
Mijn BDE, mijn Bewust-Zijn (B.E.)
Als kind had ik een ong eluk waard oor ik to taal tien keer ben
ge o pe reerd. Tij dens de ne gen de ope ra tie –  ik was toen 19
jaar – wa ren ver schil len de fou ten ge maakt. Daard oor moest
ik met spoed wéér ge o pe reerd wor den. Tij dens deze ope ra tie
trad ik uit mijn lichaam. 

Ik “hing” ver vol gens in een hoek van de ope ra tie ka mer en
zag me zelf op de ta fel lig gen met een heel aan tal men sen om
mij heen, die druk be zig wa ren. Ik voel de dui de lijk de grens
van het le ven; daar waar mijn lichaam was, en ach ter mij
waar in ten se lief de en vre de was. Die lief de en vre de die ik
toen voel de was dus zeer in tens en ik wil de niet te rug in mijn
lichaam. Ik wist heel goed dat ik de kans had om het le ven met 
zijn so res ach ter mij te la ten. Net op het mo ment dat ik dat
wil de doen, werd ik te rug ge roe pen. Ik draai de mij om, zag
mijn lichaam en be sloot te rug te gaan. Een krach tig be sluit,
en het was voor bij ...

Na 25 jaren
Dat is 25 jaar ge le den. Ik heb al tijd ge we ten dat het een bij -
zon de re er va ring was ge weest, maar ong eveer 15 jaar na de
er va ring ben ik er va ker over gaan pra ten. Nog steeds weet ik
niet goed of ik deze er va ring "groots” moet en mag de len,
maar ik weet nu wel meer wat het mij heeft ge bracht.

Ove ri gens ver moed ik dat ik op mijn vier de jaar ook een
BDE heb ge had. Ik was toen bij na verd ronken in de vij ver
van de bu ren. Het was diep en ik was tot bij na op de bo dem
ge ko men. Het beeld van de vis sen om mij heen zie ik nog
scherp voor me, ver moe de lijk ruim een hal ve me ter on der de
wa ter spie gel. Het was ook daar erg vre dig en ik was niet bang. 
Plot se ling had ik mijn mond net bo ven het wa ter, met mijn te -
nen op een bloem bak. Hoe ik er uit was ge ko men heb ik nooit
ge we ten. Nogmaals, ik weet niet ze ker of dit een BDE was,
maar het was in ie der ge val een bij zon de re ervaring die me
altijd bij is gebleven.

Ik heb als twin ti ger erg mijn best ge daan om te doen wat
men maat schap pe lijk van mij wil de: een vas te baan, goed sa la -
ris en een ei gen huis. Maar ik had ook mijn uit spat ting en en
dronk veel, dagelijks. Ik wist dat ik aan me zelf moest gaan
wer ken maar heb dat uit ge steld tot ik be gin dertig was.

Lezen over spiritualiteit
Steeds meer ging ik le zen over spi ri tu a li teit en an de re za ken.
Ik kwam zo dich ter bij me zelf en daar blijf ik aan wer ken. Ik
hecht aan het le ven, maar ik ben niet bang voor de dood.

Veel men sen met een BDE zeg gen dat ze sinds dat mo -
ment niet meer mee kun nen met de mas sa; dat her ken ik maar
ik had het niet in eens. Dat komt mis schien om dat er toen nog
wei nig open heid was over het on der werp BDE.

Zo als ik al eer der zei, had ik ook zelf me meer ge richt op
wat er van mij maat schap pe lijk werd ge vraagd. Daar was ik
zelf ve rant woor de lijk voor, los van de heer sen de tijds geest.
Door de dood van ons eer ste kind je – ze is bij de ge boor te
over le den – kwam bij mij het be sef los dat ik wèl mee ga op de 
stroom van het le ven. Dat ik dat ei gen lijk al zo lang doe. Op
be lang rij ke mo men ten ver trouw de ik wel de ge lijk op mijn in -
tu ïtie en voer ik mijn ei gen koers.

Bijzonder mo ment
Toch had ik een bij zon der mo ment no dig om dat be sef goed
door te krij gen.

Toen mijn vrouw op bed lag en haar vlie zen wa ren ge bro -
ken raak te ik eerst in pa niek. Op weg naar de te le foon om 112
te bel len nam ik een zeer in tens en krach tig be sluit. In een
frac tie van een se con de ging er veel door mij heen; het be lang -
rijk ste was dat ik voor mijn doch ter tje van uit rust en trots zou
er va ren wat er zou ko men.  Het be sluit om waar dig en res pect -
vol met de si tu a tie om te gaan deed ik voor haar. Geen pa niek, 
maar rust en res pect voor ons kind je dat nu een on eer lijk ge -
vecht moest voe ren. Ze was na ge noeg kans loos na een zwang -
er schap van 24 we ken. Vlak voor de be val ling was er nog een
hart slag, maar ze werd le ven loos ge bo ren.

Er wa ren na haar ge boor te vele mo men ten  waar in ik mij
diep ver bon den met haar heb ge voeld. Dat ge voel is ge ble ven
en ik koes ter mijn ster renk ind als een groot ge schenk van God. 
Ze heeft mij en mijn vrouw veel moois ge ge ven, in ten se mo -
men ten waar in ons doch ter tje van uit een an de re di men sie ons
lief de en res pect gaf. Mijn vrouw en ik wa ren al heel hecht sa -
men, maar dat werd door deze er va ring veel sterker en we
groeien daar nog in.

Onze twee de doch ter tje werd bij net één jaar ge o pe reerd in 
het zelf de zie ken huis waar ik mijn laat ste ope ra tie on der ging.
Haar zo aan een an der toe ver trou wen was een pro ces van los -
la ten en ver trou wen. Voor mij ook bij zon der om zo mijn ei gen 
zie ken hui ser va ring en af te sluiten.

Zoontje
Onge veer twee maan den la ter was ik weer in de OK om dat
mijn vrouw een spoed kei zer sne de moest on der gaan na 29 we -
ken zwang er schap. Onze zoon zag ik ogen schijn lijk le ven loos
ter we reld ko men en hij moest ge re a ni meerd wor den.

Ondanks on ze ker heid voor wat zou ko men wist ik de in -
ner lij ke rust te vin den en kon ik zo ac tief de si tu a tie on der -
gaan. Ik ging mee met de stroom van het le ven.

Onze zoon heeft een zeer moei lij ke eer ste nacht ge had. Er
was voor de be val ling geen tijd ge weest om zijn long en voor
te be rei den. In de eer ste nacht was zijn bloed druk ook mede
daar om in sta biel en te hoog. Na deze eer ste nacht liet hij een
won der baar lijk goed her stel zien en toont hij een bij zon der
ster ke le vens kracht. Ook nu “doet” hij het heel goed en is het
een mooie, re lax te en een heel stevige baby.

Afslui tend wil ik op mer ken dat in de ge zond heid zorg veel
bij zon de re men sen wer ken die met lief de voor hun vak men -
sen bij staan in vaak moei lij ke om stan dig he den. Dat ook ik in
het ver le den te ma ken heb ge had met (ernsti ge) fou ten en on -
be grip door deze be roeps groep, doet hier niets aan af.

Mijn zie ken hui ser va ring en die met mijn kin de ren te ma ken 
had den, wa ren mede zo bij zon der om dat vele zeer kun di ge en
lief de vol le men sen zo be gaan en be trok ken wa ren met onze
kin de ren en met ons als ou ders. Dat kan mij nu nog ont roe ren.

Het is on der an de re  mijn taak ge weest om lief de vol mijn
er va ring en te mo gen zien als een ge schenk van het Le ven, een
kost baar ge schenk.

B. E.
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