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Je leven samengebald
in één herinnering
Stel: er is een hiernamaals en je mag één herinnering
meenemen. Welke kies je? Dat is de kernvraag van
Je leven in één herinnering van Jacky van de Goor.
Je uiteindelijke keuze bevat een antwoord op de
vraag naar de zin van je leven. De rode draad door
de antwoorden op die ene vraag is “verbinding”,
met anderen en met de Ander.
Ludwig De Vocht

Wie ooit de aangrijpende film After Life uit
1998 van de Japanner Hirokazu Koreeda zag,
weet op slag waar Jacky van de Goor de mosterd voor haar onderzoek haalde. Dat geeft
ze in de proloog van haar boek ook ruiterlijk
toe. Ze zag de film in 2012, scande meteen
haar leven op zoek naar die ene herinnering,
startte in 2014 een doctoraatsonderzoek naar
het onderwerp en promoveerde eind vorige
week. Haar ene herinnering speelt zich af
in een bus in India. Onder het raam staan
kinderen te bedelen. De bedelaartjes roepen
iets dat klinkt als “aaamaauuu, maaaau”. Ze
begint spontaan naar hen te miauwen, waarop de verbaasde kinderen ook beginnen te
miauwen. Daarop volgen de geluiden van
allerlei andere dieren. Wanneer de bus vertrekt, rennen de kinderen er achteraan en
roepen haar na: “Mama, mama…!”
Verfilming

Het is een ontroerende scène die perfect verfilmd zou kunnen worden. Dat is trouwens het
basisidee achter After Life: overledenen komen
na hun dood toe in een grijsgrauw administratief gebouw waar ze één herinnering uit hun
voorbije leven mogen kiezen die dan voor hun
definitieve vertrek naar het hiernamaals wordt
verfilmd. Tijdens workshops verzamelde Van
de Goor, die verbonden is aan het StoryLab
van de Universiteit Twente, talloze voorbeelden van zulke unieke herinneringen. Dertig
ervan nam ze apart op in haar boek. De onderzoekster laat tijdens haar workshops suggesties over een mogelijke verfilming van die ene
cruciale herinnering evenwel achterwege, om-

“Je kiest
nu iets uit
het verleden
voor de
toekomst.”
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dat dat bij de keuze een appel zou doen op de
ratio. Het is volgens de Nederlandse de bedoeling te kiezen vanuit het hart, los van de ratio,
het geweten of geldende normen en waarden.
Bijna-doodervaring

Toch is het aspect “film” niet totaal verdwenen uit haar concept, want aan de start van een
workshop vraagt Van de Goor aan de deelnemers hun hele leven als een lange film voor de
geest te halen en er één fragment uit te kiezen.
Dat sluit aan bij wat sommige mensen melden
die een bijna-doodervaring (BDE) hebben beleefd en die hun hele leven in een flits zagen
passeren. Een diepe BDE is evenwel nog veel
intenser. “Ik heb ooit een oudere man ontmoet
die een BDE had gehad en die het onzin vond
één herinnering te kiezen. In het hiernamaals
is het niet zo dat je maar één herinnering mag
meenemen. Daar is alles, en daar is alles tegelijk. Hij had vanuit zijn ervaring met het hiernamaals moeite om mee te gaan in het gedachtenexperiment”, licht de onderzoekster toe.
Experiment

“En het gaat om een experiment. Het maakt
niet uit of je in een hiernamaals gelooft. Als
mensen moeite hebben met het woord hiernamaals, dan geef ik als toelichting dat je eeuwig
aan één moment vastzit. Het is de bedoeling die
ene herinnering te kiezen vanuit het gevoel en
de beleving ervan en niet vanuit het hoofd”, zegt
Van de Goor. “Dat moment hoeft niet mooi of
groot of fantastisch te zijn. Elk moment is goed,
zolang jij het maar wil meenemen”, merkt ze
op. Het blijkt dat regelmatig mystieke ervarin-

gen worden gekozen omdat die in de beleving
en het gevoel zo’n diepe indruk maken. Het
interessante aan het mystieke is dat sommige
mensen dat letterlijk “God” noemen, toont het
onderzoek van de organisatiecoach.
God voelen tintelen

“Ik heb niet expliciet onderzocht of gevraagd
of mensen religieus zijn. Soms blijkt dat wel
uit het antwoord. In het boek zegt een man:
‘Ik voel God tintelen’. Andere mensen hebben
ook dergelijke ervaringen maar spreken dan
van een verbondenheid met iets heel groots.
Nog anderen ervaren die verbinding met de
natuur. Ze zeggen dan zoiets als: ‘Alles klopt.
Alles valt op zijn plaats. Ik maak deel uit van
iets groots, maar ik kan het niet benoemen, ik
heb er geen woorden voor, ik word er heel stil
van’. Dat soort ervaringen zijn er behoorlijk
veel”, benadrukt Van de Goor. “Mijn onderzoek toont dat mensen ook momenten kiezen
die niet mooi, positief of blij zijn. Veel mensen kiezen een moment rond een overlijden
of een crisis”, vult de auteur aan. “De man die
koos voor het moment waarop zijn dochtertje
in zijn armen stierf, geeft toe dat dat afschuwelijk is. Maar door te voelen wat de dood is,
voelt hij ook wat het leven is. Dat zijn momenten van zin-vinden door de confrontatie met
iets heftigs, pijnlijks of negatiefs. Dan wordt
zichtbaar wat er werkelijk toe doet.”
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ze ook voor de toekomst van waarde of van belang is, als inzicht of levensles.”
Anders leren kijken

“Het mooie van werken met verhalen en het
delen van herinneringen is dat ze tot de verbeelding spreken en helpen om in de beleving
van de ander te stappen. Meestal werk ik in
groepen van tien. Dan krijg je tien verschillende facetten van het leven te horen. Al die kleine verhalen samen vertellen het grote verhaal
waar het in het leven over gaat. Van geboorte
tot dood. Deelnemers zeggen me achteraf,
soms jaren later, dat ze op een andere manier
naar de mens en de mensheid zijn gaan kijken.
In een vervolgstudie zou ik graag dat soort verhalen ophalen uit verschillende landen en culturen en dieper ingaan op de religieuze kant.
Zijn de verhalen van moslims anders dan die
van christenen? Als je dit soort herinneringen
deelt, dan vallen verschillen weg. Ze hebben
een verbindende kracht. Elkaar opnieuw gaan
zien als medemens, voorbij meningen, huidskleur of politieke voorkeur. Ik voel een roeping
om daar iets mee te doen”, zegt Van de Goor,
waardoor die ene verbindende herinnering aan
bedelende kinderen in het verre India van toen
een toekomstgerichte dimensie krijgt. III
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Vluchthuis

“Ik gaf ooit een workshop in een blijf-van-mijnlijfhuis (vluchthuis voor vrouwen, nvdr). Een
Afrikaanse vrouw zat met het beeld dat haar leven mislukt was en dat ze mensen niet kon vertrouwen. Door die ene vraag kwam ze bij een
liefdevol moment met haar vader. Die was ziek
maar ging altijd met haar wandelen en maakte
dan grapjes. Dwars door zijn pijn heen maakte
hij haar aan het lachen. Tijdens de workshop
viel haar te binnen dat ze toch veel liefde had
gehad. Daardoor transformeerde er iets in
haar perspectief”, herinnert Van de Goor zich.
“Gaandeweg heb ik ontdekt dat die ene vraag
er een is met een drievoudige tijdsprong. Je
kiest nu iets uit het verleden voor de toekomst.
Dat je die ene herinnering meeneemt naar het
hiernamaals, geeft impliciet aan dat er een
soort appel voor de toekomst van uitgaat. Dat
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