Milan en Timo, voor altijd samen

Petra en Arthur wonen al ruim zes jaar samen wanneer zij in 1994
besluiten om te gaan trouwen. Tot dan vormen zij en hun hond,
parkieten en vissen een 'gezin'. In februari 1998 blijkt Petra in verwachting te zijn van een tweeling. Ze is oktober dat jaar uitgerekend. Na 23 weken zwangerschap gaat het echter mis. Ze heeft 's
avonds wat bruine afscheiding en wat pijn in haar onderbuik, maar
omdat Petra een heel drukke week achter de rug heeft, denkt ze
dat haar lichaam daar wat op reageert. Wanneer ze in de ochtend
ook wat bloedverlies heeft belt ze de verloskundige. Deze adviseert haar om rustig aan te doen. 's Nachts krijgt Petra steeds
meer pijn en in de ochtend breken haar vliezen. Arthur belt de verloskundige en ze moeten naar het ziekenhuis. Op een echo is te
zien dat beide kindjes nog wel in leven zijn maar dat inderdaad de
vliezen van één van de kindjes gebroken zijn. Petra krijgt medicatie om de weeën tot stoppen te brengen maar na drie dagen breken ook de vliezen van het tweede kindje. Een nieuwe echo laat
zien dat de kindjes, weliswaar stilletjes, beiden nog in leven zijn.
Petra en Arthur worstelen zich door deze onzekere en angstige
dagen heen. Ook Arthur slaapt en eet in het ziekenhuis. Woensdagavond komt er bij Petra een stukje navelstreng naar buiten.
Daar zit geen leven in, maar de echo laat opnieuw twee nog
steeds levende kindjes zien. Deze nacht is verschrikkelijk voor
Petra en Arthur. Ze huilen, hopen en bidden met elkaar. De volgende ochtend wordt er opnieuw een echo gemaakt. 'Onze kanjers hadden het opgegeven.·

Toen wij kregen te horen dat Milan en Timo na een lange week vol
hoop en wanhoop toch uiteindelijk in mijn buik waren gestorven,
dacht ik gelijk: 'Oh gelukkig'. Gelukkig dat er toch eindelijk een eind
was gekomen aan dat hopen en wanhopen. Gelukkig dat hen verder
leed bespaard zou blijven. Maar ik was ook intens verdrietig omdat j e
natuurlijk j e hele leven in duigen ziet vallen. We hadden ons zo verheugd op onze tweeling; en nu na een lange week was het zeker, we
zouden ze nooit levend in onze armen mogen sluiten. De droom, de
roze wolk was met een flinke knal uiteengespat.

Milan en Timo voor altijd samen

We hebben in overleg met een begrafenisondernemer (op advies van
het ziekenhuis) een mis gehouden in de kapel van het ziekenhuis. We
hadden ook bewust besloten tot een crematie omdat wij ons niet naar
een begraafplaats zagen gaan. We vonden het ftjner als we ze later mee
naar huis konden nemen, zodat ze toch altijd heel dicht bij ons zouden
zijn. De pastoor die ons heeft getrouwd, hebben we toen gevraagd een
paar mooie woordjes te spreken. Deze mis is door de naaste familie en
twee verpleegkundigen van het ziekenhuis bijgewoond.
Onze wens was om Milan en Timo samen in een kistje te leggen, zodat
ze voor altijd samen zouden zijn. We hebben ook een bloemstuk laten
maken in de kleuren blauw en wit. Dat hebben we op het kistje gelegd.
We hadden ook besloten niet naar de crematie te gaan, omdat we dat te
zwaar en te moeilijk vonden. De begrafenisondernemer heeft alles
voor ons geregeld. Hij heeft ze ook aangegeven bij het gemeentehuis
en hij heeft ze laten bijschrijven in ons trouwboekje. Toen het urntje
vrijgegeven werd, heeft hij er voor gezorgd dat wij het in huis kregen,
samen met de aktes van geboorte en overlijden.
Op zich was het een mooie dag. Mooi omdat het goed voelde hoe wij
het hebben gedaan. We hadden er op de een o f andere manier vrede
mee. De mis op zich was natuurlijk enorm zwaar, j e beleeft het als in
een soort roes waar j e maar niet doorheen komt, maar waarvan j e weet
datje er doorheen zult moeten. Na de mis zijn we met de familieleden
bij ons thuis samengekomen om koffie te drinken met een stukje vlaai.
Even napraten over de gehele dag. Als ik er nu op terugkijk vind ik nog
steeds dat we toen goede beslissingen hebben genomen. Nog steeds
voelt het heel erg goed. Ik denk zelf dat dat komt omdat we voor, tijdens en na de bevalling van Milan en Timo heel goed zijn begeleid.
Een luisterend oor van iemand die precies weet hoe j e j e voelt

De eerste dagen en weken na de crematie zijn voorbijgegaan, hoe weet
ik nog steeds niet. J e leeft, maar dat is ook alles. Ik weet nog heel goed
dat ik me toen helemaal niet kon voorstellen dat ik ooit nog eens gelukkig zou zijn o f worden, ooit nog eens zou kunnen lachen, ooit nog eens
aan iets anders dan Milan en Timo zou kunnen denken. Dit was voor
mij volstrekt ongeloofwaardig. In het begin weetje ook niet watje wilt:
praten, niet praten, niks voelde goed. Als mensen vragen stelden dad1t
ik: ik heb er geen zin in. Als mensen deden alsof Milan en Timo er
nooit waren geweest, dacht ik: hoe kunnen jullie zo koud en hard zijn?
Het was gewoon nooit goed. Als j e zelf niet weet hoe de mensen zouden moeten reageren is het natuurlijk volstrekt logisch dat de mensen
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in je omgeving ook niet weten hoe te reageren. In het begin kregen
weveel bezoek, veel telefoontjes, veel bloemen, veel kaarten.
Maar na verloop van tijd, zeker na de beruchte zes weken, zwakte het
allemaal af. De telefoon ging niet meer over, bloemen waren verwelkt,
de postbode bracht geen teken van aandacht voor ons. Zelf hadden we
de mensen ook gevraagd ons op een gegeven moment met rust te
laten. We hadden zoveel op een rijtje te zetten, we hadden zoveel om te
bespreken met elkaar. De buitenwereld, die was even niet meer interessant voor ons. Het enige dat telde was dat we probeerden ons leven
weer op de rails te krijgen. En even hadden we genoeg aan elkaar. Door
de meeste mensen werd dat heel goed begrepen. Na een bepaalde tijd
hebben we die mensen ook zelf benaderd, zo van: we durven weer, we
willen weer, we moeten weer. Maar ook waren er mensen in onze nabije
omgeving die onze wensen niet respecteerden. Ze hebben het ons in
die tijd nog eens extra moeilijk gemaakt. En dat doet pijn, heel erg veel
pijn.
De eerste weken keken we ook heel vaak naar de foto's, de voetafdrukjes. Soms was dal heel moeilijk, soms een opluchting. Wat mij heel erg
goed door die eerste enorme zware periode heeft geholpen, was praten
met mensen die ook een kindje hadden verloren. Lotgenoten waren
toen heel belangrijk. Ik hoefde niks uit te leggen, het werd zonder veel
woorden ook wel begrepen, ik hoefde geen verantwoording af te leggen voor mijn daden. Ik had een luisterend oor zonder verwijten. Op
de een of andere manier werd je ook voorbereid op hetgeen nog zou
kunnen komen, doordat iedereen vertelde hoe het er in zijn of haar
omgeving aan toe ging en hoc het verder met henzelf ging. Dat zijn
dingen die helpen je enorm. Je weet een beetje watje nog meer kunt
verwachten.
Een luisterend oor was heel belangrijk, maar een luisterend oor van
iemand die precies weet hoe je je voelt, watje hebt moeten meemaken
en doorstaan dat was nog belangrijker. We hebben niet veel gelezen
over overleden kindjes. Eén boek kan ik me nog heel goed herinneren:
'Mama, hierboven kan ikje horen'. Hierin stond iets dat mij heel goed
heeft gedaan: kindjes komen naar de aarde om heel veel liefde te krijgen, te geven of beiden. Als ze dat hebben gekregen is hun taak hier op
aarde volbracht.
We zijn ergens aan begonnen maar hebben het niet af mogen maken
1adat Milan en Timo waren overleden was de eerste gedachte: nooit
meer kinderen! Maar al een dag of twee erna, dacht ik: het is niet af, dit
klopt niet. We zijn ergens aan begonnen maar hebben het niet mogen

