E R VA R I N G E N

‘Door het boek van Nicolette
en Tygo is er ruimte gemaakt’
Wat dacht je toen Nicolette je belde en vertelde over haar contact
met Tygo?
‘Nicolette belde mij op een ‘vrij’ moment, die had ik niet vaak. Het
was rustig in huis en Faith, onze jongste dochter, lag boven te slapen.
Mijn telefoon ging. Ik zag een nummer dat ik niet kende, ik nam op en
Nicolette begon te praten. Ik wist direct wie ze was. De kleuterjuf van
Tygo, die hem ook had begeleid met lezen. Ik voelde direct dat ze me
iets bijzonders wilde gaan vertellen. Ik merkte dat ze haar woorden
voorzichtig koos en aftastte of ik begreep wat ze me vertelde. Maar
goed luisteren naar verhalen, dat heb ik via mijn kappersvak wel
geleerd. Toen ze het hele verhaal gedaan had was ik stil. Zo stil... de
tranen stroomden over mijn wangen.’
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BEELD: AANGELEVERD
Eén van de vragen die ik had tijdens het interview met Nicolette
over haar boek met Tygo was: ‘Wat vinden de ouders van Tygo hier
eigenlijk van?’ Heeft dit ze geholpen in hun verdriet en ‘geloofden’
ze Nicolette direct over wat ze over Tygo vertelde? Ik was blij dat
zijn ouders, Mariska en Charles, instemden met een interview.

Broer & Zus
Mathieu (‘98)
Faith (‘15)
Tygo overleed door een
noodlottig ongeluk, terwijl
hij aan het spelen was.

Geloofde je direct wat ze je vertelde?
‘Ja! Er was geen twijfel over mogelijk dat dit Tygo was. Als er iemand
was die zoveel voor een ander deed, dan was dat Tygo wel. Of het
nou was dat hij zijn oudere broer moest helpen de trap op te gaan als
hij het spannend vond of dat hij er op school voor zorgde dat iedereen
het naar zijn zin had. Ook in zijn sport, fietscrossen, nam hij kleinere
en grotere kinderen mee om beter te worden in hun techniek. Dat was
Tygo. Het vertellen van de reis naar het licht om er niet bang voor
te zijn past totaal bij Tygo. Helpen vanuit zijn hart is altijd zijn kracht
geweest. Daarnaast vertelde Nicolette me ook dingen die zij niet kon
weten, dit moest ze van Tygo hebben gehoord.’
Heb je dit toen gedeeld met Charlie en Matthieu?
En wat vonden zij daar van?
‘Na het bijzondere gesprek met Nicolette ben ik eerst op de bank
gaan zitten. Ik was op dat moment, op Faith na, alleen in huis.
Er waren tranen van verdriet, maar ook van trots en liefde, en er kwam
een warme gloed door mijn lijf. Ik heb gewacht tot dat de jongens
thuis kwamen om ze te vertellen van het bijzondere gesprek met
Nicolette. Charles: ‘Matthieu en ik hebben minder met spiritualiteit dan
Mariska, maar toen ze ons dit vertelde voelden wij ook allebei: dit is
waar. Ik weet niet precies of en wat er nog is na dit leven, maar ik heb
wel bijzondere dingen meegemaakt na Tygo’s overlijden.’
Heb je daarvóór ook al eens tekenen van Tygo gehad?
‘Er waren meerdere momenten dat ik tekenen kreeg van Tygo. De
eerste tijd na zijn overleden was ik zo omver geblazen door intens
verdriet, ik voelde me bont en blauw geslagen. Door al die pijn was er
geen ruimte voor Tygo om bij mij ‘binnen te komen’. Maar als er rust en
ontspanning was, liet hij zich zien en voelen. Dan voelde ik windvlagen
langs mijn hoofd en kon ik Tygo’s aanwezigheid voelen. Soms waren
het schaduwen of woorden die in mijn oor werden gefluisterd. Het
sterkst voelde ik hem bij Faith in haar slaapkamer, wakend over zijn
kleine zusje.’ Charles: ‘Wat op mij veel indruk heeft gemaakt is het
moment dat wij de urn met Tygo’s as op gingen halen. Het was heel
koud in de kamer en ook de urn voelde koud aan, maar zodra ik hem
aanpakte, begon hij te gloeien. Ook Matthieu mijn zoon voelde het, ik
beeldde het me niet in.’

Heb je het verdriet om Tygo’s overlijden anders ervaren hierna?
‘Dat heb ik zeker gedaan! Er komen zoveel emoties tegelijk los als
je kind overlijdt. Met Tygo was het een ongeluk dat niet had mogen
gebeuren. Hij was aan het spelen met zand, iets waar ieder kind blij
van wordt. Helemaal in zijn element, tot dat ene nare moment.....!
Dit was veel te vroeg. Hij had nog zoveel te doen hier! Boos, zo
verschrikkelijk boos! Het heeft me een hele tijd gekost om niet meer
in die boosheid te blijven zitten. Wetend dat we Tygo er niet mee
terug zouden krijgen. Wij moesten het in ons dagelijks leven zonder
hem doen en kijken naar wat er wel is! Door het boek van Nicolette
en Tygo zijn we anders gaan denken en is er ruimte gemaakt. Ruimte
voor trots en zoveel liefde naar Tygo, voor wat hij heeft gegeven en
nog steeds geeft.’
Waren jullie altijd al spiritueel?
‘Ik wel. De spirituele wereld loopt als een rode draad door mijn leven.
En hoe verder ik me erin verdiepte, hoe meer ik erachter kwam dat
dat ook al zo was toen ik klein was. In mijn kinderjaren. Toen was ik
er best wel bang voor. Totdat ik beter begreep wat er eigenlijk aan
de hand was. Ook weet ik inmiddels dat, als er te veel drukte in je
leven is, er geen ruimte kan zijn om de spirituele wereld toe te laten.’
Charles: ‘Ik heb er minder mee. Maar als Mariska graag iets wil op dit
gebied, dan ben ik altijd bereid om mee te werken én ik sta er ook niet
sceptisch tegenover. Het kan je zeker dingen brengen. Ook al hebben
wij niet dezelfde visie hierop. Wij gaan in dat opzicht heel respectvol
met elkaar om.’
Hoe gaat het nu met jullie?
‘Ik kan wel zeggen: goed! We hebben alle drie een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Ook al deden we het anders, het respect
voor elkaar mocht er zijn. En samen waren we sterk! En toen het licht
van Faith ging schijnen in januari 2015, op de zelfde geboortedag
als Tygo, werd onze kracht met zo veel meer gesterkt. We zijn echt
met z’n allen samen. Tygo voelen we overal om ons heen. En ook met
Matthieu en zijn vriendin staan we in onze kracht.’
Wat heeft het boek jullie gebracht?
‘Het boek heeft veel lieve, echte mensen, met het hart op een mooie
plek naar ons toe gebracht. Nicolette is er daar een vaṉ. Het boek is
mij vooral een bevestiging van wat we al wisten. Het heeft ons nog
meer inzicht gegeven. We zijn onwijs trots en zitten boordevol liefde
en dat mag (via het boek) wat ons betreft overal heen vloeien.’
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