
In het najaar van 2020 vond de eerste editie van de retraite Leven en Dood 
plaats op het charmante landgoed L’Huy Préau in de Franse Morvan. Twee 
weken lang onderzochten de deelnemers hun relatie met de dood, het leven, 
sterfelijkheid en gehechtheid. Sophie, Paul en Anemoon waren erbij in Frankrijk. 
Hieronder lees je hun ervaringen.

 Sophie 
“De dood vind ik fascinerend, want het is zo mysterieus. Het heeft voor mij iets 
duisters zonder dat het eng is en dat donkere, onbekende trekt me. Iets wat 
misschien ook wel verboden is, mag ik hier wel in onderzoeken? Deze retraite 
gaf me de mogelijkheid om van alles te gaan voelen en ervaren over de dood 
en mijn verhouding er toe, daar moest ik gewoon bij zijn! En mijn verwachtingen 
zijn zwaar overtroffen. 

Er zijn meerdere oefeningen, momenten en structuren geweest die zo’n 
geweldige impact maakten. Wow, heel indrukwekkend! Dat de retraite twee 
weken duurde heeft heel erg geholpen om steeds meer te verstillen en te 
zakken en me echt te verhouden tot dit grote onderwerp. En er ook de joy van 
te ervaren. 

Een van de oefeningen die zo’n blijvende indruk maakte was die waarin je 
je dood ontmoette. Mijn dood was een vrouw. Deze was intens heftig maar 
ook zo zuiver, eerlijk en zo compromisloos. Ze blies helemaal door me heen. 
En terwijl ik bij haar was voelde ik heel helder “zolang het duurt, ik blijf!”. Die 
ontmoeting heeft me erg geholpen om in mijn dagelijkse leven situaties die 
oncomfortabel zijn wel aan te gaan. Om te blijven als het ongemakkelijk is. Ik 
zoek nu bijvoorbeeld van alles uit met mijn familie en dat is echt niet persé 
gemakkelijk want ik word er ook heel verdrietig van. Ik voel me in de steek 
gelaten, afgewezen en niet gezien. En toch zit er nu iets op dat ik kan voelen dat 
het wel eerlijk en zuiver is en het wel dient te gebeuren. Niet meer verbloemen 
en bedekken, niet meer sjoemelen. Dus ik word eerlijker, mijn leven wordt 
eerlijker, mijn ziel wordt eerlijker. Alsof er handvatten in mij zijn gegroeid waar ik 
soms uit kan putten. 

OVER LEVEN & DOOD
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Ik vond de Nacht van de Dood ook zo bijzonder. We zaten boven op de grote 
zolder van Préau. Als je voelde dat het jouw tijd was kon je opstaan om naar je 
sterfplek te gaan. Ik moest toen heel erg huilen. Het was eigenlijk of mijn tranen 
alles deden loslaten. Wat ik heel erg bijzonder vond was dat er een gevoel door 
me heen ging dat je het echt zelf doet. En dat gevoel draag ik nu bij me. Ik kan 
me soms verloren voelen door vroeger en dan wil ik heel graag dat iemand mij 
ziet, me gaat helpen en voor me gaat zorgen. Dat is echt een groot onvervuld 

verlangen. En dat viel toen op dat moment helemaal 
weg. Er was zo’n helderheid; niemand kan dit voor 
mij doen, ik moet het sterven écht zelf doen. In me 
ontstond die beweging om op te staan en te gaan en 
ondanks al het verdriet voelde dat precies goed. Dat 
voelde zo autonoom. Strijdloos autonoom.

 
Vervolgens heb ik een fantastisch dood gehad. Ik ging heel rustig liggen, ik 
vond mijn plek mooi en er was niets anders nodig dan ik en de natuur onder 
de sterrenhemel. Ik heb me laten opnemen door het universum, punt. Vanaf 
dat ik die beweging maakte om zelf op te staan was het ook vrij van angst en 
verdriet, maar het was niet vrij van geraaktheid. En ik hoefde niet meer gered te 
worden, maar zonder dat ik daarin afgesloten was. Die houding ken ik wel van 
mezelf. Als er geen verbinding is dan ben ik gepantserd en doe ik het liefst alles 
wel alleen, maar dat hele pantser is daar begonnen weg te vallen. Het is aan het 
smelten.

Ik heb met mijn beste vriendin afgesproken voordat ze overleed een paar 
jaar geleden dat ze bij mij mocht 
komen spoken. Als dat tot de 
mogelijkheden na de dood zou 
behoren. Tijdens de retraite 
realiseerde ik me jeetje, dat is ook 
wel een vraag waar ik iemand mee 
opzadel. En daar heb ik op Préau 
ook heel fijn afscheid van kunnen 
nemen. Ook zij hoeft niets meer 
voor mij te doen. Ik denk nog elke 
dag aan haar, maar de kleur is 
anders geworden. 

De ervaring met de dood en 
het sterven heeft me nog meer 
helderheid gebracht over dat ik 
zo neig uit overleving om het altijd 
buiten mezelf te zoeken. Het is 
heel diffuus, ik ben dan overal, 
maar nergens echt. De retraite 
heeft me veel meer teruggebracht 

‘Ik heb me laten 
opnemen door het 
universum, punt.’
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naar mezelf en dat ik zorgvuldiger, preciezer ben geworden in het contact met 
anderen. Ik ben meer voor mezelf en op mezelf. Voor Préau maakte ik bijna 
altijd de keuze om eerst aan alle anderen te denken en als er nog tijd was 
kwam ik zelf aan de beurt. Dat was door de Tantra Jaartraining al behoorlijk 
gekanteld, maar is door Leven en Dood nog eens flink veranderd. Dat vinden 
mensen in mijn nabije omgeving soms niet zo leuk of zelfs heel lastig. 

Doordat ik zoveel contact heb gehad met de dood en met het alleen zijn 
ten opzichte van de dood ben ik iets minder verkrampt. Ik was altijd al wel 
nieuwsgierig en dat ben ik nog meer geworden, maar nu zonder hijgerig te 
zijn. Ook drink ik vrijwel niet meer, heeft mijn telefoon een heel andere functie 
gekregen en inquire ik iedere dag. Dat is allemaal vanuit een interne beweging 
en niet dat ik iets moet regelen, bewerkstelligen of veranderen. Ik hoef niet 
meer van A naar B. In A zit alles al en dat is onuitputtelijk om te voelen en 
te ontdekken. Zeker niet altijd 
comfortabel, wel telkens zo de 
moeite waard.

Ergens zag ik de dood nog als een 
geheime en ultieme vluchtplaats. Als 
alles misgaat dan kan ik altijd nog dood... Nu zie ik de dood niet meer zozeer 
als vluchtplaats en de dood en het leven niet langer als tegenstelling, maar 
veel meer als vermenging. Ik voel mezelf ook vrijer naar de dood toe. Ik heb 
geen doodswens maar ze mag komen. De dood die ik heb ontmoet is heel erg 
welkom. Daar zit niks slechts in, die was zo zuiver. Het is niets zwarts wat je 
komt halen. Ik voel veel eerbied naar de dood die ik heb ontmoet en voor haar 
maak ik graag een diepe buiging. Dat gevoel in mij is nieuw. 
Ik hoop dat als ik sterf dat ik er met dezelfde openheid en nieuwsgierigheid 
naar kan kijken als hoe ik me er op dit moment over voel.” 

Paul
“Ik ben 61 jaar en voel sterk de eindigheid van het leven. Ik denk dat ik in de 
laatste grote fase terecht ben gekomen van expansie en innerlijk ontwikkelen. 
Er is een enorme nieuwsgierigheid in me naar het leven en daarmee ook 
naar de dood. Ik geloof niet dat de dood het einde is en dat het daarna stopt, 
daarom voelde ik heel sterk de aandrang om de dood deel te maken van mijn 
leven. Ook vanwege het besef dat ik een leven heb geleid waarin de dood altijd 
ver weg was. Sowieso is de dood niet zo in zicht in onze cultuur. Dus de retraite 
Leven en Dood kwam echt als geroepen. Het past precies bij waar ik nu ben in 
mijn leven. Ik wist zeker dat het me verder zou helpen. Ook in hoe te leven en 
dat merk ik. 

Op Préau heb ik de dood ontmoet en dat heeft veel indruk op me gemaakt. 
Ik besefte me op dat moment dat mijn relatie met de dood niet dramatisch is, 
maar erg bijzonder. Ik ervoer hoe weinig verschil er is tussen het leven en de 
dood. Mijn ervaring met de dood blijkt een metafoor voor het proces waar ik 

‘De dood die ik heb ontmoet is 
heel erg welkom. Daar zit niks 
slechts in. Die was zo zuiver.’
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momenteel in zit, dat ook over het leven gaat. Het is een heel groot loslaten. En 
de angst voor het loslaten hoe ik mezelf ken, is hetzelfde als de angst voor de 
dood. Het is voor mij exact hetzelfde. 

Wat me nu erg helpt in het 
proces van loslaten was 
een oefening waarin we iets 
moesten offeren waar we aan 
gehecht waren. Ik heb toen 
heel erg met mezelf zitten 
onderhandelen, omdat ik wist 
dat het als een boomerang terug zou komen als ik de dood niet serieus zou 
nemen. Uiteindelijk heb ik dat wat me ten diepste mens maakt gegeven, mijn 
hart. Dat is dus voor mij het belangrijkste. Mijn hart, mijn vermogen om lief te 
hebben. Mijn vermogen om passie te hebben. En wat voelde ik daarna een 
respect voor de dood! Het onvermijdelijke. Voor mij was het een rigoureuze 
ervaring. Een totale ervaring van alles, hier gebeurt het. Alles wat met mij te 
maken heeft wordt ingebracht, geen flauwekul meer. Dát is de dood. Ik gaf mijn 
hart en daarmee ook mijn diepe wens tot totale transformatie. Volgens mij doe 
je dat niet even, maar met alles wat je hebt. 

Op de laatste dag van de retraite heb ik gewerkt in een deelronde met Carla 
waarin ik een ervaring had die me het vertrouwen gaf dat de dood weleens 
een transitie zou kunnen zijn. Ik was als het ware aan het oplossen en dat 
heeft een enorme indruk op me gemaakt. Ik kwam toen in een eindeloos zwart, 

niets, terecht. In deze gewaarwording van 
het totale niets heb ik voldoende lang 
uitgehangen om een groot diep ontzag 
te voelen. Er is veel bescheidenheid in 
me over die ervaring. Dat werkt door en 
geeft zoveel rust. Het werkt door in mijn 
vastberadenheid om de dood deel te 
maken van mijn leven. Het geeft me meer 
vrede en de mildheid naar mezelf toe is 
groeiende. Alleen dát al maakt de dood 
extra zacht. Het vertrek van de fysieke 
wereld, ik lijk er vrede mee te hebben.

Om de dood meer te integreren in mijn 
leven ben ik na de retraite in een hospice vrijwilligerswerk gaan doen en dat 
doe ik inmiddels vier maanden. Iedere week voer ik gesprekken met mensen 
die er binnen twee, drie weken niet meer zullen zijn. Ook al gaat het onderwerp 
niet over de dood, het feit dat ik met die mensen spreek is betekenisvol. Ik 
voer gesprekken over hoe ze terugkijken op hun leven. Ik heb hele gesprekken 
over de dood met mensen die daar liggen, maar er zijn ook mensen die 
amper kunnen praten over de dood. Wat ik bij alle mensen zie die ik daar 
spreek is dat hun wereld zich beperkt tot hun familie. Dat is in die laatste fase 

‘Mijn ervaring met de dood blijkt 
een metafoor voor het proces 
waar ik momenteel in zit, dat ook 
over het leven gaat.’ 
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toch het allerbelangrijkste. Voor mij is dit vrijwilligerswerk een oefening in 
bescheidenheid, gewoon aanwezig zijn en beschikbaar zijn met wat je hebt 
voor andere mensen. Ook voel ik nederigheid, bijvoorbeeld als iemand je even 
niet meer wil zien, dat heb ik ook al eens meegemaakt. Dus ik kom van alles 
tegen daar en zo is die ervaring weer een nieuw perspectief om mezelf te leren 
kennen. Ik vind het werk totaal niet zwaar, maar heel zinvol, vreugdevol en 
relevant.  

Deze retraite was de start van het 
onderzoek dat de rest van mijn leven 
duurt. Door de twee weken op Préau 
is mijn basisvertrouwen en zelfliefde gegroeid en dat geeft me het vertrouwen 
om het onderzoek ook echt aan te gaan. Ik ken mezelf en ik heb sommige delen 
heel goed weggemetseld, dat heeft mijn ego knap gedaan. Dus ik denk dat ik de 
aankomende jaren nog veel ontdekkingen ga doen over mezelf jegens de dood. 
De hele retraite is een prachtige steun in de rug geweest voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Of afwikkeling eigenlijk.... ja dat voel ik. Ik heb iets afgewikkeld.”     
 
Anemoon
“Mijn opa stierf toen ik zes jaar was 
en vanaf toen is de dood mee gaan 
lopen in mijn leven. Ik was altijd heel 
bang dat mijn vader dood zou gaan 
en ik heb geleefd met het bewustzijn 
dat ik sterfelijk ben, dat ik zomaar 
dood zou kunnen gaan. Maar ik 
heb me daar niet diep genoeg mee 
uiteen kunnen zetten. Ik mis een 
context om er dieper in te voelen, 
rituelen in te hebben. Ik wilde door 
de retraite te doen niet alleen de 
angst voor de dood aankijken, maar 
er was ook een verlangen om meer 
intimiteit met de dood te krijgen. 
Ik doe alle traingen samen met mijn 
partner maar deze wilde hij niet 
doen en dat vond ik eigenlijk wel fijn. 
Zo kon ik de dood zelf in de ogen 
te kijken, zonder de troost van mijn 
partner te hebben. Dat ‘alleen doen’ 
was van enorme waarde. In twee 
dagen ben ik in mijn eentje naar 
Préau gereisd en die reis was al een 
contemplatie over leven, over dood. 
Ik heb heel erg gevoeld in dat alleen 
zijn en me ook enorm rijk gevoeld. 
Eenmaal op Préau heb ik op het 

‘Deze retraite was de start van 
het onderzoek dat de rest van 
mijn leven duurt.’ 
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kampeerterrein gestaan, en niet op het tentenveld bij de andere deelnemers, 
zodat ik ook daar in helemaal alleen kon zijn. In mijn eigen tentje, met mijn 
eigen spullen en eigen mogelijkheden.
 
De nacht dat ik ging sterven ben ik op de hoogste heuvel gaan liggen. Ik wilde 
out in the open, op een buik van de natuur, me helemaal overgeven aan de 
hemel, onbeschermd. Eenmaal boven stak ik een kaarsje aan om mijn leven 
te eren en mijn sterven te begeleiden. Dat vond ik een heel teder gebaar naar 
mezelf. Ik ben niet akelig gestorven. Ik heb op mijn schapenvachtje gelegen, 
mantra’s gezongen en nog tegen mijn dierbaren van alles gezegd. Ik heb mezelf 
hele goede stervensbegeleiding gegeven; ik had twee slaapzakken en een warm 
kruikje. Op een hele zachte manier heb ik me kunnen overgeven aan dat wat 

ging komen. Toen ik ging liggen was 
ik bereid om uiteen te vallen. ‘Kom 
me maar halen’, dacht ik. Daarna ben 
ik in slaap gevallen en in de ochtend 

was Remmelt daar met achter hem de opkomende zon. Zo’n wonderschoon 
ontwaken in de rest van mijn leven. Remmelt heeft niets gezegd over hoe laat 
het programma verder ging. Ik wist dus niets en mijn neiging is dan als een 
brave leerling te denken ‘oh jee, ik moet naar beneden! Ze beginnen vast!’. Maar 
toen dacht ik ‘laat het los’ en vervolgens ben ik daar tot twee uur ‘s middags 
gebleven en heb ik de eerste structuur gemist. Het was zo waanzinnig! Ik ben 
weer in slaap gevallen, heb genoten van het overweldigend mooie landschap 
en het zinderende besef dat ik niet dood was maar leefde. Alles wat ik geofferd 
had in een eerdere structuur was er nog: de mogelijkheid om mijn geliefden 
weer in mijn armen te sluiten, om mijn lichaam te hebben, om verlangens te 
voelen en te volgen. 

Door angst heb ik vrij klein en verkrampt geleefd. Ik heb me daardoor veelal 
een toeschouwer gevoeld. Op Préau voelde ik in het spanningsveld tussen 
vrijheid nemen en de wereld ingaan, en 
risico’s uitsluiten en bang zijn. Ik merkte 
dat ik wel erg aan de veilige kant zat en 
voelde dat ik meer ruimte wilde, meer 
ademruimte, meer leefruimte en dat 
ik meer in de natuur wilde zijn. Ik ben 
toen ‘s nachts gaan wandelen achter Préau en dat was ontzettend eng. Ik 
verdwaalde en kwam in een moeras terecht en was nat tot aan mijn knieën, 
maar het was zo levendig! Ik ging buiten slapen in het maanlicht. Toen het een 
keer ging regenen bleef ik gewoon liggen. Ik trok een zeil over me heen en toen 
de bui over was haalde ik het zeil weer weg. Dat is heel erg gebleven, dat buiten 
in de natuur zijn en dat helpt me nu in deze coronatijd enorm. Sinds Préau doe 
ik mijn mantra’s, yoga en pilates buiten. Ook als het motregent. Ik doe aan koud 
zwemmen in een ven of in de Dommel, tussen het riet en de meerkoetjes. Ook 
toen het sneeuwde en vroor, en dat is waanzinnig fijn. Mijn hele lichaam wordt 
bruisend, pulserend en vitaal. Ik loop hard, zelfs door de regen, terwijl ik altijd 
zo’n hekel had aan sporten.

‘Ik heb mezelf hele goede 
stervensbegeleiding gegeven.’

‘Door angst heb ik vrij klein 
en verkrampt geleefd. Ik 
heb me daardoor veelal een 
toeschouwer gevoeld.’
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Na de retraite ben ik veel meer gaan trotseren. Nog wel binnen veilige marges, 
ik zal nooit roekeloos worden, maar ik heb de bandbreedte van mijn leven 
opgerekt op een manier ik die heel waardevol vind. Ik verhoud me nu niet 
zozeer tot de dood, maar veel meer tot mijn leven en mijn levendigheid en 
het plukken van mijn dagen, de ruimte en de tijd nemen voor heel weinig. 
Tijdens het sterven besefte ik dat mijn waardevolste momenten niet die van 
prestaties waren of van iets heel groots, maar dat het de momenten waren 

waarop ik helemaal verstil. Dat 
ik zo vertraagd raak dat ik de 
stofjes in de lucht zie dwarrelen, 
de blaadjes zie bewegen en het 
zonlicht zie dat er doorheen 

valt. Dan kom ik in aanwezigheid. Ik heb me gerealiseerd dat ik dat veel meer 
ruimte kan geven. Niet alleen in de zomer in mijn paradijs in de Ardèche, ook in 
Eindhoven in een lelijke nieuwbouwwijk, ook in mijn eigen tuin, ook tussen mijn 
to-do-lijst door.
 
Nu stap ik het water in, ik loop hard, ik adem, ik hijg, ik zweet, ik ril, ik voel. Ik was 
in januari en februari altijd zo depressief en nu lig ik buiten op mijn matje na 
het hardlopen of zwemmen en 
zie ik dat het helemaal niet grijs 
en grauw is. De lucht lijkt wel een 
kathedraal van laagjes. Zoveel 
nuances in die grijslagen, een 
enorme hoogte en diepte, doorsneden door vogels en wiegende boomtakken. 
Ik beschouw en tegelijkertijd ben ik waanzinnig aanwezig. Ik voel en ben. Ik leef!”

Met dank aan Sophie, Paul en Anemoon voor hun medewerking en openhartige 
delen.  

Meer lezen?
Twee jaar voordat deze retraite plaatsvond wijdde de Tantrische Mysterieschool 
al drie blokken aan de dood. Ook toen werden deelnemers geinterviewd. Dat 
artikel kun je hier teruglezen. Oprichtster van het Centrum voor Tantra en 
senior trainer Carla Verberk gaf eerder interviews over dit grote thema. Een 
artikel en een video waarin Carla vertelt vind je hier terug.
  
Aankomende september staat er wederom een retraite Leven en Dood op 
Préau gepland. Heb je interesse om deel te nemen aan deze groep? Dan kun je 
meer lezen en je inschrijven.

‘Ik heb de bandbreedte van mijn 
leven opgerekt op een manier ik 
die heel waardevol vind.’

‘De lucht lijkt wel een kathedraal 
van laagjes. Zoveel nuances in 
die grijslagen.’
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Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in de online bibliotheek van het Centrum voor Tantra: ‘Thuis Verdiepen’.

Als je op de hoogte wilt blijven van onze nieuwe artikelen en video’s klik dan hier. 

Dit artikel mag in de originele vorm gedeeld worden, gebruik geen gedeeltes uit deze tekst zonder schriftelijke toestemming van het CvT.

https://centrumvoortantra.nl/thuis-verdiepen/toen-ik-stierf/
https://centrumvoortantra.nl/thuis-verdiepen/leven-is-sterven-carla-verberk-over-de-dood/
https://centrumvoortantra.nl/groepen/leven-en-dood/
https://centrumvoortantra.nl/groepen/leven-en-dood/
http://www.centrumvoortantra.nl/thuis-verdiepen
https://centrumvoortantra.us7.list-manage.com/subscribe/post?u=72ac4a9fe8b9b65f595efd2cd&id=d49e9e173b

