
Weet je : een vriendin stopte onlangs
op een parking in Nederland en zag
plots op een paal een sticker hangen.
(lacht) Ze zei meteen : ‘Brammie’ is hier
ook geweest’.” (ON)

SINT-KRUIS G Kort na het overlijden van
Bram Ballegeer startte zijn zus Wynona
met een stickeractie. Ze ontwierp een
blauwe klever, met daarop ‘Brammie’ en
het logo van Nike. “Hij was zot van dit
sportmerk, elk jaar bestelde hij zeker
vijf paar zelf ontworpen schoenen van
Nike”, vertelt ze. “En blauw en bor-
deaux waren zijn lievelingskleuren. Het
was zijn droom om de wereld te ont-
dekken. Met die stickers probeerden
we hem naar zoveel mogelijk plaatsen
mee te nemen.”

DUIZENDEN STICKERS

Na twee jaar kent de actie nog steeds
een onwaarschijnlijk succes, waarbij al
enkele keren stickers bijgemaakt moes-
ten worden. Zowel de familie, vrienden
als collega’s van de ouders nemen de
klevers mee op reis, om die dan op een
plaats achter te laten. “Van de cafés in
Brugge tot in New York, van de kliffen
in Étretat tot de zoutvlakten van Bolivia.
Zelfs op de laptop van een bekende dj
heeft de sticker al gehangen”, somt

‘Brammie’-stickers veroveren de wereld

Een ‘Brammie’-sticker in Étretat. (GF)

“Nog een tatoeage hebben we gemeen, en
hebben we zelfs op dezelfde plaats laten
zetten”, zegt Arne Ballegeer. “Op onze
rug staat Bram zijn naam in elfentaal.
Een vriendin van Wynona leerde ons dat
lettertype kennen. Ik vond dat zo mooi.
Op internet heb ik gezocht hoe je ‘Bram’
op die manier schreef en we hebben het
dan beiden op onze rug laten zetten.” 

“Op mijn linkerarm en –schouder prijkt
een uil, met een slot en een sleutel”,
zegt Anje Verschueren. “Dat staat voor
mij symbool voor de vrijheid die Bram
nu heeft. Intussen is die tatoeage uitge-
breid met bloemen, die leiden tot een
feniksvogel op mijn rug. Dat is het sym-
bool voor het herrijzen uit de as.”

“Rond de notenbalk is intussen een vol-
gende tatoeage in voorbereiding, eentje vol
vlinders en libellen”, gaat Anje Verschu-
eren verder. “Vreemd genoeg hebben we
iets met vlinders. Waar we ook gaan, al-
tijd komen de vlinders naar ons. Kort na
het overlijden van Bram was het meer
dan twintig graden. Rond ons kwamen
plots een heleboel lieveheersbeestjes en
vlinders. Toen dachten we samen: “Bram
komt eens goeiedag zeggen.” Misschien zit
het in ons hoofd, maar een mens zoekt
altijd contact, hé.”

Anje Verschueren en Arne
Ballegeer, verenigd in verdriet.
(Foto's Tom Brinckman)


