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Nederland in commotie over de dood van Bert na 50 jaar coma.

“Na 50 jaar in coma te zijn geweest, rust mijn broer Bert in eeuwigheid.
“Guus Schampaert zegt dit in een interview met het dagblad AD in
Nederland. “Het was in november 1964, de oorzaak een simpele
oorontsteking werd een abces en de operatie aan de hersenen ging niet
goed, mijn broer raakte in diepe coma: onomkeerbaar. Hij was slechts 13
jaar en voor deze gebeurtenis een mooi gezond kind, met een lief en
zacht karakter. Mijn ouders stonden erop hem thuis bij ons te verzorgen;
hij was een deel van onze familie en hij zou er continu deel van uit
maken.

Hun liefde voor mij veranderde niet; integendeel, het werd er sterker door, zodat ik, op dat moment
hun tot steun was, een fontein van energie. Als de situatie anders was geweest misschien zou het niet
gebeurd zijn. Toen werd onze zus Anna geboren …”

Op dat moment is het aan Anna om door te gaan:
”Toen ik op de wereld kwam, was Bert al in coma. Ik
heb hem niet anders gekend, waardoor het ook voor
mij natuurlijk werd om hem in deze toestand te zien.
Met de tijd werd het duidelijk dat hij in onze familie
de eerste plaats innam. Zo begon ook ik me over
hem te ontfermen. Eenieder van ons had zijn taak.
Toen het noodzakelijk werd hem op te nemen in een
verpleeghuis, de Lingesteyn in Leerdam, gingen mijn
ouders hem elke dag opzoeken, ondanks het feit dat
hij goed verzorgd werd: de doktoren en het
verplegend personeel kunnen wij nooit genoeg
bedanken voor al deze jaren van verzorging. Mijn
moeder begaf zich elke namiddag om 14.00 u
precies naar hem toe. Ik herinner me dat zich dit
herhaalde ondanks dat er iets te vieren was, zo ook
met Kerst, of er nu visite was of niet, onze moeder
begon naar de klok te kijken die in de hal hing; op
een gegeven moment verontschuldigde ze zich bij
iedereen, zeggende dat ze hen gedag moest zeggen
omdat ze haar zoon moest opzoeken.

Vaak nam ze aardbeien voor hem mee, omdat hij ze erg lekker vond: iedere keer als zij hem er een
gaf, opende hij zijn mond opnieuw alsof hij er weer een vroeg. Of als zij hem omdraaiden, leek het
dat hij zijn evenwicht alleen kon bewaren met de handen aan het bed. Voor haar was deze kleine
reactie al genoeg, om gelukkig te zijn; helaas stierf zij eerder dan hij. Vervolgens zijn we met de
artsen de discussie over euthanasie aangegaan en hebben die meteen uitgesloten. Van een kant
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omdat mijn broer niet terminaal ziek was, dit is een wettelijke voorwaarde; en op de tweede plaats
kon Bert het er niet mee eens zijn (vanwege wilsonbekwaamheid, natuurlijk).

Het is normaal dat een kind van slechts 13 jaar, helemaal gezond, niet denkt aan het opmaken van
een biologisch testament op zo’n leeftijd. Van de andere kant waren ook wij, in navolging van onze
ouders, niet in staat eraan te denken dat onze broer niet op een natuurlijke manier het leven zou
verlaten. Toen het moment kwam is Bert Schampaert op natuurlijke wijze overleden op 63 jarige
leeftijd, na een halve eeuw in coma te zijn geweest”.

Verscheidene mensen vragen zich af wat voor zin zijn leven heeft gehad. De zin van het leven was zijn
bestaan en die van zijn familie , het is in een enkel woord samen te vatten: liefde.

Vertaling van Sonja Vermulst-Stegenga

Hierbij de link naar het Italiaanse artikel dat in het dagblad AVVENIRE gepubliceerd is geweest:

http://www.mariacristinagiongo.nl/index_files/pdf/20141211AvvIT.pdf

No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or any means, without prior
permission of the publisher and without indicating the source.
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