
De kracht van een bijnadoodervaring (Mw J.K.)
Toen ik in mei 2007 te recht kwam op de web si te van stich ting
Mer ka wah, werd mij veel dui de lijk. Ja ren lang heb ik mijn
BDE niet her kend. Nu heb ik zelf ‘ja’ ge zegd te gen mijn BDE
en te gen mij zelf. Ik wil de niet lang er af hank elijk zijn van de
me ning van an de ren en ik ben zelf ach ter het stuur gaan zit -
ten. Mijn le ven is hierd oor ve ran derd: ik ben ge groeid van
klacht naar kracht.

Ik ben het ze ven de kind in een ge zin van twaalf kin de ren. Tot
haar gro te schrik kreeg mijn moe der rode hond in het be gin
van haar zwang er schap van mij, waard oor zij voort du rend in
angst zat dat ik me niet goed zou ont wik ke len. Na mijn ge -
boor te bleek ik scheel te zijn, ik maak te geen oog con tact en
heb maan den lang al leen maar ge huild. De angst van mijn
moe der werd hier mee be ves tigd. Ik werd ge zien als een ge -
hand i capt meis je. "Anders" dus.

La ter op school bleek ik he le maal niet ge hand i capt te zijn.
Ik kon zelfs goed le ren en kreeg veel vriend jes. Maar thuis za -
gen ze me ja ren lang als ge hand i capt en ‘anders’. Ik deed mijn
best om niet te veel ‘anders’ te zijn, maar toch voel de ik me
thuis niet op mijn ge mak. In een groot ge zin met twaalf kin de -
ren moest je een gro te mond heb ben om ge hoord te wor den.
Maar dat wil de ik niet, ik had geen zin om mee te doen in die
ag res sie ve strijd. Ik was veel in de na tuur, had oog voor klei ne
ding en, hield van mooie mu ziek en vol gens mijn moe der was ik 
ook al tijd be zig vre de te stich ten waar dat no dig was. Maar ik
werd hier om be lache lijk ge maakt. Ik was een bui ten been tje en
pas te mij aan, om maar ge ac cep teerd te wor den. Tij dens mijn
pu ber teit kreeg ik een eet stoor nis en werd een anor exia- pa ti ënt. 
Wat een vre se lij ke tijd. Veel wer ken en voor al niet te veel
eten… zo had ik me zelf in de hand en kreeg ik aan dacht, wel is -
waar op een ne ga tie ve ma nier. En zo zwoeg de ik ja ren voort.

Evangelische gemeenschap 
Ik ging op me zelf wo nen en kwam in con tact met een evang e -
li sche ge meen schap. Daar kwam ik he le maal thuis. Ik voel de
er warm te en ge bor gen heid, en bloei de he le maal op. Zelfs
mijn anor exia ging naar de ach ter grond. Maar aan die warm te
en lief de wa ren wel voor waar den ver bon den. Ik moest mij
toe ver trou wen aan die ge meen schap en mij la ten in wij den.
Dat was een zwa re strijd, want ik moest mijn ei gen ‘ik’ la ten
va ren en mij aan al ler lei re gels en wet ten gaan hou den, uit
naam van God. Waar om zou God dat wil len? Ik ging daar over 
in dis cus sie, maar vol gens de lei ders van de kerk was de Bij -
bel hier over dui de lijk en ong ena dig. Ik moest mij zelf op ge ven 
om Gods lief de te er va ren. Ik hunk er de naar lief de en warm te
en heb mij zelf daar om weer aang epast. Ik raak te ge vang en in
een web van re gels en voor waar den. De anor exia dook weer
op, maar nu he vi ger. Ik werd brood ma ger en raak te uit ge put.

Visioen
Van uit die evang eli sche ge meen schap kreeg ik hulp aang ebo -
den en ik werd een tijd je bij een ge zin in huis op ge no men. Ik
ver tel de dat ik wel eens pa ra nor ma le er va ring en had. Men vond
dat vreemd en zei dat ik oc cult be last was. Ik werd doods bang,
kroop in bed, let ter lijk in mijn hol, en wil de er niet meer uit. Na
twee da gen kreeg ik wer ke lijk mooie beel den. Ik kreeg een vi si -
oen met een bood schap, heel bij zon der. God troost te mij en gaf

mij moed. Hij toon de mij mijn toe komst in drie fa sen. De eer ste
fase zou ik be ter wor den; daar had ik tijd en rust voor no dig. De 
twee de fase zou ik de draad weer op pak ken, me mo gen ont wik -
ke len en ge nie ten van het le ven en in de der de fase zou ik an de -
ren gaan hel pen. Dit kreeg ik te zien in een soort film. Ik werd
zo rus tig van bin nen, ik was in eens niet meer bang, ik zou het
red den. Ogen blik ke lijk ging ik uit bed, ging me douchen en
kwam op ge frist be ne den in de ka mer. Vol goe de moed ver tel de
ik wat me was over ko men. Een ong ena dig oor deel volg de. “Dit
kon niet van God zijn, dit is niet zui ver. Dit komt van uit de
duis ter nis”. Ik kreeg een klap in mijn ge zicht, al les werd mij uit
han den ge sla gen, de grond verd ween on der mijn voe ten. 

Psychiatrische afdeling 
Toen ging het berg af waarts. Weg was de moed, weg was het
ver trou wen. Ik werd op ge no men op de psychi at ri sche af de ling 
in een al ge meen zie ken huis. Ik werd ver schrik ke lijk bang en
raak te in pa niek. “Het komt zo niet goed,” hoor de ik me zelf
nog flui ste ren, “O God, help me!”. Ik werd rond ge leid op de
af de ling, ter wijl ik bij na niet meer kon lo pen. Ik hunk er de naar 
een bed, naar rust. Maar ik moest aan ta fel, het eten was net
bin nen ge bracht en ik moest zelf het dek sel er af ha len. Met
heel veel moei te pro beer de ik dat en te ge lijk voel de ik mij zelf
weg glij den, al mijn kracht was weg en ik kwam te recht in een
tijd lo ze, vre di ge om ge ving. Ik zag niets, maar hoor de wel. Ik
voel de geen on macht meer, geen pa niek, geen angst… Ik
hoor de de ver pleeg kun di ge roe pen: “Kom je me even hel -
pen?” Ik werd aan bei de ar men vast ge pakt en ze sleep ten me
met mijn buik over de grond naar een an de re ruim te. Daar lie -
ten ze me los en ik kwam met een smak op de grond. Ik hoor -
de de ver pleeg kun di ge nog zeg gen: “Laat die maar even lig -
gen”. Dit be leef ik nog steeds als mijn diep te punt, mijn diep ste 
pijn. Ik lag daar op mijn buik, mijn ge zicht op de vloer, mijn
han den voor mij uit, zon der kracht om iets te be we gen. Ik was
daar he le maal al leen, nie mand keek naar me om. Ik be sef te dat 
ik koud werd en lang zaam dood ging. In me zelf voel de ik geen 
angst. Ik vond het al le maal pri ma. Ik dacht met lief de aan mijn 
va der en moe der en vond het voor hen jam mer dat ze geen af -
scheid van mij kon den ne men. Maar ik voel de me heel ge luk -
kig. Ik kwam te recht in een mooi hel der licht, in een sfeer van
ong eken de Vre de en Lief de, met een bo ven men se lij ke rust…
een bo ven al les uit stij gen de di men sie. Het was goed zo.

Ver vol gens voel de ik een neer gaan de be we ging. Ik kwam
als het ware te rug in een soort knel ling. Ik hoor de ie mand mijn
naam roe pen en ik richt te mij daar op. Ik deed mijn ogen open en 
zag een vrouw, een ver pleeg kun di ge. Ik zag haar ver bo ven mij
op mij neer kij ken. “Kom”, zei ze, “je moet gaan staan”. Alles
in mij ging pro tes te ren… NEE… Ik wil niet meer, laat mij, ik
voel de nog steeds een vre di ge sfeer in mij. Ik schud de van nee,
daar mee be sef te ik op eens dat de krach ten te rug kwa men. Ik
kon me zelf weer wat be we gen. Maar ik wil de niet meer… Ze
trok me aan mijn ar men om hoog en dwong me mee te wer ken.
Toen ik bij na stond, voel de ik in eens met een schok, met een
har de klap mijn hoofd weer te rug ko men. Ik werd heel boos, gaf 
aan dat ik Je zus kwijt was en voel de me ont red derd. De ver -
pleeg kun di ge be greep dat niet en zei dat Je zus er wel voor mij
zou blij ven. Ik moest doen wat zij van mij ver wacht te. 
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Warme kern 
Mijn hoofd had een har de klap ge maakt en ik was bang dat er
iets ka pot was in mijn hoofd. Voor de ze ker heid werd een EEG
ge maakt, maar daar uit bleek niets ernstigs. Zelf voel de ik dat er
iets ing rij pends was ge beurd. Ik had van bin nen een gro te, war -
me kern ont vang en, waar ik me vei lig en ze ker bij voel de. Ook
al was ik nog zo zwak, ik wist nu ze ker dat ik niet meer wil de
vol gen… ik wil de bij mijn war me kern blij ven… De ‘deskun -
digen’ snap ten dat niet. Ik moest in the ra pie en kreeg me di cij -
nen voor ge schre ven, waar van ik ziek en ang stig werd. Ik kwam
in con flict met al les en ie der een, ook met me zelf. Moest ik mij
aan pas sen, ter wijl ik dat he le maal niet wil de? Moest ik het con -
flict aang aan, ter wijl ik dat mis schien he le maal niet aank on? 

Ik pro beer de in con tact te blij ven met mijn war me kern. In
mij was Iets ont staan wat mij leid de, mij be greep, mij on der -
steun de en troost te… mij ac cep teer de zo als ik ben, met on -
voor waar de lij ke lief de. Dat gaf mij ze ker heid. Dat Iets zou ik
een naam kun nen ge ven: God, Je zus, Bron, Le ven, Lief de,
Kracht, Wijs heid, Kern, Ener gie. Maar wat zegt een naam?
Die on voor waar de lij ke Lief de heb ik mo gen er va ren, waard -
oor ik weet dat al les één is en met el kaar ver bon den. Het is
niet Gods be hoef te dat we al les en ie der een op de len in hok jes
en plaat jes. Dat doen de men sen, hierd oor ont staat er een con -
flict tus sen on voor waar de lij ke Lief de en lief de met voor waar -
den. Dit con flict er vaar ik da ge lijks en dat doet me pijn. 

Psychotisch? 
Op de psychi at ri sche af de ling ging het steeds slech ter met mij.
Ik ver lang de naar Vre de en Lief de, maar vol gens de art sen was
ik psycho tisch. Ik ben een tijd je weer thuis ge weest en ver vol -
gens weer een tijd op ge no men in een psychi a trisch zie ken huis.
Ze wis ten niet goed raad met mij en von den me een las ti ge pa ti -
ënt. Ik voel de me in tens een zaam. Omdat ik het ge voel had dat
de me di cij nen mij geen goed de den, ben ik er in over leg met
mijn psychi a ter mee ge stopt. Zij wil de me weer een an der mid -
del ge ven, maar ik wil de dat niet meer. Tot mijn ver ba zing be -
gon ik me veel ge zon der en meer mij zelf te voe len.

Ver vol gens ben ik naar een klas siek ho me o paat ge gaan,
die voor mijn ge voel de eer ste hulp ver le ner was die mij se -
rieus nam en mij ge loof de. Ik ver tel de haar pre cies het zelf de
als al die an de re art sen, maar zij vond dat ik zo dui de lijk ver -
tel de wat in mij leef de. Zij ver oor deel de mij niet, druk te me
niet in een hoek en be ves tig de me zo als ik wer ke lijk was en
ben. Die on voor waar de lij ke Lief de vol le Ener gie mocht er ge -
woon zijn. Het voel de als of ik op nieuw werd ge bo ren en
steeds meer tot mijn ei gen kern kwam. Met mijn psychi a ter
had ik nog een ge sprek. Zij vond het een ver ba zing wek ken de
ont wik ke ling en vroeg zich nu ook af of de di ag no se ‘psycho -
tisch’ wel klop te. Ze vond dat er een won der was gebeurd. 

Nu kon mijn le ven weer stro men van uit de ener gie die ik
op een won der baar lij ke ma nier had ont vang en. Ik kreeg een
vriend, we ging en trou wen en we kre gen twee pracht i ge mei -
den. Ve len ver baas den zich er over dat al les zo goed leek te
gaan. Over mijn ver le den als ‘psychotische’ pa ti ënt werd nooit 
meer ge spro ken, ik had dat ‘veilig’ op ge bor gen. Wel had ik
veel stress, was su per ge voe lig voor sfe ren en span ning en
raak te snel in con flict. Maar ik heb fij ne vrien din nen met wie
ik heel goed  kan pra ten. Ik kreeg veel be lang stel ling voor de
spi ri tu e le kant van het le ven en de kerk be gon me steeds min -
der aan te spre ken. Wel was ik al tijd bang dat er er gens uit een 
on ver wach te hoek een hard oor deel kon val len. 

WAO
Het on ver wacht se kwam…  De po li tiek be slis te dat men sen met 
een WAO-uit ke ring op nieuw be oor deeld moes ten wor den.
Oude dos siers wer den te voor schijn ge haald. Ik had al ja ren een
uit ke ring en mijn dos sier zat daar ook bij. Mijn hele ge schie de -
nis kwam te rug, met alle woe de en angst. Ik voel de me weer in
een hoek ge drukt. Ik kon het niet meer aan, zocht hulp en kwam 
te recht bij een steeng oe de the ra peu te. Zij con sta teer de bij mij
een ver waar loos de PTSS (post trau ma tisch stres syn droom). Dit
was een di ag no se waar ik ach ter kon staan. Zij ging met mij de
strijd aan te gen de in stan ties. Zij be ves tig de mij in wie ik was en 
zei me dat ik heel dui de lijk en zui ver de ding en kon weer ge ven.
Zij gaf mij hoop voor de toe komst. Bij de ses sies kwa men alle
boos heid en verd riet naar bui ten. Over mijn bij zon de re po si tie
en de ver ne de ring in mijn ge zin, en de ver ne de ring op de
psychi at ri sche af de ling. De ont ken ning van wie ik was, de
voort du ren de af wij zing, de pijn en ang sten. Wat de me di cij nen
met me had den ge daan. Ik moest heel veel ver wer ken.

BDE
Vo rig jaar, 20 jaar na de op na me op de psychi at ri sche af de -
ling, heb ik con tact ge zocht met de ver pleeg kun di ge die mij
had te rug ge roe pen. Ze her in ner de zich nog wie ik was en ook
zij vroeg zich af wat er toch was ge beurd. Ze vond het op val -
lend dat ik er nog zo mee be zig was. Ik vroeg mij af: Hoe kan
ik zo dui de lijk Lief de heb ben ge voeld, ter wijl ik daar he le maal 
niet mee was op ge groeid? Opeens kreeg ik de ge dach te van
een BDE. Vreemd was dat. Ik had wel eens van een BDE ge -
hoord, maar dat nooit aan mij zelf ge kop peld. 

Ik zocht in for ma tie op het in ter net en kwam op de web si te
van Mer ka wah te recht. Dat was schok kend. Ik be gon te be sef -
fen waar het ei gen lijk bij mij om ging. Van uit de diep ste diep -
te stroom den mijn tra nen. Het was een opluch ting. Wat ik eer -
der niet be greep, kreeg nu een plaats. Dat gaf rust. Maar de
pijn is meer dan schrij nend en ik heb tijd no dig om mijn er va -
ring en te ver wer ken. Tij dens dit ver wer ken kwam ik weer tot
een ont dek king. Er zat nog iets in mijn lijf, wat aan dacht
vroeg, een ge beur te nis die al veel eer der in mijn le ven was
voor ge val len. Ik pro beer de mij er op te fo cus sen en ik her in -
ner de mij weer het ver haal van een val van de ta fel.

Het was me vaak ver teld, maar ik had er nooit aan dacht
aan ge schonk en. Nu werd het in eens be lang rijk, en heb hier -
over bin nen de fa mi lie ge sprek ken ge voerd. Ik hoor de voor
het eerst dat ik door de val bui ten be wust zijn was ge raakt;
mijn lichaam schok te bij deze informatie.

Ik kreeg het boek “Kin de ren van het nieu we Mil len ni um”
van Attwa ter in han den. Een boek waar uit ik heel veel in for -
ma tie kreeg over kin de ren met een BDE. Hier mee is voor mij
de cir kel rond, kan ik mijn “in ner lijk we ten” er gens op ba se -
ren. Ik ben er van over tuigd dat een BDE in een vroeg sta di um
van het le ven ook trans for ma ties met zich mee kan breng en. 

Integratie
De tijd van in te gre ren is aang ebro ken en daar zal ik tijd voor
ne men. Ik ver lang er naar mijn pijn om te vor men tot iets waar -
de vols, iets wat kan bij dra gen aan be scher ming van an de ren. 

Maar ook in le vings ver mo gen, steun, gren zen èn ruim te…
om mijzelf te mo gen zijn/worden.

Mw J. K.
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