A BEAUTIFUL STORY

5 SEPTEMBER 2019

JOUW VERHAAL

Lieve Jasmijn,

Op donderdag 5
september 2019 om
16:04 kwam jij ter
wereld om het leven
van je papa en mama te
verrijken. Aan jouw
geboorte gaat
natuurlijk al een hele
geschiedenis vooraf.
Ben jij benieuwd hoe
jouw papa en mama
elkaar ontmoet
hebben? Reis dan terug
in de tijd en duik in het
verhaal van papa en
mama…

Tijdens de zomer van 2017 ging jouw papa
stage lopen bij het bedrijf waar jouw mama
op dat moment al werkte. Een bedrijf in de
ICT, een plek waar weinig vrouwen
werkzaam zijn. Tijdens zijn
kennismakingsrondje sprong jouw
moeder er dus meteen uit voor jouw vader.
En jouw papa was diep onder de indruk.
Jouw mama had die wow-factor niet meteen.
Zij was al helemaal ingeburgerd in het
mannenwereldje en ze was niet zo
ondersteboven van de nieuwkomer.
Na ongeveer anderhalve maand vormden
jouw ouders een projectgroepje samen met
wat andere collega’s. Een onderdeel van het
project waren de klantbezoeken op locatie.
Er werden teams gevormd en jouw ouders
moesten regelmatig samen op pad om een
klant te bezoeken. Samen reden ze heel
Nederland door en ineens hadden ze een
stuk intensiever contact. Dé kans voor jouw
vader om wat meer toenadering te zoeken.
Er werden lange en diepe gesprekken
gevoerd en na werktijd zetten die zich voort
via Facebook en Snapchat. Al snel kregen de
gesprekken een flirterige ondertoon. Maar
stiekem is jouw papa nog best een beetje
een bangerik, jouw moeder uitnodigen voor
een date durfde hij echt niet zomaar.
Inmiddels was jouw mama jouw papa ook
steeds leuker gaan vinden, maar doordat hij
nogal wisselend reageerde, ging ze enorm
twijfelen. Vindt hij haar nou wel leuk, of
niet?

Jouw papa en mama woonden allebei in
Groningen. Jouw mama houdt wel van een
feestje en besloot om samen met een
vriendin naar Noorderzon in Groningen te
gaan. Ze zette zichzelf op ‘aanwezig’ bij het
Facebookevenement. Jouw vader zag dat en
besloot zijn stoute schoenen aan te trekken
en naar hetzelfde festival te gaan. Eenmaal
daar wist hij zich echter geen raad meer
met zichzelf en maakte hij rechtsomkeert.
Thuis baalde hij zo van zichzelf dat hij
zonder lang na te denken een berichtje
stuurde naar jouw mama om haar mee
uit te vragen. Jouw papa en mama zijn beide
sportief, de winter kwam al om het hoekje
kijken, dus jouw vader en moeder waagden
zich op het ijs van de schaatsbaan in
Kardinge.
Samen hadden ze een heerlijke middag
waarin ze elkaar sportief uitdaagden. Ze
besloten de dag af te sluiten met een
romantisch etentje waarbij goede
gesprekken gevoerd werden. Jouw ouders
vertelden elkaar over hun jeugd, familie en
de reizen die ze gemaakt hebben. Door hun
passie voor reizen hebben jouw beide ouders
een tussenjaar in het buitenland
doorgebracht. Jouw mama heeft een jaar in
Sydney in Australië gewoond, terwijl
jouw papa een jaar farm work in NieuwZeeland deed. Vanuit Nieuw-Zeeland
heeft jouw vader maar liefst twee weken in
Sydney rondgezworven. Jouw papa en
mama hadden elkaar dus al aan de andere
kant van de wereld tegen het lijf kunnen
lopen…

Op 25 oktober, de verjaardag van jouw papa
én opa, kregen jouw ouders officieel een
relatie. Zoals je misschien inmiddels wel
weet zijn jouw ouders echte buitenmensen
en genieten ze van elk zonnestraaltje. Ze
besloten er samen tussenuit te knijpen voor
hun eerste vakantie, op Ibiza! Het was een
heerlijke vakantie samen. De vakantie gaf de
relatie een goede boost. Vooral de
Catamarantocht herinnert je vader zich als
een hoogtepunt. De gezamenlijke vakantie
was ook het moment om de relatie naar de
buitenwereld toe bekend te maken.
Enthousiast werden de eerste foto’s op
sociale media gedeeld. Kennismaken met de
aanstaande schoonouders hoorde daar
natuurlijk ook bij…
Jouw mama mocht voor de zondagse brunch
bij jouw opa en oma thuiskomen. Dat was
een spannende stap voor jouw moeder.
Ontzettend zenuwachtig stond ze met een
prachtige bos bloemen voor de deur. Al snel
nam de hele familie plaats aan tafel. Tante
Lotte en oom Lars en tante Eva waren
speciaal voor deze gelegenheid thuis
gekomen. Zij waren natuurlijk razend
nieuwsgierig naar de nieuwe vlam van hun
broer. De brunch was een groot succes. Oma
de Jong kwam er al snel achter dat zij bij
oma Visser in de klas gezeten heeft. Daar
scoorde jouw mama natuurlijk flinke
bonuspunten mee!

Ook opa en oma Visser namen jouw papa
hartelijk op in hun midden. Toen opa Visser
ontdekte dat jouw papa ook een grote passie
heeft voor motors, nam hij meteen de hele
middag beslag op al zijn tijd en aandacht.
Vol enthousiasme begon hij een toertocht uit
te denken! Die hebben jouw opa en vader
nog daadwerkelijk gereden ook. Tante Anouk
vond het wel even lastig dat er ineens een
man in het leven van haar tweelingzus was.
Toen ze zag hoe lief jouw papa is voor jouw
mama en hoe gelukkig hij haar maakt, liet zij
al snel haar twijfels varen.
Na de vakantie ging het dagelijkse leven ook
weer verder. Het dagelijkse leven van jouw
papa begon zich steeds meer in de
hoekwoning van jouw mama af te spelen.
Helemaal toen jouw papa en mama samen
een prachtige Golden Retriever kochten die
ze ‘Saar’ noemden. Saar was natuurlijk een
gigantische trekpleister voor jouw papa.
Misschien ook omdat Saar ineens ‘zijn hond’
wordt als het buiten regent en Saar
uitgelaten moet worden?
Omdat jouw papa en mama toch al zo goed
als onafscheidelijk waren, besloot jouw
vader dat hij klaar was voor een volgende
grote stap. Hij smeedde een plan om
jouw mama ten huwelijk te vragen! Hoe dat
in zijn werk ging, kun je in de wedding story
lezen die jouw papa en mama hebben laten
schrijven.

‘In oktober 2018 gingen jouw papa en mama
op huwelijksreis naar Nieuw-Zeeland. Tijdens
deze reis spraken ze naar elkaar uit hoe
gelukkig ze waren met hun leven, maar hoe
mooi het zou zijn als ze nog een verrijking in
hun leven mochten ontvangen. De wens voor
een kindje was in hun hart geslopen.
En je liet niet lang op je wachten…
In tegenstelling tot jouw papa is jouw mama
een echt ochtendmens. Op 16 december 2018
werd zij al vroeg in de ochtend wakker en
besloot ze een zwangerschapstest te doen.
Tot haar grote verbazing, vreugde en een
klein beetje schrik bleek deze positief te
zijn! Nog maar zo kort hadden ze het
verlangen naar een kindje uitgesproken en
veel sneller dan verwacht ging hun wens in
vervulling. Al snel vulde haar hart zich met
blijdschap. Beneden in de keuken maakte ze
een lekker ontbijtje klaar om dat vervolgens
op bed te serveren, waar jouw papa nog
lekker aan het snoozen was. Tijdens het
ontbijtje vertelde jouw moeder dat ze een
prachtig cadeau bij zich droeg. Ze straalde
van puur en intens geluk en jouw vader
huilde van vreugde. Hij was al ontzettend
verliefd op jouw mama, maar na dit nieuws
leek zijn liefde nog wel drie keer zo groot.
Intens gelukkig genoten jouw ouders van hun
vrije zaterdag.

De eerste persoon met wie jouw ouders dit
bijzondere nieuws wilden delen, was tante
Anouk. Doordat jouw mama en tante Anouk
tweeling zijn en een hele sterke band
hebben, kunnen die twee toch al niets voor
de ander verborgen houden. Tante Anouk
was buiten zinnen van vreugde! Het zou haar
eerste neefje of nichtje zijn. Ze kon niet
wachten tot je er was! Eerste Kerstdag werd
bij opa en oma de Jong gevierd. Tussen de
enorm berg met cadeaus hadden jouw papa
en mama helemaal onderop een prachtig
pakje in goud papier verstopt. Oma de
Jong mocht dit pakje uitpakken en zag
meteen dat dit de eerste echo van jou
was! Opa en oma de Jong verheugden zich
enorm op hun eerste kleinkind. Ook de
tantes en oom Lars verheugden zich enorm
op jouw komst. Oom Lars hoopte stiekem
op een jongetje, waar hij mee kan
voetballen.
Lieve Jasmijn, misschien moet jij
hem maar eens laten zien dat meisjes ook
prima kunnen voetballen?!

Opa en oma Visser namen het nieuws
natuurlijk net zo enthousiast in zich op als
de anderen. Opa Visser is een echte
regelaar en verdiepte zich meteen in
vergelijkingslijsten van kinderwagens. Oma
Visser was erg geëmotioneerd dat haar
dochter haar eerste kleinkind bij zich droeg.
Kerst was nog nooit zo speciaal voor jouw
papa en mama geweest als de kerst van
2018.
Helaas voor jouw mama viel de jaarlijkse
wintersport, waar zij enorm van geniet, wel
in duigen voor haar. Om de wintersport te
vervangen, boekten jouw ouders wederom
een zonnige vakantie naar Ibiza. Ze genoten
enorm van ‘hun eiland’ en elkaar. Jouw papa
heeft tijdens deze vakantie talloze
opvoedkundige boeken verslonden. Na de
vakantie moest jouw mama nog drie weken
werken tot haar verlof. Haar verlof werd op
een hele leuke manier ingeluid…

Zaterdag 3 organiseerden de vriendinnen,
zus en schoonzussen va jouw mama een
babyshower. Jouw mama was op dat moment
hoogzwanger. De zwangerschap ging van
een leien dakje en ze zag er nog steeds
stralend uit. Om twee uur ’s middags
verzamelden tante Anouk, tante Eva, tante
Lotte, Eline, Charlotte, Emma, Sophie en
Anna zich in het huis van jouw papa en
mama. Jouw mama was met een smoes uit
het huis gelokt. Binnen no time werd de
huiskamer helemaal omgetoverd. Het
kleurenthema was goud, wit en zilver. De
ballonnenboog gaf een extra feestelijk sfeer
aan het geheel.
Er was een heerlijke high tea voorbereid
waar iedereen van genoot. Onder het genot
van de lekkerste hapjes en drankjes werden
er ook wat spellen gespeeld. Wist je dat er
al heel wat voorspellingen over jou gedaan
zijn? Vraag maar eens aan je mama of je de
brieven terug mag lezen. Een volgende
activiteit was het invullen van een
vragenkaartje met allerlei vragen rondom de
baby, jij dus.

Zo moest jouw geslacht geraden worden, je
haarkleur, je geboortegewicht en meer
uiterlijke kenmerken. We gingen ook al een
stukje de diepte in. Zo moesten we nu al
raden wat jij later voor beroep gaat
uitoefenen. En dat is geen gemakkelijke
opdracht, ik ben benieuwd of één van de
voorspellingen uitkomt.
Alle aanwezige dames houden van creatief
bezig zijn. Het was tante Anouk die bedacht
had om rompertjes te gaan versieren.
Simpele witte rompertjes in verschillende
maten werden die middag vakkundig
omgetoverd tot ware kunstwerkjes. Dit met
behulp van textielverf en stiften, naald en
draad, vilt en sjabloontjes…
Bij een babyshower horen uiteraard ook
cadeautjes. Een zwangere vrouw houdt alles
graag onder controle, zo ook jouw moeder.
Van tevoren hoopten de meiden een hint
over het geslacht van de baby te krijgen
naar aanleiding van de cadeaulijst.
Uiteraard was dit niet het geval en waren
de overheersende kleuren grijs en neutraal.
Jouw mama werd verwend met een
prachtige zwangerschapsjurk en
voor jou was er een heel bijzonder
cadeautje bij: een cadeaubon voor
de Baby Spa in Groningen.
Na een gezellige middag namen
alle meiden een mooi verpakt
doosje met snoepjes mee naar
huis.

Heb ik in mijn broek geplast?
Donderdagochtend, 5 september 6:30 uur,
slaapkamer Haddingedwarsstraat 12
Het is nog vroeg in de ochtend als Amber
wakker wordt. Ze kijkt op de wekker die
aangeeft dat het kwart voor zeven is.
Vannacht had ze last van wat krampjes,
maar niet erger dan ze al eerder heeft
gehad. Ze kruipt tegen Bram aan en maakt
hem zachtjes wakker. Samen overleggen ze
even of ze de verloskundige moeten bellen.
Ze besluiten dat dat niet nodig is en om
zeven uur stapt Bram uit bed om zich klaar
te maken voor zijn werkdag. Amber blijft nog
even lekker in haar bed liggen. Om acht uur
is ze het liggen zat en begint haar rug ook
pijn te doen. Terwijl ze opstaat en naar de
badkamer wil lopen, voelt ze stralen vocht
langs haar benen naar beneden gaan. Ze
twijfelt. Waren dit de vliezen die braken of
had ze nu ook haar plas niet meer onder
controle. Amber besluit om even lekker heet
te gaan douchen. Mocht het toch zover zijn,
dan is ze in ieder geval lekker opgefrist.
Mocht het nog niet zo ver zijn dan helpt de
warme douche wellicht tegen de krampjes.

10:50 uur, op locatie bij een klant
Om tien voor elf heeft Bram een ietwat
paniekerige Amber aan de telefoon. “Hoe
lang duurt het voordat je thuis bent, als je
nu naar huis komt?”, vraagt Amber aan hem.
Meteen gaat er een schokje door hem heen.
Zou de bevalling begonnen zijn? Ze
overleggen even en komen tot de conclusie
dat Bram nu echt naar huis moet gaan. Hij
voelt hoe de adrenaline begint te stromen.
Haastig laat hij alles vallen waar hij mee
bezig was. Op het laatste moment bedenkt
hij zich dat hij zijn werkgever moet bellen
om door te geven dat een van zijn collega’s
het ter plaatse moet komen overnemen.
11:15 uur, keuken Haddingedwarsstraat 12
Als Bram even later de keuken binnenstapt,
ziet hij hoe Amber op haar gemakje een
ontbijtje staat klaar te maken en
ondertussen een Netflix-serie aan het kijken
is. Heeft hij hier nu zo voor gehaast? Als ze
het beladvies opvolgen en de stagiair van de
verloskundige gesproken hebben, lijkt het
erop dat de bevalling er al snel aan komt.
Amber voelt zich nog redelijk en krult tot
Bram zijn grote verbazing nog even haar
haren. Bram herinnert zich nog goed dat
Anouk tijdens hun vakantie op Ibiza een
pittige hike uitliep met een verzwikte enkel
en dus niet snel toont dat ze pijn heeft. Hij
begint hem een beetje te knijpen. Het zal
hen toch niet overkomen dat het alsnog een
thuisbevalling wordt, omdat Amber zo nodig
haar haren moest krullen?!

Stoppen met haar krullen!
11:30 uur, Haddingedwarsstraat 12
Bram begint nu echt zenuwachtig en zegt:
“Nu stoppen met je haren krullen, we moeten
nu echt naar het ziekenhuis!”. Gelukkig was
Amber precies klaar met de laatste pluk haar
en piekfijn vertrekt het stel naar het Martini
Ziekenhuis in Groningen. Op de
kraamafdeling is suite nummer 107 in
gereedheid gebracht. De aanstaande ouders
worden verwelkomd en zoals gewenst staat
het bevalbad ook ter beschiking. Amber gaat
op bed liggen en dan begint het wachten.
Amber en Bram vragen zich af of er
überhaupt nog wel iemand naar hen toekomt.
Even later komt er een verpleegkundige
binnen die zich ook verbaast over het feit
dat ze de verloskundige nog niet gezien
hebben. De aanstaande ouders worden
voorzien van bananen en wat te drinken.
13:30 uur, Martini Ziekenhuis, Van
Swietenplein 1, Groningen
Om half twee komt de verloskundige even
checken hoeveel ontsluiting Amber heeft. Ze
zit bijna op de vijf centimeter. De
verloskundige legt uit dat ze nog even wat
visites moet rijden en over ongeveer twee
uur weer terug is. Om tien voor drie vertrekt
de verloskundige en zijn Amber en Bram
weer samen. Even later komt er een
verpleegkundige binnen. Na overleg laat ze
het bevalbad vollopen. Eenmaal in bad
komen de weeën ineens veel heviger en
sneller opzetten. Amber laat weten dat de
verloskundige echt terug moet komen
en dat ze al persdrang heeft. Het was nog
even spannend of de verloskundige wel
op tijd terug zou zijn.

Ook de verpleegkundige wordt een beetje
zenuwachtig en drukt eerst de groene en
daarna de rode alarmknop in. Om vijf over
half vier is de verloskundige weer terug en
gaat de bevalling onder haar begeleiding
verder. De verloskundige is een ontzettend
kundige en nuchtere vrouw. Amber zit in
bad, vooroverleunend op haar knieën. Bram
zit voor haar en houdt haar stevig aan haar
schouders vast om haar tegendruk te geven.
Om haar aan te moedigen, fluistert hij
continu bemoedigende woordjes in haar oor.
Vanaf tien over half vier beginnen de
persweeën en begint het echte werk voor
Amber. Op een gegeven moment bereikt de
pijn zijn climax en weet Amber zich geen
houding meer te geven. Wat ze ook
probeert, alles doet pijn. De verloskundige
en de verpleegkundige moedigen haar: “Nog
even volhouden! Je doet het hartstikke
goed!’’.
Toen het hoofd eenmaal geboren was, voelt
het voor Amber alsof het ontzettend lang
duurde voordat ook de rest van het lijfje
geboren was. Om exact 15:53 uur komt
Jasmijn ter wereld. De verloskundige zegt:
“Kijk maar naar achteren en pak haar maar”.
En daar ligt Jasmijn, een volmaakt meisje.
Amber krijgt haar dochter in haar armen.
Voor Bram was dit een heel emotioneel
moment. Die emoties komen bij Amber pas
veel later naar boven. De bevalling is
zo ontzettend snel gegaan dat ze er nog niet
eens van bijgekomen is en het nauwelijks
doordringt dat ze nu echt moeder is. De
verloskundige stelt het geboortegewicht van
Jasmijn vast op 3749 gram.

Terwijl Amber nog even in het bad blijft
zitten zodat ook de placenta geboren kan
worden, krijgt Bram zijn dochter in zijn
armen. Hij beschrijft dit als: “Het mooiste
moment van mijn leven. Het was echt heel
bizar dat ze er ineens was. De hele bevalling
was ook zo mooi, echt heel dierbaar”. In
zijn ogen ligt een onmiskenbare trots. Om
tien over vier wordt ook de placenta
geboren en kan de verloskundige aan het
hechten beginnen. Als dat erop zit, kan
Amber even bijkomen in bed. Ze krijgt
Jasmijn op haar borst en dat voelt in het
begin nog best onwennig. De
verpleegkundige komt binnen met beschuit
en muisjes om de voorspoedige geboorte te
vieren.

19:00 uur, slaapkamer Haddingedwarsstraat
12
Om half zeven mogen de kersverse ouders
samen met hun mooie dochtertje weer naar
huis. Eenmaal thuis dient kraamhulp Nena
zich om kwart voor acht aan. Zij legt Amber
en Bram het een en ander uit en laat hen
goed voorbereid achter voor de eerste nacht
samen. Nog een beetje overdonderd van
deze snelle bevalling belt Amber haar ouders
op. Ook de ouders van Bram worden door
middel van een telefoontje ingelicht.
Doordat ze op de huistelefoon gebeld
worden, hebben zijn ouders al een beetje
argwaan.
Uiteraard is iedereen ongelofelijk blij dat
Jasmijn gezond en wel ter wereld gekomen
is. De opa’s en oma’s staan binnen een half
uur in de slaapkamer om hun eerste
kleinkind te bewonderen. Even later sluiten
ook tante Anouk en tante Eva aan. Amber
had Anouk van te voren geïnstrueerd om
sushi mee te nemen, iets dat zij onwijs
gemist had tijdens haar zwangerschap. Even
later stappen ook Lotte en Lars de
slaapkamer. Zij hebben een pitstop bij de
slager gemaakt om verse carpaccio mee
te nemen. Het wordt een gezellige picknick
met sushi en broodjes carpaccio in de
slaapkamer van Amber en Bram. Nadat het
bezoek weer naar huis is, nemen Amber en
Bram de gebeurtenissen van de afgelopen
paar uur door. Ze kunnen het nauwelijks
bevatten dat ze nu een echt gezinnetje
vormen. Samen zweven ze heerlijk op hun
roze wolk en genieten intens van hun kleine
meisje.

"Lieve Bram & Amber, nogmaals van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie
prachtige dochter! Wat een bijzonder
wondertje hebben jullie gekregen. En bedankt
voor het vertrouwen in mij. Ik vind het heel
bijzonder dat jullie dit mooie en intieme verhaal
wilden delen met mij."

Liefs,
Mariëlle

