
Verslag van een Bijna-DoodErvaring
Paul Vens

Er zijn veel pracht i ge ver ha len over bij na-dood
er va ring en ge schre ven, over tun nels van licht
en zwe ven de zie len bo ven de ope ra tie ta fels.
Maar hoe gaat het daar na verd er, op de werk -
vloer, op school, waar nie mand deze ing rij pen -
de er va ring deelt? Hoe re a ge ren je vrien den als 
je van uit een an de re ziens wij ze hun vra gen be -
ant woordt? Hoe ver tel ik het mijn ou ders thuis? 
Wie weet waar je het over hebt als je zo iets
meege maakt hebt? Kan ik ei gen lijk wel ver tel -
len wat ik ge zien, be leefd heb? Ik denk nu, der -
tig jaar na mijn ei gen er va ring, dat het voor al
voor jonge men sen heel moei lijk is om na zo’n
groot se be le ve nis weer te rug te ko men in het
nor ma le le ven. Daar zit ten vaak gro te pro ble -
men om dat de men sen in de di rec te om ge ving
niet we ten hoe het le ven van in ten tie ve ran dert
voor ie mand die een bij na-dood er va ring heeft ge had. 

Het ongeval
Op vijf tien ja ri ge leef tijd raak te ik in coma door een ong eval,
zweef de twee we ken lang tus sen le ven en dood. Dank zij een
ing rij pen de ope ra tie kwam ik weer te rug in de ge wo ne we reld. 
Daar over een ver slag in woor den, ten min ste voor zo ver het
be leef de in woor den uit te druk ken is.

Als dwa len de pu ber reed ik een vou dig weg op een saaie
zon dag mid dag door het dorp, waar schijn lijk een beet je suf
nog van de za ter dag avond daarvóór. Te laat merk te ik dat er
van rechts een hond je kwam aan ren nen. Het dier tje vloog in
het voor wiel en ik sloeg met brom mer en al over de kop. De
klap was zo hard dat ik daar ei gen lijk niets meer van weet. 

Pas van af het mo ment dat ik in de auto van de dorps bak ker 
zat wa ren er weer een paar hel de re beel den van de ge beur te -
nis sen. Want hij was het die me van de stoep til de en me met
zijn volks wa gen bus je naar huis bracht. Zijn ge zicht zal ik
nooit meer ver ge ten: deze man is voor mij één van de men sen
die deel uit maakt van het mys te rie mens heid. Immers, van af
dat mo ment er voer en er vaar ik de mens àchter de mens, de
ziel waar in de mens mag zijn, deel van het onzegbare geheel. 

Thuis lag ik twee da gen op bed waar van ik nog weet dat ik 
rus te loos was; ik had het ge voel dat het zo niet goed ging, er
moest nog iets ge beu ren. Ik raak te in coma en mijn moe der
zorg de er voor dat ik snel naar het zie ken huis werd ge bracht. 

Gevoel tijdens coma?
Nog steeds is er een dis cus sie gaan de over de vraag of een in
coma zijn de mens nu wèl of niét de om ge ving op merkt, dus
ding en ziet of hoort. In mijn ge val was het zo: als er be zoek
was zag ik de men sen wel en hoor de ze ook, maar ik kon niet
re a ge ren, kon er niet mee com mu ni ce ren op de ge wo ne ma -
nier. Ik zag de men sen om het bed heen, maar zij wis ten zich
geen raad met de si tu a tie en wil den het liefst weer weg. Er
leef de toen een groot ver lang en in me, mis schien om bij God
en de dood te blij ven, die geen dood was. Ik ver keer de in de
om ge ving van een hel der heid en een licht ge ven de on uit -
spreek ba re ener gie, die ab so luut geen angst ver oor zaak te, en

iets had van in dru kwek ken de rust en stil te. Als
was ik op een grens waar ik het ene mo ment in
het ‘grote goe de stille’ was en het an de re mo -
ment weer van uit mijn lichaam naar de
‘gewone’ we reld keek.

Opnieuw de eerste stappen
Ter wijl ik in het zie ken huis lag leek ik voor de
an de ren mis schien le ven loos met open ogen,
bij na een plant. Maar als ik mijn ogen dicht
deed, weg viel, dan was daar weer de in ner lij ke
we reld van ver trou wen, licht heid.

Ik zag in die pe ri o de dat ik deel uit maak te
van een gro ter ge heel: de arts was net op tijd,
net als de bak ker en niet te ver ge ten, mijn moe -
der… Er was voort du rend le ven, al les was le -
ven. Was één van deze zorg za me men sen te laat 

ge weest, dan had mijn toe komst er an ders uit ge zien, maar zo
is het niet gegaan.

Het was als of de men sen in mijn buurt met licht om ge ven
wa ren. Zij ma ni fes teer den zich an ders van af nu en ik re a geer -
de an ders. Vaak hoor de ik niet wat ze zei den maar luis ter de ik
naar iets an ders in deze men sen. Ze wa ren al tijd al in mijn om -
ge ving ge weest, maar toon den zich nu pas in hun
oorspronkelijkheid. 

Een mooie puz zel van licht we zens die met el kaar in ver -
bin ding ston den en pre cies op de juis te tijd aan we zig wa ren,
lief de vol zorg den voor de voort gang van een voor hen lo gisch
verhaal.

Ik kreeg het ge voel dat er vóór de ge boor te al een blauw -
druk was, waar in de weg die je mocht af leg gen al zicht baar
was. Een plan dat de mens in kwes tie mag uit voe ren, min of
meer mag kie zen.

Soms ver tel den men sen me een dra ma tisch ver haal dat
voor een an der mis schien wel vre se lijk klonk, maar ik keek er
dan niet of nau we lijks van op, om dat het ver haal pre cies klop -
te met de mens die voor me stond.  Ik was dan niet ge schrok -
ken, ver baasd of boos over het ver haal. Ik had er vaak een vou -
dig weg niets op te zeg gen of aan toe te voe gen om dat het pre -
cies klop te. En dat kon ik, ze ker als kind, niet plaat sen en na -
tuur lijk ook niet zo zeggen.

Wa ren het ge woon een paar stap pen op een al lang van te -
vo ren uit ge zet pad?

Terug naar de wereld
Na een aan tal maan den was ik, vol gens de ge wo ne me di sche
we reld, zo ver dat ik weer naar school kon. Maar daar voel de
ik me zó an ders dan vóór het ong eval.

Het ge beur de dat ik men sen zag die zo we zen lijk mooi,
zui ver en se reen wa ren. In mijn blijd schap her ken ning ge von -
den te heb ben stap te ik er dan op af en sprak die an der aan
van uit dit ge voel. Maar de an der ken de zich zelf niet (meer) op
deze wij ze en re a geer de van uit een heel ander gevoel.

Deze hel de re waar ne ming en wa ren er voor al vaak in de
eer ste tijd en het was vre se lijk moei lijk om mee om te gaan als 
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jong en van zes tien; ik be leef de een enorm groot verd riet dat ik 
weer te rug was op de aarde. 

Er was nie mand met wie ik deze er va ring en kon de len, ik
vond men sen vaak ong elo fe lijk bot en af stan de lijk. En dat ter -
wijl ik zag dat wij ei gen lijk in we zen van de zelf de lich te
energie waren. 

Ik heb me in de loop van de tijd ge re a li seerd dat er ver schil 
is tus sen men sen met een ge lijks oor ti ge er va ring en men sen
die deze er va ring niet ken nen.

Ik heb op jonge leef tijd een er va ring ge had over de or de -
ning van en in een men sen le ven, over tijd loos heid en tij de lijk -
heid, le ven en dood. Ge ge vens, beel den waar mee je op die
leef tijd moei lijk om kunt gaan, maar die wel door wer ken en
be pa lend zijn voor de keu zes in je verdere leven.

Troost
Troost en be grip vond ik ge luk kig bij de pa ters van een kloos -
ter. Daar werd mijn ver haal ge luk kig wel be gre pen. In dit kloos -
ter vond ik de be lang rijk ste be ves ti ging die ik no dig had om mij 
staan de te hou den, om woor den en be grip te vin den voor het -
geen ik ge zien had. Voor mijn ge voel leef de de we reld langs
mij heen als was er nooit iets van on zeg ba re schoon heid ge-
open baard. Maar waar om had ik deze le vens er va ring ge kre gen?

Ik was bij vla gen vre se lijk te neer ge sla gen en mijn ziel
werd als het ware naar bo ven ge trok ken, uit me zelf – een vre -
se lijk las tig ge voel. En als er nu geen dok ter ge weest was, dan
was ik al lang dood ge weest. Klopt het wel dat ik hier nog
rond loop? Dit soort ra de loos heid moest ik zien op te los sen en 
dat was iets wat leef tijd ge noot jes niet kon den be vat ten en ou -
de ren trouwens meestal ook niet. 

Het leven 30 jaar na het ongeluk
Nu, der tig jaar la ter kom ik nog vaak men sen te gen waar in ik
iets her ken zon der woor den, om dat ik voel dat we een er va -
ring de len. Het geeft al tijd een blij ge voel om dat je weet dat
die an der ook aan de an de re kant van het le ven ge ke ken heeft
en diens ziens wij ze ook ve ran derd is. 

Over het al ge meen leef ik in ver won de ring en naar ma te ik
ou der word, steeds va ker in ont roe ren de dank baar heid. Ik
hecht er be lang aan om de ver fij ning van ge voe lens in woor -
den of in mu ziek te ui ten voor zo ver mo ge lijk. Mu ziek ma ken
be leef ik vaak op een in ten se ma nier en de klank en we reld
geeft me ruim te om te wer ken vanuit het onuitspreekbare. 

De na tuur zie ik als de ma ni fes ta tie van won der lij ke le -
vens vor men waar ach ter een ong elo fe lij ke geest kracht schuil -
gaat, waar mee ook wij ver bon den zijn. Het is fan tas tisch de
lief des groet in het andere te herkennen. 

Over al op de we reld zijn men sen be zig in te ger te bou wen,
te wer ken met een be sef van god de lij ke door stro ming van
alles.

Ik voel dat elk mens on be wust of be wust tot in-zich(t) wil
ko men, zicht wil krij gen op de die pe re la gen van zijn be staan.
Hij zoekt een re la tie met het in ner lijk, met zich zelf, met God. 

En vindt ie mand op zijn zoek tocht op nieuw ver bin ding met 
het ge heel dan raakt zijn le ven meer ver we ven met dienst baar -
heid, res pect en lief de voor de aar de en voor de gro te ge hei -
men van het bestaan.

Het lief des mys te rie is voort du rend ver bon den met ons
men sen en de keu ze is aan ons om ons zelf erin te wil len scho -
len, er weer open voor te wor den en blij moe dig te kie zen,
iedere dag. 

Noot van de re dac tie: wij heb ben Paul Vens nog enk ele vra -
gen ge steld ter ver hel de ring:

Had je BDE al tij dens je val op de brom fiets, of deed die
zich al leen maar voor tij dens je coma?

Ik heb de val zelf al tijd als een ont bre kend stuk in mijn be -
wust zijn ge had, ook de hond die ik voor wiel vloog kan ik niet
zien,... of nog niet.

Wel is dui de lijk de pe ri o de in het zie ken huis waar in ik bij
vla gen het he mel se licht er voer en bij vla gen vocht om het
‘dagbewustzijn’ te handhaven.

Dui de lijk her in ner in me ook de ge dwong en over ga ve, ik
kon niet blij ven en niet weg gaan, over ga ve aan licht en stil te,
niet te be schrij ven.
He rin ner je je een be gin, was er een tun nel, of was je in één 
keer in die an de re we reld? He rin ner je je nog iets van een
land schap, her in ner je je een god de lijk we zen?

Het “weg val len” be gon de eer ste da gen thuis al, in te gen -
stel ling tot an de re bde-ers heb ik tij dens de bde geen ver re of
na bije fa mi lie ge zien, maar ben daar aan voor bij ge gaan en heb 
an de re ‘informatie’ op ge daan. Ik heb in mijn le ven vre se lijk
mijn best ge daan om iets aan te ge ven van wat ik ge zien heb
vorm te ge ven, maar er zijn toch wet ten die aang even dat je
niet al les kunt vorm ge ven op aar de. Wat niet wil zeg gen dat
het er niet is, maar het is het licht, het le ven zelf.

Ik kan je zeg gen dat mijn vrien din pas op merk te dat ze de
kleu ren van een aan tal schil de rij en niet her kent op de aar de,
even zo zijn er wei nig scha du wen in mijn schi de rij en te vin -
den, en als ze er zijn, zijn ze er be wust in ge zet, om dat ik denk 
dat ze bij de aar de ho ren. En web mas ter, als je zegt “een god -
de lijk we zen”, dan lijkt het als of er ie mand is, daar, maar zo
kan ik het niet zeg gen om dat er geen spra ke is van een per -
soon of geest, nee, het is één, heel, totaal, alles. 

Ter af slui ting af beel ding en van schil de rij tjes die Paul Vens
heeft ge maakt en die ge ïnspireerd wa ren op zijn er va ring.

Paul Vens is zang er en lied je schrij ver die hij zelf op mu -
ziek zet en uit voert. Meer over zijn werk kunt u vin den op zijn 
web si te: www.paulvens.com
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