
Leven met een Bijna-Doodervaring (Mw R.B.)
In mijn beleving was ik al geboren mèt een bijna-doodervaring. 

Ik kwam ter we reld tij dens de win ter van 1955 in een on ver -
warm de slaap ka mer van een ar bei ders huis je. Toen de dok ter
kwam, was ik er al. Mijn moe der had mij toe ge dekt met een
de ken, maar ik was on der koeld. Ik had win ter han den en win -
ter voe ten. Dat was het be gin van mijn le ven.

Wonderlijke droom
Toen ik een meis je van drie was, droom de ik dat ik werd dood -
ge scho ten. Ik was een jong en van 23 jaar. Ik zat in het ver zet en 
ik vlucht te voor de Duit sers. Ik voel de de ko gels in mijn rug en
ik viel voor over in het gras. Het vol gen de mo ment keek ik op
mij zelf neer. Ik was ver baasd dat ik geen pijn voel de.

Deze droom is mij al tijd bij ge ble ven. Ik heb al tijd ge dacht
dat ik droom de over een ge beur te nis die zich dicht bij mijn ge -
boor te huis had af ge speeld. In 1945, een paar maan den vóór de
be vrij ding, was deze jong en dood ge scho ten en zijn ge denk te ken 
is ong eveer een ki lo me ter van mijn ge boor te huis ge plaatst.

Waar om weet ik dat ik een BDE heb ge had? Ik kan mij
niets her in ne ren van een tun ne ler va ring. Maar ik heb een
droom ge had over de bij na-dood er va ring van mijn vo ri ge le -
ven. Er zijn mo men ten in mijn le ven ge weest dat ik in een va -
cuüm bo ven mij zelf hing als het le ven te zwaar was. Tast ba re
be wij zen heb ik dus niet, maar het is mijn innerlijke weten. 

Hoe het verder ging
Ik weet niet wat een le ven vóór de BDE is. Mijn le ven is nooit 
an ders ge weest. Ik heb niet al tijd een ge mak ke lijk le ven ge -
had, maar het is wel mijn le ven. Ik heb er veel van ge leerd en
dat kan nie mand mij af ne men.

Ik was een vro lijk kind. Het le ven kwam mij aan waai en. Ik 
kon ge mak ke lijk le ren en van jongs af aan kwam ik in aan ra -
king met mu ziek. Toen ik acht was, mocht ik mee spe len met
het fan fa re-or kest in ons dorp.

Toch lag er een scha duw over mijn le ven. Mijn ou ders
kon den mij niet be scher men te gen mijn ou de re broer. Hij was
ge weld da dig en van af mijn eer ste le vens ja ren heeft hij mij
vrij wel ie de re dag licha me lijk en gees te lijk mis han deld. Toen
ik veertien jaar was, werd ik uit huis ge plaatst, weg uit mijn
ver trouw de omgeving.

Na de mid del ba re school ging ik het on der wijs in. Ik ben
met een vee hou der ge trouwd en we heb ben drie kin de ren ge -
kre gen. Toen we met de boer de rij zijn ge stopt, heb ben we de
stal om ge bouwd tot een kin der dag ver blijf. In het dorp heb ben
we een twee de kin der dag ver blijf la ten bou wen en een bui ten-
school se opvang.

Scheiding
In 2004 ben ik ge schei den. Ik heb er voor ge ko zen mijn ver -
trouw de om ge ving te ver la ten. Ge luk kig zijn mijn kin de ren
met mij mee ge gaan. We zijn van Noord-Hol land naar het
mooie Twen te ver huisd. Toen mijn kin de ren uit huis wa ren,
kwam ik ein de lijk aan mij zelf toe.

Ik wil de zo graag le ven, maar het luk te niet. Ik be greep er
niets van. Er was iets wat mij te gen hield, maar ik be greep niet
wat. Ik ben veel boe ken gaan le zen over spi ri tu a li teit. In deze
we reld voel de ik mij thuis. Het was mijn we reld. De we reld

van het ho ge re be wust zijn. De we reld van de on voor waar de lij -
ke lief de. Ik wil de daar blij ven waar ik mijzelf mocht zijn.

Ge luk kig heb ik al tijd mijn ge zon de ver stand be waard. Ik
vlucht te vaak naar ‘boven’, maar ik wist per ti nent ze ker dat ik
niet gek was. Ik wil de weg uit Ne der land en ik ben naar
Frank rijk vertrokken.

Het ge voel van een zaam heid bleef en na vier maan den
ging ik te rug naar Ne der land. Ein de lijk be greep ik dat ik het
zon der pro fes si o ne le hulp niet zou red den. Ik kreeg pa nie kaan -
val len en ik wist niet meer wie ik was. Als ik al leen was wist
ik het wel, maar ik voel de mij niet meer thuis in de bui ten we -
reld; de we reld die mij niet begreep.

Niet gek!
Ik be sef dat ik veel ge luk heb ge had. Ik ont moet te een psycho- 
the ra peut die mij di rect be greep. Het was 2008, een jaar na dat
Pim van Lom mel zijn boek over het Ein de loos Be wust zijn had
uit ge ge ven. Mijn psycho-the ra peut raad de mij aan dit boek te
le zen. Ik had nog nooit van een BDE ge hoord, maar toen ik
het boek las wist ik dat ik niet gek was en dat mijn ge voel
goed was. Dit stel de mij enorm ge rust.

Echter, mijn ang staan val len ble ven en ook mijn ge voel van
ver vreem ding. Ik voel de mij een bui ten staan der. Ik was bang
voor mijn ang staan val len en ik wil de vluch ten om weg te zijn
van deze hel. Tij dens de the ra pie leer de ik deze angst ge voe lens
te ver wel ko men, om dat ik deze ge voe lens no dig had voor mijn
ver wer king. In deze pe ri o de werd ik ge con fron teerd met mijn
vo ri ge le ven, de jong en die in het ver zet zat. Ik voel de zijn
doods angst. Het was ook mijn on ver werk te verd riet en boos heid 
uit mijn jeugd. Het liep als het ware in el kaar over. Stapje voor
stapje werd dit verd riet min der en be gon het te ver va gen. 
Te ge lij ker tijd be gon ik weer van het le ven te hou den.

Glimp van de hemel
Ik ben dank baar dat ik een glimp van de he mel heb mo gen
zien. Dank baar dat ik een BDE heb ge had, en dat on be schrijf -
lij ke ge voel van on voor waar de lij ke lief de. Dat ge voel heeft
mij de lief de en de kracht ge ge ven om het trau ma uit mijn
jeugd te ver wer ken.

Ik werd do na teur van Stich ting Mer ka wah, om dat ik be ves -
ti ging no dig had. Be ves ti ging dat ik niet de eni ge ben. Mijn
hele le ven ben ik zoe ken de ge weest naar dat on be stem de ge -
voel in mij. Dat ge voel van ont heemd zijn. Nu ik ant woord op
mijn vra gen heb ge kre gen, hoop ik mijn steen tje bij te kun nen
dra gen aan een betere wereld.

Vo rig jaar heb ik mijn ge voe lens op pa pier ge zet. Ik heb
mijn ge voe lens ver woord in klei ne ge dich ten die de es sen tie
ra ken. Ik ben mij be wust van het ein de lo ze ge voel van de on -
voor waar de lij ke lief de. Het ge voel van in ner lij ke rust. Het ge -
voel dat het goed is. Ui tein de lijk draait al les in het leven om
de liefde.

 Mw R.B.

Noot van de re dac tie - op ons ver zoek heeft Mw RB nog wat
verd ui de lij king en ge stuurd:
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 Voor mij is de BDE een to ta le be le ving. Het is niet een mo -
ment-op na me ge weest, maar het is met mijn le ven ver we ven.
Alleen wist ik niet dat dit ge voel bij een BDE hoort, om dat ik
er mee ben ge bo ren. Het is denk ik ook de te gen strij dig heid in
mijn ver haal ... aan de ene kant de mis han de ling en aan de an -
de re kant het ge voel van on voor waar de lij ke lief de. Maar het
ge voel van lief de over heerst en de ne ga ti vi teit heb ik weg ge -
stopt. Tot dat ik drie jaar ge le den met mijn neus op de fei ten
werd ge drukt en mijn ver le den on der ogen moest zien. 

Die glimp van de he mel is een ge voel dat ik al tijd bij mij
draag. Ik her haal: het is het in ner lij ke we ten. Ik voel een ver -
bon den heid met de an de re we reld. Als kind was mijn ge voel al 
heel sterk ont wik keld, maar dat vond ik nor maal. Ik ‘schakel’
heel ge mak ke lijk. Van het ene op het an de re mo ment ver plaats 
ik mij naar de an de re we reld. Op zo’n mo ment zie ik die glimp 
uit de he mel. Het is al leen geen kij ken met mijn ogen, maar
kij ken met mijn ziel. Het is ook het ge voel van heim wee naar
die lief de vol le we reld. Maar ik weet nu dat ik ver bon den ben
met die we reld en dat ik hulp kan vra gen als dat no dig is.

Die an de re we reld is een we reld van ge voel. Ik heb er geen 
beel den bij, maar als ik een schil de rij van een BDE zie, dan
ben ik di rect in die we reld. Op die ma nier heb ik mijn ge dich -
ten ge schre ven, ook dan ben ik ver bon den met die glimp.

Ik weet dat ik een BDE heb ge had van mijn vo ri ge le ven,
om dat ik bo ven mijn lichaam hing. Ik ben 10 jaar na de oor log 
ge bo ren en de ziel van mijn vo ri ge le ven is nooit over ge gaan.

Pim van Lom mel zei dat wat ik heb mee ge maakt iden tiek is
aan een BDE. Het is een dood ser va ring uit een vorig leven. 

Ik ben al tijd ge voels ma tig bang ge weest voor Duit sers, ter -
wijl ik met mijn ver stand be ter weet. Angst voor zwar te glim -
men de laar zen, angst voor har de ge lui den (dan krijg ik de nei -
ging om er gens on der te dui ken), angst voor ver stik king. Nu
weet ik waar deze angst van daan komt. Toen ik in mijn rug
werd ge scho ten er voor over viel, zag ik zwar te glim men de laar -
zen. Daar om denk ik dat ik met een BDE ben ge bo ren. Het is de 
BDE van mijn vo ri ge le ven en het/hij leeft in mij voort. Zo als
mijn psycho-the ra peut zegt: “Die jong en wil weer mee doen.” 

Ik ben in mijn ver haal niet uit ge breid op de de tails ing egaan, 
om dat ik de sa men hang wil la ten zien. Dat we al le maal een on -
derd eel zijn van het gro te ge heel. Ik voel mij be voor recht, om -
dat ik mij mijn vo ri ge le ven her in ner en ook het le ven na mijn
le ven. Maar ik leef nu op aar de en dat is niet voor niets. 

Daar om is het ook zo be lang rijk dat BDE’ers le ren om gaan 
met dit ge voel. Ik heb het in we zen ge mak ke lijk, om dat ik met 
dit ge voel ge bo ren ben. Deze on macht voel de ik ook bij de
Mer ka wah-ont moe tings dag van 7 mei 2011. Daar om is hulp -
ver le ning zo ont zet tend be lang rijk. 

Waar om krij gen men sen een BDE? Een BDE is geen
stoor nis, maar een ver rij king in je le ven. Het is de kunst om
deze er va ring in het da ge lijk se le ven te verweven.

* * *
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