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Jelte Krij nsen

ffiroert e dood
U itgeverij G rowí ngStories, 2022

ln dit bcekje nnet een

r-nccie, synnbcLische

omslag schrijft Jelle
Krijnsen (L976) open
en eer[i1 k cver ziln

persccn lil ke zoeklochl
naa r ziln cverleden

.JCngste brcertye Peter

werd aLs derde klnd thuis

gebcren in L979 - Jelte
was toen tweeen ha lf )aar
cud - en cverleed enkele

uren Later Fii; kwam ter

were[d met cyctopie, een ernstige hersenafwijking
waardoor ziln gezicht niet normaal ontwikketd was en

hij geen Levenskansen had Het meest pijntijke is dat

Peter na ziln geboorte direct werd 'afgevoerd' en dat

zisn ouders en twee broers nooit afscheid va n hem

hebben kunnen nemen.

Tijdens een langdurig verbtijf in Griekenland ervaart
Jelte dat de omgang met de dood en overledenen in

de Grieks-orthodoxe cuttuur veeI va nzetfsprekender
is dan bij ons en hoe krachtig en verbindend het
gezamentijk herdenken van overteden familieleden is

Het zel hem op het spoor om het gesprek met ziln

moeder aan te gaan en uit te zoeken waar de as van

Peter is verstrooid Jaren later is Jelte zelf vader van

drie zoons en rea[iseert hij zich hoezeer het gemis

van Peter en het zwilgen binnen de familie hem
hebben gevormd Het is de tijd waarin het dankzi),
een wetsvoorstel na ar aanteiding van een massaal

ondertekende petitie mogelijk wordt doodgeboren
kinderen in te schrijven in de Basis Registiàtie
Personen (BRP)

Ontroerend is de beschrijving van de dag waarop ziln

ouders samen met Jette en oudste zoon Theo, Peter

laten inschrijven in de BRP veertig )aar na dato Atsnog

vieren zt) als g ezin samen ziln geboorte en herdenken
ztj ziln overtijden

Jelte Krijnsen schreef dit boekje om de heLende kracht
van de inschrijving in de BRP en het samen herdenken
van overleden kinderen aan anderen mee te geven

leder overleden kind heeft bestaansrecht, ook aLs het
n iet of m aar kort geleefd heef t Zi)n verhaa I maa kt

duidetijk hoe belangrijk het voor broers en zussen is
om aandacht te geven aan hun rouwproces, hoe jong

ze ook waren bij het overtijden van hun broertje'of
zusje Niet atleen vanwege hun eigen verdriet, maar

ook aLs erkenning van het gemis in het gezin Zoals

Jelte schrijft: 'Maar ik ben niet de jongste van twee
Ik ben de middelste van drie'.
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Luister ook naar de pcdcast

waarin Marleen Mulderi.l

met Jelte Krilnsen spreekt

cve r ziln zoektochtffi
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