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Xperience

‘Was ik al die 
tijd al dood?'

Geloof jij in een leven na de dood? Er zijn een heleboel theorieën over, maar hoe 
zit het eigenlijk met een leven vóór je geboorte? Geloof jij dat je vorige levens hebt 
 gehad? En zo ja, hoe zouden die er dan uit hebben gezien? Redacteur Renée was 
erg nieuwsgierig en ging met regressietherapie terug naar een vorig leven…
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Ik ben altijd al geïnteresseerd 
 geweest in paranormale gebeurte-
nissen. Verhalen over geesten, vorige 
levens en leven na de dood; ik vind 
het allemaal superinteressant. Dus 
toen we het tijdens de redactiever-
gadering over ‘het spirituele' hadden, 
ging ik meteen helemaal los. Dat ik 
er al veel over gelezen had en dat 
het me echt heel cool leek om een 
keer terug te gaan naar een vorig 
leven. Dat kan namelijk via regres-
sietherapie waarbij je onder hypnose 
wordt gebracht. Aan de ene kant 
misschien een beetje freaky, maar 
aan de andere ook heel bijzonder 
om mee te maken. En dus zei ik dat 
ik dat wel ging doen...

Is dit het? 
En dan is het na een paar weken 
zover. Ietsiepietsie zenuwachtig bel 
ik bij regressietherapeute Chantal 
aan. Ik word meteen verwelkomd 
door een vriendelijk gezicht. ‘Kom 
lekker binnen', zegt ze. 'Ik heb al 
thee gezet.' Als ik naar binnen ga, 
kijk ik de kamer rond. Het is gewoon 
een doodnormale kamer met in het 
midden een ligbank met een kussen 
en een dekentje erop. Is dit het? 
denk ik. Ga ik hier terug naar mijn 
vorige leven? 
‘Nou welkom', onderbreekt Chantal 
mijn gedachten. ‘Leuk dat je er bent. 
Vertel eens: waarom wil je graag een 
regressiesessie doen?' 
Ik had deze vraag al verwacht,  
want in alle ervaringsverhalen van 
anderen die ik had gelezen, werd 
ook om de reden van hun bezoek 
gevraagd. En meestal hadden die 
mensen dan iets - lichamelijke 
klachten en zo - waar nooit een 
duidelijke oorzaak voor was gevon-
den. Totdat ze dan teruggingen naar 
een vorig leven en er op die manier 
achterkwamen dat ze bijvoorbeeld 
waren omgekomen bij een brand en 
daardoor nu nog steeds astmatisch 
waren. Of dat ze slachtoffer van de 
pest waren geweest, wat zich in hun 
huidige leven uitte in ernstige acne. 

Tja, er zijn natuurlijk ‘leukere' manie-
ren om dood te gaan... 
‘Nou, eigenlijk heb ik niet echt een 
reden', antwoord ik. ‘Ik vind het 
gewoon heel interessant en wil het 
graag een keer meemaken.' 
‘Oké, duidelijk', zegt Chantal. ‘Dan 
gaan we aan de slag.'

Downton Abbey
‘Ga daar maar liggen', zegt Chantal 
terwijl ze naar het bankje wijst. ‘Ik 
leg zo een dekentje over je heen, 
zodat je het lekker warm hebt en 
dan mag je je ogen sluiten als je er 
klaar voor bent.' Ik nestel me op het 
bankje en sluit mijn ogen. 
Oké, denk ik, vanaf nu laat ik ge-
woon alles over me heen komen. 
Chantal komt naast me op een stoel 
zitten. ‘Zo. Zeg eens: hoe lig je?' 
‘Goed', antwoord ik. 
‘Ja?' vraagt Chantal. ‘Hoe voelt je 
lichaam op het bankje?' 
‘Prima', antwoord ik opnieuw, terwijl 
ik ondertussen stiekem denk: wat 
doet dat er nou toe? Ik ben hier toch 
niet om een lekker dutje te doen? 
‘En hoe voelen al je ledematen? Lig-
gen ze allemaal even lekker?' 
Ik denk even na en beweeg al mijn 
ledematen in gedachten. Benen? 
Check. Armen? Check. Nope, niks 
bijzonders daar. 

Maar wacht even, mijn rug voelt niet 
helemaal oké. Dat ene plekje, zo'n 
tien centimeter boven mijn billen. 
Maar goed, dat heb ik wel vaker als 
ik net lig. Dus dat ga ik niet zeggen. 
‘Zeg gewoon alles wat je denkt', zegt 
Chantal dan. ‘Niet nadenken, laat je 
onderbewuste spreken.' Oké vooruit. 
‘Nou ja, mijn rug voelt niet helemaal 
lekker. Dat ene plekje vlak boven 
mijn billen. Maar dat heb ik altijd 
hoor, dus ik denk niet dat dat wat is...' 
‘Oké', antwoordt Chantal, die net doet 
alsof ze mijn laatste zin niet heeft 
gehoord. ‘Dan wil ik dat je je daar 
op gaat concentreren. Focus je maar 
even helemaal op dat plekje. Hoe 
voelt dat?'
‘Vervelend', flap ik eruit. ‘Mooi', zegt 
ze. Huh, mooi? ‘Denk alleen aan dat 
plekje in je rug en als ik van drie 
naar nul heb afgeteld, begeef jij je 
ergens op een plek waar je dat ene 
plekje op je rug ook altijd goed voelt. 
Drie...' O god, nu al? Wat als ik niks 
zie? ‘Twee...' Moet ik snel wat beden-
ken? ‘Een...' Au, mijn rug. Het lijkt wel 
alsof dat pijnlijke plekje steeds erger 
wordt... ‘Nul. Wat zie je?'
In gedachten kijk ik rond. ‘Ik zie een 
waterput.' Voor ik het weet, zeg ik 
het. 
‘Prima. En waar bevind jij je?' 
‘Ik sta voor de waterput.' Heel raar 
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dit. Het is zo'n waterput waarbij je 
aan een hendel moet draaien zodat 
er water uit de kraan komt.
‘En wat doe je bij de waterput?' 
‘Ik moet water halen.' Plotseling voel 
ik mijn rug heel zwaar worden. 
‘En wat heeft dat plekje in je rug 
daarmee te maken?' 
Oei, dit voelt niet prettig. ‘Het doet 
pijn. Het water halen is heel zwaar.' 
‘En als je er een gevoel aan zou kun-
nen hangen, wat zou dat dan zijn?' 
Ik ben moe. ‘Vermoeidheid. Ik ben 
echt heel erg moe. Het is zo zwaar.' 
‘Goed', zegt Chantal. ‘Zeg dat nog 
eens.' 
‘Het is zwaar.' 
Chantal: ‘Nog eens.' 
‘Het is zwaar.' Pff, wat is dit zwaar 
zeg.
‘Nog eens!'
‘Het is zwaaaaar!' schreeuw ik dan 
uit. Uhm, waar kwam dat vandaan? Ik 
heb het gevoel dat ik moet huilen. 
‘Heel goed', zegt Chantal. ‘En kijk nu 
eens naar je handen. Wat voor kleur 
zijn ze?' 
Ik kijk naar mijn handen en vouw ze 
open. ‘Blank.' 
‘Oké. En bekijk jezelf eens verder. 
Hoe zie je eruit? Wat heb je aan?' 
Ik kijk naar mijn jurk en schort. ‘Zo’n 
ouderwetse jurk waarbij je van die 
brede heupen hebt, alsof er een 
hoepel onder zit. Die voel ik trou-
wens niet.' 
‘Oké. En kijk dan nu eens om je 
heen. Wat zie je allemaal?' Ik kijk 
rond en neem alles in me op. ‘Ik sta 
op een soort Anton Pieck-pleintje 
(Anton Pieck was een Nederlandse 
kunstenaar en tekenaar in de 
 twintigste eeuw - red.) met in het 
midden de waterput...' 
Even stop ik met praten. ‘Uhh... dit is 
raar', zeg ik dan. 'Volgens mij verzin 
ik dit gewoon hoor, maar voor me 
zie ik het grote landhuis uit Downton 
Abbey. Best grappig, want toevallig 
ben ik net de serie aan het kijken 
op Netflix. Zou het daardoor komen? 
Misschien heb ik te veel afleve-
ringen achter elkaar gekeken? Of 

misschien...'
‘Oké Renée, wacht even', onder-
breekt Chantal me. ‘Ik merk dat je 
nog te veel met je verstand bezig 
bent. Ik ga je nu even aanraken en 
dan kun je je ogen opendoen.' 
Opeens voel ik een zachte hand op 
mijn schouder en ik open mijn ogen. 
Het lijkt alsof ik wakker word uit een 
diepe droom. 
Ik was ver-
geten dat ik 
dat kamertje 
lag. ‘Hi', zegt 
Chantal met 
een glimlach 
als ik haar aankijk. ‘Ik wil even wat 
met je afspreken. Het geeft niet als je 
het idee hebt dat je dingen verzint. 
Zeg maar gewoon alles wat er in 
je opkomt en dan beslissen we na 
afloop wel wat je verzonnen hebt en 
wat niet. Goed?' 
Ik knik en sluit op haar teken 
opnieuw mijn ogen. Ik bevind me 
direct weer op het pleintje met de 
waterput. ‘Vertel me weer wat je al-
lemaal ziet', zegt Chantal. 

Dienstmeid
‘Nou, voor me zie ik dus het huis van 
Downton Abbey, maar ik weet dat ik 

daar niet woon. Het huis waar ik toe 
behoor, staat aan mijn rechterkant, 
maar het lukt me niet om mijn hoofd 
naar rechts te draaien.' 
'‘Ah,' zegt Chantal. ‘En je zegt dat je 
tot het huis behoort. Wat bedoel je 
daarmee?' 
‘Ik werk daar', zeg ik zonder erbij na 
te denken. ‘Elke dag, in de keuken.' 
‘Vandaar dat je water moet halen?' 
‘Ja. Ik ben dienstmeid.' Opeens zie 
ik de grote keuken waar ik met nog 
een heleboel anderen werk. ‘Ik ben 
binnen', zeg ik dan. 
‘Prima', antwoordt Chantal. ‘Zullen we 
eens door het huis wandelen? Wat 
zie je allemaal?' 
In een flits loop ik door een heleboel 
kleine gangetjes. ‘Ik ben in verschil-
lende smalle gangen.' 
‘Oké. En kom je nog iemand tegen?' 
‘Nee, er is niemand', zeg ik. ‘Ik zie 
niemand. Ik ben alleen.' 
‘Zeg dat nog eens.' 
‘Ik ben alleen. Er is niemand.' 
‘Nog eens!' 
‘Ik ben helemaal alleeeeen!' Ik voel 
dat ik plotseling in paniek raak. 
Geen idee waar dat vandaan komt. 
Waar is iedereen? Ik ren door de 

gangen, maar ik 
kom niemand 
tegen. 
‘Waar is ieder-
een?' vraagt 
Chantal. ‘Ik 
weet het niet', 

antwoord ik een klein beetje hijgend. 
‘Ik denk dat iedereen weg is of zo. 
Ik ben nu in een kleine kamer. Het is 
donker en er brandt een kaars.'
‘Wat doe je?' 
‘Ik zit op bed te huilen.' 
‘Waarom?' 
‘Omdat ik helemaal alleen ben. Er is 
niemand.' 
‘Zelfs niet in de rest van het huis?'
‘Nee, nergens. Ik sta nu in een grote 
hal met van die grote trappen aan 
beide kanten en ook hier is niemand. 
Iedereen is weg.' 
‘Maar waarheen dan?' 
‘Ik weet het niet. Gevlucht voor de 

oorlog of zo. In ieder geval: iedereen 
is weg en ik ben helemaal alleen!' Ik 
voel tranen opkomen. ‘Ze hebben me 
in de steek gelaten. Ik ben alleen!' 
Opeens voel ik Chantals warme 
hand weer op mijn schouder. ‘Rustig 
maar. Zullen we anders even terug-
gaan naar het moment dat er nog 
wel mensen waren? Wat zie je nu?' 
Plotseling sta ik in een grote dans-
zaal. ‘Het is feest. Er staan allemaal 
mensen te dansen op de dansvloer 
en er rennen kinderen vrolijk in het 
rond. Ik hoor ook iemand van die 
oude muziek spelen op een fluit.' 
‘En waar sta jij?' 
‘Aan de zijkant, rechts van de zaal, in 
het donker.' 
‘Wat doe je?' ‘
Ik kijk naar iedereen die feest viert.' 
‘Doe je zelf niet mee?' 
‘Nee, dat mogen dienstmeiden niet. 
Ik moet klaarstaan voor als ik iets 
voor iemand moet doen.'

Gewapende mannen 
Plotseling voel ik een kille wind 
achter me. Het wordt heel koud en ik 
voel dat ik bibber. Niet alleen in mijn 
vorige leven, maar ook in real life. 
‘Wat gebeurt er?' vraagt Chantal. 
‘Ik krijg het opeens heel koud', zeg ik 
bibberend. ‘Alsof er een deur open-
gaat achter me.' En dan raak ik weer 
helemaal in paniek. Want als ik me 
in gedachten omdraai om te kijken 
wat er achter me gebeurt, zie ik een 
grote groep mannen staan. 
‘Vertel wat je ziet', zegt Chantal. 
‘Ik weet niet hoe ik het moet 
 omschrijven', zeg ik een beetje 
ongerust. ‘Het lijken wel de mannen 
uit het schilderij De Nachtwacht of 
zo. Ze hebben dezelfde soort kleding 
aan en ze hebben allemaal revolvers 
en... Oooh!!!' 
Even weet ik niks uit te brengen. 
‘Het is oké', zegt Chantal dan. ‘Het 
is niet echt. Je hebt het al een keer 
meegemaakt. Vertel maar wat je 
ziet.' Ik barst in tranen uit en zeg 
dan overstuur: ‘Ze vallen ons aan! Ze 
schieten iedereen neer!' 

Dit is echt supervaag. Ik weet dat het 
niet echt is, maar waarom voelt het 
dan zo levensecht? 
‘En wat doe jij?' 
‘Ik vlucht en ren weg. Naar rechts.' 
‘Wat is daar?' 
‘Een klein, geheim gangetje waar-
door ik kan ontsnappen.' 
‘En ben je ontsnapt?' 
‘Ja, ik ren door de gangen heen. Nu 
ben ik weer in dat kleine kamertje, ik 
denk dat het mijn eigen kamer is. Ik 
zit weer op bed te huilen.' 
‘Hoelang?' 
‘Ik weet niet', zeg ik terwijl ik mijn 
schouders ophaal. ‘Heel lang in ieder 
geval. Een paar uur misschien?' 
‘En hoor je nog iets uit de balzaal?' 
‘Nee, het is helemaal stil. Ik durf ook 
niet te gaan kijken.' 
‘Zullen we anders samen gaan 
 kijken?' zegt Chantal. Ik twijfel. 
Eigenlijk durf ik het niet, maar ik wil 
ook wel weten wat er gebeurd is. 
‘Oké', zeg ik daarom voorzichtig. 
‘Waar ben je nu?' vraagt Chantal. 
‘In de hal.' 
‘Niet in de balzaal?' 
Ik schud mijn hoofd. ‘Nee, ik ben in 
de hal. Er ligt iemand op de grond 
tussen de twee trappen in. Ik...' 
Terwijl ik dichterbij kom om te kijken 

wie het is, schrik ik. ‘Ik... ben het zelf. 
Volgens mij ben ik dood.'
‘Wat is er gebeurd, denk je?' vraagt 
Chantal. Ik zucht. ‘Volgens mij ben ik 
overleden aan eenzaamheid. Omdat 
ik helemaal alleen was.' 
‘Ja?' vraagt Chantal. ‘Zie je verder 
niks?' Ik kijk, maar zie inderdaad 
niks. Geen bloed, geen wonden. 
Niks. Maar dan... Plotseling voel ik 
een heel harde 'gong' (ik weet niet 
hoe ik het anders moet omschrijven) 
door mijn lichaam gaan. Het enige 
wat ik kan uitbrengen, is: ‘Ach nee, 
wat erg! Wat erg!' 
‘Wat is er?' vraagt Chantal kalm. 
‘Ik zie het nu', zeg ik huilend terwijl 
ik naar de plas bloed rondom mijn 
oude lichaam kijk. ‘Ik dacht dat ik 
gevlucht was... Maar... Ik ben wel 
geraakt, precies hier in het plekje in 
mijn rug.' 
Het is zo'n overweldigende ontdek-
king dat ik heel hard moet huilen 
en even de tijd nodig heb om bij te 
komen. 
‘Ik wist niet dat ik dood was', weet ik 
alleen maar uit te brengen. 

Eindelijk rust
Ik zucht. ‘Al die tijd dacht ik dat 
iedereen me verlaten had, maar 
eigenlijk was het gewoon mijn eigen 
geest die was blijven zwerven daar.' 
Chantal legt haar hand weer op mijn 
schouder en zegt dat alles goed is. 
Samen met haar begeleid ik mijn vo-
rige ‘ik' naar ‘de volgende wereld' (of 
hoe je ook noemen wilt) en ik doe na 
bijna twee uur onder hypnose te zijn 
geweest weer mijn ogen weer open. 
‘Pfff... Wat was dat heftig zeg', breng 
ik uit. ‘Maar ik ben blij dat ze nu 
eindelijk rust heeft.' 
‘En?' zegt Chantal lachend. ‘Denk je 
nog steeds dat je alles verzonnen 
hebt?' 
‘Nee', zeg ik. ‘Dit voelde zo echt, ik 
had dit nooit kunnen verzinnen.' 
Chantal knikt. ‘En hoe ik zeker weet 
dat je er echt was? Je lag hier als een 
gek te bibberen toen die deur open-
ging. Dat kon niet verzonnen zijn.' 

'Ik ben helemaal 
 alleeeeen!' Ik voel dat 

ik in paniek raak


