
De BDE van G.K.
Het was woens dag mid dag (1 april 1970, ik was toen 17 jaar
en zat in de vier de klas van HBS-A) en ik was vrij van school.
Zo als elke woens dag mid dag was te ik mijn ha ren – ik droeg in
die tijd al lang haar en ver zorg de dat goed – in de keu ken bij
het aan recht on der de gei ser. Deze gei ser was net enk ele da -
gen te vo ren door een mon teur schoong emaakt en op nieuw af -
ge steld. Toch bleek de gei ser niet in orde. Er kwam kool mo -
noxy de gas vrij, waar van de ei gen schap pen zijn dat het reuk -
vrij is en zwaar der dan lucht. Daard oor ver za mel de het gas
zich in de spoel bak on der de gei ser. Door dat mijn ge zicht in
de spoel bak van het aan recht hing, kreeg ik het kool mo noxi de -
gas in mijn long en. Ik ben toen be wus te loos op de keu ken mat
(ko kos) ge val len en te gen de ka mer deur.

Op dat mo ment hoor de mijn zus je iets vreemds in de keu ken
en wil de ko men kij ken, maar ze kreeg de deur niet open. Het
nog-thuis-zijn van mijn zus je was mijn ‘geluk’.

Nor maal ge spro ken was ze al lang weg naar een vrien din
om daar huis werk te gaan ma ken. Deze dag was ze wat lang er
thuis ge ble ven. Mijn ou ders wa ren niet aan we zig: mijn va der
was aan het werk en mijn moe der op be zoek bij haar zus in
Wijchen. 

Mijn zus je alar meer de een an de re zus die in de buurt was
en die re gel de met een een arts, die op zijn beurt een am bu lan -
ce bel de. Met zwaai lich ten en loei en de si re nes (heb ik la ter
ge hoord) ben ik naar het zie ken huis ge bracht in Nij me gen. In
die tijd was er nog geen brug over de Maas waar ik woon de,
dus moest het met een veer pont. Die lag net aan de over kant
en kwam di rect over va ren om de ziekenauto over te brengen.

In het zie ken huis ge ko men vroe gen de art sen aan mijn zus: 
“Wat is er met je zus ge beurd?” Ze dach ten (van we ge mijn
lange haar) dat ik een meis je was. Ik had nota bene een ont -
bloot bo ven lijf! 

Na het on der zoek werd ik in een ka mer ge legd, waar ik op
een ge ge ven mo ment uit mijn lichaam trad en me zelf zag lig -
gen in het zie ken huis bed. Ook al les wat er rond om ge beur de
(dok to ren, ver pleeg sters, be zoek) kon ik waarnemen.

Intus sen wa ren ook mijn ou ders ing elicht en hen werd ver -
teld dat ik in het zie ken huis lag. De eer ste re ac tie van mijn
moe der was (toen mijn zus haar bel de): “Het is ze ker een 1
april grap.”

La ter op de dag kwa men ze op be zoek. Omdat in coma lag
re a geer de ik na tuur lijk niet. Van af een hoog punt – ik was nog 
steeds bui ten mijn lichaam – hoor de ik mijn moe der zeg gen:
“La ten we maar naar huis gaan, het heeft geen zin om hier te
blij ven, hij re a geert toch niet.” (Deze op mer king heeft me wel
pijn ge daan. Juist op het mo ment dat je het no dig hebt, gaan
men sen weg. Dit voor val is heel be pa lend ge weest voor de re -
la tie tussen mijn moeder en mij.)

Bij mijn ont slag uit het zie ken huis (na een week) zei de
arts me nog: “Als je ge rookt had, was je er niet door heen ge -
ko men.” Ik rook te toen niet en heb mijn hele le ven ook nooit
ge rookt. 

Mijn le ven heeft aan een zij den draad je ge hang en en ik zeg 
wel eens voor de grap: Ik heb Pet rus al met de sleu tels (van de 
he mel poort) ho ren ram me len!

Nasleep
Mijn BDE zet te de we reld he le maal op zijn kop. Na de zes da -
gen coma met alle ‘avonturen’ die daar mee te ma ken had den,
moest ik mijn nor ma le le ven her vat ten. Van de dok to ren kon
ik weer met een naar school, want mijn her se nen had den geen
be scha di ging op ge lo pen (vol gens het EEG). 

Het ging dus niet goed op school (Ik zat in de vier de klas
van de HBS.) Ik zat als een zom bie in de les sen en al les ging
langs mij heen. Een on werk ba re si tu a tie. Ik ben daar na ziek
thuis ge ble ven en heb tot het nieu we school jaar al leen maar
ge ze ten en na ge dacht over de ge beur te nis. Van we ge de ach ter -
stand leek het de school lei ding ver stan dig dat ik zou dou ble -
ren, dus nog een keer de vier de.

De school bleef een lij dens weg, voor al om dat ik nu to taal
an ders dacht over het le ven. Het lief ste was ik ge stopt en had
ik me toe ge legd op het ma ken van muziek.

He laas dach ten mijn ou ders daar an ders over. Ik ben in
plaats van stu de ren wel veel gaan le zen over al ler lei pa ra nor -
ma le ver schijn se len. Ik ver slond boe ken, maar de BDE kwam
ik daar niet in tegen. 

Een paar jaar la ter ging het weer fout en be land de ik bij de
huis arts, en die ver wees me naar een ge spreks groep. Vol gens
hem had het al le maal te ma ken met de ado les cen tie. Hier trof
ik een gemê leerd ge zel schap aan va ri ërend van zwak zin nig tot 
hoog be gaafd. Na enk ele ge sprek ken vroeg ik me af wat ik
daar moest.

Aan vank elijk kon ik met nie mand pra ten over mijn BDE.
In die tijd zou je voor gek ver klaard wor den, dus dan maar de
mond hou den. Ja ren la ter zag ik een klei ne ad ver ten tie van
Mer ka wah in de krant en heb die uit ge knipt en in mijn agen da
ge plakt, maar heb nooit ge re a geerd. Ik was te on ze ker over
wat er ge beu ren zou. Het moet een jaar of acht ge le den zijn (ik 
zat thuis met een bur nout) dat ik me ten slot te toch aan meld de
bij Mer ka wah. Toen ik voor de eer ste keer het Mer ka wah-tijd -
schrift Te rug keer ont ving en door las, was voor mij al les dui de -
lijk. Ik was be slist niet gek en er wa ren meer men sen met de -
zelf de er va ring. Ik ben van af die tijd ook de sym po sia gaan
be zoe ken, die veel (h)er ken ning ople ver den.

Mond jes maat ben ik toen naar bui ten ge tre den, voor al in
kring en waar van ik dacht dat het wel goed zou val len. La ter
ben ik er open lijk over gaan pra ten met ie der een als een der ge -
lijk the ma aan de orde kwam. Ge luk kig re a geer den de mees te
men sen po si tief en de ge nen die toch skep tisch wa ren, kon ik
aan de hand van voor beel den toch wel op een be paald spoor
krij gen als het ging om le ven en dood.

De BDE heeft op mij een be hoor lij ke im pact ge had en
heeft mij ge vormd tot wie ik nu ben. Ik heb veel pro ble men
ge had op al ler lei ni veau, om dat ik de ding en toch an ders be -
leef de dan de an der. Het heeft, in 2001, in der daad tot ont slag
ge leid. Daar bij kwam nog dat ik in 1996 van het school be stuur 
een psycho lo gi sche test moest on der gaan, om dat er bij mij wel 
eens iets niet zou klop pen. Toen ik twee we ken la ter de uit slag 
kreeg, bleek ik hoog be gaafd en HSP (Hoog sen si tief) te zijn.
Van af dat mo ment werd mij het he le maal on mo ge lijk ge maakt 
en dat re sul teer de in 1999 in een bur nout.
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Het ging op di ver se plaat sen mis en ui tein de lijk be sloot over al
mee te kap pen: kerk, ve re ni ging en, band jes, fa mi lie le den etc.
Van af dat mo ment doe ik de ding en die ik zelf be lang rijk en
nood za ke lijk vind en wat an de ren vin den in te res seert me niet.
Het won der lij ke hier van was, dat het van af dat mo ment al le maal 
een stuk ge mak ke lij ker werd. Ik hield geen re ke ning meer met
de an der, die an der moest maar re ke ning hou den met mij.

Ook werd ik in eens voor di ver se ding en ge vraagd. Ik treed 
nu veel op (gi taar/zang) en ik loop een stuk zelf ver ze ker der
door de wereld.

Mijn me ning durf ik nu over al te ge ven en heb geen last
meer van au to ri tei ten die denk en het be ter te we ten dan ik. 

Ik hoef ook niet meer te “ge lo ven” (in gods dienst i ge zin
dus) om dat ik zéker wéét. Voor de dood ben ik dan ook he le -
maal niet bang, om dat ik mijn le ven nu zo ing ericht heb dat ik

weet wat mijn op dracht is. Een sleu tel woord hier bij is dienst -
baar heid. Er zijn voor een an der en niet al leen voor mij zelf.
Dit draag ik uit, zo wel be roeps ma tig als in het vrij wil li ger -
werk dat ik doe.

Het blijft knok ken, maar wel op een an de re ma nier. Over
veel za ken kan ik me ook niet meer druk ma ken, als het om
recht vaar dig heid gaat des te meer. Ik ken mijn ve rant woor de -
lijk heid en spreek an de ren ook op de hun ne aan. 

Ik heb enk ele ja ren la ter nog een lied ge schre ven naar aan -
lei ding van mijn BDE. Het is ook uit ge voerd door de go spel -
groep waar ik bij speel de. Tij dens een re ünieconcert (30 de -
cem ber 2007) heb ben we het nog ge speeld en toen kwa men er
weer veel emo ties bovendrijven.

G.K.
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