
Kinderen en  Bijnadoodervaringen

enkele vertellingen
Door Phyl lis Atwater 1

Sinds 1978 is het on der zoek naar het fe no meen bij na dood -
er va ring en mijn voor naam ste werk ge bied ge weest. Ik ge -
bruik po li ti ële on der zoeks tech nie ken als ba sis voor mijn
on der zoeks werk. Som mi ge van mijn be vin ding en zijn we -
ten schap pe lijk ge ve ri fieerd in pros pec tie ve2 stu dies.

Ik wil het met name heb ben over kin de ren. Kin derBDE’rs on -
der gaan de zelf de er va ring en als vol was se nen, maar zij gaan er 
an ders mee om, soms zelfs op te gen over ge stel de wij ze.

Ver ras send ge noeg kun nen kin de ren die zich nog in de
baar moe der be vin den, of tij dens de ge boor te, en ba by’s en
peu ters ook een bij na dood er va ring be le ven. Te gen de tijd dat
ze zich ver baal kun nen uit druk ken, doen onze klein ste be le -
vers hun best an de ren dui de lijk te ma ken wat hun is over ko -
men, door woord, te ke ning en, woor den op pa pier, of in
ac ti vi tei ten. De ma nier waar op hun po ging en hun ver haal te
de len wordt ont vang en be paalt in gro te mate of deze er va ring
een po si tie ve of een ne ga tie ve in vloed op hun le ven heeft, of
op zij wordt ge zet, ge ne geerd of on derd rukt. Hoe wel het pa -
troon van na-ef fec ten (fy siek zo wel als men taal) niet kan wor -
den ont kend, kan de er va ring zèlf dat wel.

Via hun ex pres sie en woord ge bruik ver to nen deze klein tjes 
symp to men die er op wij zen dat ze ken nis in zich heb ben van
beel den van een an de re we reld waar aan ze bloots ton den, in
plaats van, of in aan vul ling op, die van hun hui di ge aard se
om ge ving en hun aard se fa mi lie. Ter wijl hun tem po raal kwab -
ben zich vorm den, lij ken zij hun ei gen “ge ge vens bank” over
vor men, af me ting en, kleur, geur, klank, be we ging en smaak te 
heb ben aang elegd, om zich zo aan te pas sen aan de “an de re-
we reld-mo del len” die hun wer den ge bo den tij dens hun bij na -
dood er va ring. (De tem po raal kwab ben zit ten aan bei de kan ten
van ons hoofd, net bo ven onze oren en dich ter naar de sla pen
toe. Ze func ti o ne ren als een bi bli o theek waar in we onze in -
druk ken op ne men en aan pas sen – van af onze ge boor te tot
onze dood). Deze ken nis wordt aang evuld door een gro te re
zin tuig lij ke ge voe lig heid en een meer ont wik kel de in tu ïtie, tot
op het ni veau dat het kind wij zer kan lij ken dan zijn of haar
leef tijd ver on der stelt, ter wijl het kind in fei te al leen maar re a -
geert op een wij ze die voor hem of haar na tuur lijk aan voelt.

Het komt re gel ma tig voor dat fa mi lie en vrien den de ma -
nier van in for ma tie ver wer king van de klei ne niet kun nen ver -
kla ren of her ken nen, om dat deze an ders is dan hun ei gen
we reld beeld. Net zo als psycho lo gen vaak niet ge traind zijn om 
te kun nen in ter pre te ren wat het kind is over ko men. 

Hie rna volgt een kor te sa men vat ting van ver schil len be tref fen -
de het om gaan met de na-ef fec ten van een bij na dood er va ring
tus sen kin de ren en vol was se nen, zo als die ik heb waar ge no -
men.

• Volwassenen — verwerken veranderingen naderhand en
hebben de behoefte aan nieuwe referentiepunten om hun
identiteit opnieuw vast te kunnen stellen. Zij voelen de
uitdaging om zichzelf en hun leven opnieuw te bekijken
vanuit een ander perspectief. Er kan vergeleken worden
tussen hun gedrag vóór, en dat van na de BDE.

• Kinderen — moeten omgaan met het gegeven dat wat zij
in de wereld om hen heen ervaren niet overeenstemt met
dat wat zij ook kennen en waar zij zich mee identificeren.
Zij worden uitgedaagd hun bron van uniek zijn als mens,
en de waarde van wat zij hebben meegekregen door de
BDE te leren herkennen. Wat hen gebeurde vormt de ba sis
van alles wat zij weten. Kor tom: vol was se nen in te gre ren
hun BDE, kin de ren com pen se ren hem.

In te gen stel ling tot mijn werk met vol was sen er vaar ders, waar in 
ik ont dek te dat het de mees ten on der hen ong eveer ze ven jaar
kost om hun be le ve nis te in te gre ren, ont dek te ik dat kin der er -
vaar ders er twin tig tot der tig jaar over kun nen doen om die van
hún te ver wer ken. Dit is niet nood za ke lijk iets om som ber van te 
wor den, om dat com pen se ren de be lang rijk ste ma nier is waar op
kin de ren zich aan pas sen aan de ve ran de ren de om stan dig he den
in hun le ven. Zo dra ze zich ech ter heb ben aang epast duurt het
meest al tot de mid del ba re leef tijd voord at zij zich het hoe en
waar om gaan af vra gen. Een kind is pri ma in staat om op een ge -
zon de ma nier een af we ging te ma ken tus sen twee ver schil len de
op vat ting en over de we reld, als zij on der steu nen de ou ders of
ver wan ten heb ben die goe de lui ste - raars zijn en de kunst ver -
staan hun kind zich zelf te la ten ont dek ken zon der dat het zich
“an ders” of gek voelt, en te ge lij ker tijd hun de gren zen van de
om ring en de we reld te doen be sef fen. Dit kan be reikt wor den
door het even wicht te vin den tus sen open en aan moe di gend zijn
(zon der het on der druk te zet ten of an ders zins af te rem men) en
het hand ha ven van ba sa le dis ci pli nes die het kind no dig heeft
om ge zond op te kun nen groei en.

Veel ver ha len en ob ser va ties over kin der BDE’rs, tips en sug -
ges ties over de wij ze waar op zij on der steund kun nen wor den en
hoe u er zelf mee om kunt gaan (als u een ou der bent) zijn op ge -
no men in mijn boek “The new chil dren and near-de ath ex pe rien -
ces”. (Inner tra di ti ons/Bear&Co, Roches ter, VT, 2003). Hier na
vol gen twee ver ha len die ech ter niet in mijn boek ver meld staan,
en die de bij na dood er va ring en be tref fen van twee tien ja ri ge meis -
jes. Het eer ste gaat over Ann, nu een jonge vol was se ne die in
New Jer sey woont. Ik geef haar ei gen ver haal weer. 

Ann

“Toen ik tien jaar was, werd ik bij na ge ëlek trocuteerd en ver -
vol gens had ik een bij na dood er va ring. Ik zat op mijn ge mak
op de bo ven ste balk van mijn tuin schom mel toen ik mijn even -
wicht ver loor. Di rect bo ven mijn hoofd was een elek tri ci teit -
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ka bel waar op 220 Volt stond. Ik greep daar naar om te voor -
ko men dat ik viel. Wel nu, ge du ren de ong eveer 4 mi nu ten ging 
er 220 Volt door mijn lichaam, tot dat mijn va der de hoofd -
scha ke laar van de elek tri ci teit in het huis om draai de. Ik viel
toen bij na on mid del lijk, en een buur man die de com mo tie had
be merkt kwam aan ren nen en hij kon me net op vang en. Hij
over han dig de mij over aan mijn moe der die me het huis in -
droeg, waar mijn va der me re a ni meer de en ik weer bij kwam.

“Ik her in ner me dat mijn ziel mijn lichaam ver liet door
mijn hoofd en dat ik recht om hoog ging naar een open tun nel
die donk er, maar niet be ang sti gend was. Ik ging met gro te
snel heid en na een tijd je werd de tun nel door zich tig. Ik zag
punt jes van twink elend licht en an de re gees ten die door tun -
nels pa ral lel aan de mij ne ging en, som mi ge naar bo ven an de re
naar be ne den.

Wolk van Licht
“Toen be reik te ik het ein de van mijn tun nel en bleef ter plek ke 
zwe ven. Ik voel de een ong eloof lijk ge voel van on voor waar de -
lij ke lief de door me heeng aan. Het was iets zó prach tig als ik
daar voor nog nooit had mee ge maakt. Ik keek om me heen en
zag de weids heid van het uni ver sum over al om me heen. Aan
mijn link er kant was de ge stal te van mijn on langs over le den
groot moe der die een ge bloem de jurk aan had, net zo als ik me
haar her in ner de op aar de. Ze sprak te le pa thisch te gen me, ze
zei: ‘Het is nog niet je tijd. Je hebt een taak. Je moet te rug -
gaan.’ Ik zag di rect voor me een enor me wolk van licht. Een
vrien de lij ke, lief heb ben de stem sprak van uit die wolk te le pa -
thisch te gen me. Je kon niet ho ren of die stem man ne lijk of
vrou we lijk was, maar die zei: ‘De keu ze is aan jou. Jij moet
be slis sen’. Ik wist op dat mo ment dat wel ke be slis sing ik ook
nam, hij goed zou zijn. Ik mis te mijn fa mi lie niet en had geen
spijt over mijn le ven op aar de. Ik was vol ko men be reid om
daar te blij ven voor alle eeu wig heid, maar mijn groot moe ders
op mer king had me doen be sef fen dat er meer zou zijn dat ik
moest be rei ken in mijn le ven. Op dat mo ment werd ik te rug ge -
trok ken in de tun nel en heel snel zweef de ik me bo ven mijn
tien jaar oude lichaam. Ik dacht,  hoe kon ik ooit in dat klei ne
lichaam pas sen? Ten slot te her in ner ik me dat ik wak ker werd
met mijn va der over me heen ge bo gen en de rest van het ge zin 
die naar mij staar den.

“De dok ter kwam al snel bij ons huis en hij zei dat ik heel
veel ge luk had ge had. Het eni ge dat ik er aan heb over ge hou den
is één lit te ken op mijn hand, na me lijk daar waar ik de elek tri ci -
teits ka bel had beet ge pakt. Ik had geen her sen let sel, brand won -
den of an de re ver won ding en. ik denk dus dat ik ook een
ge ne zing moet heb ben ont vang en, om dat het nor ma le ge volg
van een der ge lij ke lang du ren de schok vrij ernstig zou zijn.”

Denise

Het ver haal van De ni se wordt door haar va der Doug ver teld.
Ze staat aan het be gin van haar tie ner ja ren en het ge zin woont
in de staat Utah.

“In de zo mer van 1999 tel de ons doch ter tje De ni se de we -
ken, da gen, uren, mi nu ten en se con den af tot school weer zou
be gin nen. De ni se was al tijd een op ge wekt en lief meis je.

“Vlak na het be gin van het school sei zoen ve ran der de haar
per soon lijk heid. Ze voel de zich ong eluk kig en klaag de dat ze
he kel had aan school, aan haar vrien den, aan al les. Toen be -

gon ze steeds naar de bad ka mer te gaan, waar ze li ters en li ters 
wa ter dronk. Ze werd steeds mis se lijk en voel de zich ge woon
niet goed. We in for meer den bij ver schil len de men sen in de
buurt die werk zaam wa ren in de me di sche sec tor naar de
symp to - men die ze ver toon de en men ver tel de ons dat het
waar schijn lijk ge woon een vi rus was. Eén was zelfs een di a be -
tisch ver pleeg kun di ge, een an der was arts!”

“ Ten slot te voel de ze zich echt ziek op die be wus te vrij -
dag, 5 no vem ber. Ze speel de ’s och tends met haar moe der, at
haar lunch en vroeg of ze even een dut je kon gaan doen. Mijn
vrouw ging een uur la ter naar haar kij ken: ze sliep. Toen ze
nog een uur la ter weer ging kij ken naar De ni se, merk te ze dat
ze niet had be wo gen en erg vreemd adem de. Ze riep me en we 
za gen dat haar ogen wa ren weg ge draaid in de kas sen en dat ze 
niet re a geer de.”

De ni se werd met spoed naar het zie ken huis ge bracht, waar
men con sta teer de dat ze in coma was ge raakt als ge volg van
sui ker ziek te. “Toen ze haar kle ren uit de den, schrok ik toen ik
zag wat een ma ger meis je ze was ge wor den. Ik staar de naar
haar vol ong eloof.” Ze de den al ler lei on der zoe ken, een
CAT-scan en an de re tests en con clu deer den dat ze niet al leen
in een di a be tisch coma was, maar ook een be roer te had ge had.
“Het zat aan de ba sis van de link er zij de van de her se nen, haar
hoofd slag ader. De arts zei dat de link er zij de van haar her se nen 
voor twee der de wa ren ver nie tigd door de her sen bloe ding. De
ade ren en haar va ten wa ren ge scheurd als of het vel le tjes pa pier 
wa ren en het bloed had vrij weg kun nen stro men. Nor ma li ter
zou den ze een drain aan breng en en het bloed la ten weg vloei -
en, maar ze was te ver heen en de art sen za gen er geen heil in
om dit als nog te doen. Al haar or ga nen wa ren tot stil stand aan
het ko men. Ze zou niet lang er dan 24 uur le ven, ver tel den ze
ons. Als ze door een won der toch zou over le ven, zou ze de
rest van haar le ven ve ge te ren als een plant.”

De schrik en de men ta le druk op het ge zin wa ren enorm.
En toch, drie da gen la ter was De ni se nog steeds in le ven en
adem de. Na dat het hulp slang etje uit haar keel was ver wij derd
werd ze wak ker, keek haar ang sti ge ou ders aan en zei dat ze
hong er had. Een ver pleeg ster die er bij was, was he le maal van
haar stuk van die op mer king en haal de snel een me disch team
er bij. Nog eens drie da gen la ter kon De ni se op ei gen kracht
een stuk je lo pen. De me di sche staf was stom ver baasd over het
her stel. Ze kreeg als bij naam het “won der kind”. Vij fen twin tig
da gen na dat ze in het zie ken huis was op ge no men, mocht ze
weer naar huis. Haar ou ders had den in mid dels ge leerd hoe ze
haar twee in su li ne-in jec ties per dag moes ten ge ven.

Haar va der ver volgt: “Op een dag was ik be zig haar in su li -
ne toe te die nen en ze bleef zich er te gen ver zet ten. Ze wil de
niet dat ik haar de in jec tie gaf. Na drie kwar tier be gon ik echt
boos op haar te wor den. Ze schreeuw de, ter wijl ze met haar
ving er naar een plek bo ven mijn hoofd wees, dat ik ‘boos en
rood was’. Ik vroeg haar waar ze het in gods naam over had.
‘Je bent boos, je bent rood’, zei ze weer. Ik had ge noeg boe -
ken ge le zen om ken nis te heb ben van het ener gie veld rond ons 
lichaam, de aura. ‘Kun je au ra’s zien?’vroeg ik. ‘Wat is dat?’,
was haar we der vraag. Ik ver tel de haar dat dat de ener gie rond
ons lichaam was. Ze zei dat ze die kon zien van af het mo ment
dat ze uit haar coma was bij ge ko men. Dit be te ken de voor ons
ge zin het bin nen tre den in een we reld waar van we niet wis ten
dat hij be stond.
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Meer talenten
“In de loop van de vol gen de maand toon de De ni se meer ga ven 
of ta len ten en ver tel de ons veel. Ze kon niet al leen de aura
rond een per soon waar ne men, ze wist ook wat de kleur be te -
ken de. Ze zag toen al leen nog het eer ste ni veau van de aura.
Nu is ze in staat om ‘gees ten’ te zien, zo als wij ze noe men en
over le den men sen. Ze ziet Chris tus en de He mel se Va der. Ze
kan ver tel len wat soort voor mens je bent: ze ziet in je hart.
Het meest fas ci ne ren de dat ze ons ver tel de was dat ze ge du -
ren de de drie da gen van haar coma, die tijd door ge bracht had
met Je zus. Ze ver tel de me over zijn ge boor te, zijn le ven, zijn
lij den, het kruis. Alles tot in elk de tail, de kleu ren, geu ren, ge -
lui den. Ze ver tel de me ding en waar van ik wist dat een tien ja ri -
ge die niet ge we ten kon heb ben.”

“Dit al les ve ran der de ons le ven ing rij pend. Mijn vrouw en
ik heb ben zes kin de ren, waar van vijf op dat mo ment nog thuis 
wa ren. Het ge beu ren rond De ni se riep bij de an de re ge zins le -
den span ning en op. In mijn hart wist ik dat De ni se de waar -
heid sprak over wat ze had mee ge maakt. Maar het was voor
an de ren moei lijk te be grij pen en te aan vaar den. We leer den
ook toen veel van onze klei ne tien ja ri ge doch ter.”

Een uit ge brei de re be schrij ving over het geen met De ni se en haar 
fa mi lie ge beur de is te vin den op mijn web si te, www.ci ne mind.
com/at wa ter. Het is voor hun een ver haal dat nog steeds door -
gaat, met veel les sen voor ie der van ons. Dat we el kaar niet
moe ten ver oor de len, en over wat on voor waar de lij ke lief de wer -
ke lijk is en hoe we die kun nen ui ten. Na eni ge in ner lij ke weer -
stand be sloot De ni se’s va der Doug een boek te schrij ven over
hun ge zins be le ve nis sen. Hem was voor speld dat hij dat zou
doen. Zijn eer ste boek was “Pos si bi li ties...Les sons from the spi -
rit”. Ze heb ben er even veel weg ge ven als er zijn ver kocht. Het
ge zin reist nu veel en hou den wat zij noe men “boek be spre king -
en”, waar bij zij, en De ni se, men sen la ten de len in hun er va ring -
en. Hun web si te is www.pu blis hing ho pe.com.

We kun nen al len pro fi te ren van de ken nis die deze fa mi lie
heeft op ge daan door het moe ten om gaan met en ac cep te ren
van hun “nieu we” doch ter. Bij na dood er va ring en zijn niet een -
vou dig, ong e acht de leng te van de epi so de of het ver haal. Ze
zijn een uit da ging aan ons ver stand en onze over tui ging en, en
vra gen ons mo ge lijk he den die on wer ke lijk en on lo gisch lij ken 
op nieuw te be kij ken. Zo dra onze ge lief den her stel len van wat
voor ziek te of ong eluk ook, wil len we ons le ven graag voort -

zet ten zo als het was. Som mi ge BDE’rs zijn in staat daar aan te
vol doen; de gro te meer der heid – voor al kin de ren – niet. De
mees te jong ere BDE’rs zijn der ma te ve ran derd in hun ziens-
en le vens wij ze, dat ze voor hun ou ders en le ra ren een raad sel
zijn ge wor den.

Ik ben heel dank baar dat steeds meer raad ge ven den, the ra peu -
ten, de me di sche zorg en op voe ders nu het boek “The new
chil dren and near-de ath ex pe rien ces” als een hand boek ge -
brui ken om de groep kin de ren te kun nen be gel ei den die zich
ont wik ke len bui ten de nor ma le denk ka ders om, en die kun nen
abs tra he ren op jonge leef tijd, en niet meer in re gu lie re scho -
ling pas sen, en soms het ADHD-stem pel krij gen ter wijl dat
niet het ge val is. De ge tui ge nis van kin de ren met bij na dood er -
va ring en kan als mo del wor den ge bruik te om mil joe nen kin de -
ren die een ho ge re ge voe lig heid dan ge mid deld heb ben, be ter
te be grij pen.

Mo men teel werk ik aan een boek waar mee ik deze kin de -
ren hoop te be rei ken en dat ing aat op wat er zich wer ke lijk in
onze be vol king en onze we reld af speelt. Ter men als “in di go-
kin de ren” schie ten veel te kort om het fe no meen te be schrij ven. 
Als we de he den daag se jeugd wil len be grij pen, moe ten ook
wij bui ten de vast staan de ka ders denk en en her over we gen wat
we denk en te we ten over ons zelf en het evo lu tie pro ces.

* * *

P.M.H. Atwater, L.H.D.heeft zes boeken geschreven over haar
onderzoeken naar bijnadoodervaringen. Het zijn: Com ing back to life,
Be yond the light, Fu ture mem ory, Children of the new mil len nium, The
com plete id i ots guide to near-death ex pe ri ences, en The new chil dren
and near-death ex pe ri ences.

Ver ta ling: Jac que li ne Schip pers

Noten:
1. Deze tekst werd overgenomen van Atwaters website.
2. Dit zijn onderzoeken die een fenomeen niet achteraf beoordelen (=

retrospectief) maar dus, als het ware, vooruit kijken (= prospectief). Het
beroemde onderzoek van Pim van Lommel et al waarvan verslag werd
gedaan in The Lan cet in 2001 is een voorbeeld van een prospectief
onderzoek: kort gezegd, werd er gereageerd op de hartstilstanden die
zich gingen voordoen en waarbij mogelijk een bde op zou treden, dan
dat men reeds voorgedane traumatische ervaringen waarbij een bde
optrad achteraf in kaart bracht. – Red)
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