
In 1992 maakte je een vliegtuigcrash mee, midden in de 
Vietnamese jungle. Je geliefde kwam daarbij om. Dat 
moet een afschuwelijke ervaring geweest zijn.

Toen ik wakker werd, zag ik dat mijn vriend Pasje dood was. 
Hij lag aan de andere kant van het gangpad en had een lief 
glimlachje om zijn lippen. Zelf lag ik klem onder een stoel, 
met daarin een dood lichaam. Ik moet in shock uit de cabi-
ne geklommen zijn, want het volgende dat ik me herinner 
is dat ik buiten het vliegtuig op de grond lag, midden in de 
jungle. Sommige mensen leefden nog, maar na een dag was 
iedereen dood. Het was alsof ik in de hel was beland, maar 
ik liet mijn emoties niet de overhand krijgen. Niet huilen en 
niet aan Pasje denken, zei ik steeds tegen mezelf. Acht da-
gen heb ik daar gelegen, met pijn en zonder eten. De geur 
van de doden was verschrikkelijk. Ik had me nog nooit zo 
van God en alleman verlaten gevoeld. Toch was ik niet bang 
en ik vroeg me af waarom niet.

Wat gebeurde er daarna?

Door de crash had ik mijn bekken en benen gebroken en 
een klaplong, waardoor ik zeven dagen stil heb moeten lig-
gen. Niks doen, alleen maar zitten en er zijn. Dat was hele-
maal niets voor mij, want normaal gesproken ben ik altijd 
heel ongeduldig en vind ik het al moeilijk om stil te blijven 
zitten om mijn haar te laten föhnen. Ik had verschrikkelijke 
dorst en moest aan water zien te komen. Toen bedacht ik 
dat ik regenwater kon opvangen in bolletjes isolatieschuim 
van de kapotte vliegtuigvleugel. Ik heb toen een plan ge-
maakt, opgedeeld in kleine haalbare stappen. Ik sleepte me 
naar de vleugel toe en dat was ongelooflijk pijnlijk. Tijdens 
een flinke regenbui vulden de isolatiebolletjes zich met 
water en ik stond mezelf toe om elke drie uur een slokje te 
nemen. Als het lukte, feliciteerde ik mezelf. Daarna viel ik 
flauw en steeds wanneer ik weer bijkwam, dacht ik: ik ben 
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er nog. Maar ik begon steeds meer te zweven. Ik keek de 
dood in de ogen en het zag er heel mooi uit. 
Ik zat in een ander bewustzijn toen ik opeens vanuit mijn 
rechteroog in de verte een man in oranje kleding naar mij 
zag kijken. Ik vocht mezelf terug naar de aarde en begon te-
gen hem te schreeuwen en te schelden, in de hoop dat hij 
me zou komen helpen. Maar hij deed niks en ging weer weg. 
De volgende dag gebeurde hetzelfde. Later bleek dat de 
‘oranje’ man had gedacht dat ik een geest was. Aan het ein-
de van die dag verschenen er plotseling allemaal mannen. 
Ze brachten mij lopend naar het dichtstbijzijnde dorp. De 
helikopter vol artsen en hulpverleners die mij had moeten 
ophalen, was ook neergestort. Iedereen was daarbij veron-
gelukt. De eerste tijd na mijn redding kon ik niet stoppen 
met huilen om het verlies van Pasje…

Welke eigenschappen hebben jou geholpen   
te overleven?

Ik denk met name het vermogen om te vertrouwen, stil te 
zijn en niet meteen een oordeel te vellen. Dan kun je goed 
naar je instinct luisteren, want je verstand maakt allerlei 
scenario’s op. Ik ging dus niet denken: straks komen er tij-
gers en slangen. Ik concentreerde me op wat voor me lag en 
nam de realiteit zoals die was. In die jungle heb ik me volle-
dig overgegeven. Ik werd één met alles om me heen en voel-
de me heel beschermd.

Je was op dat moment in perfecte harmonie met je 
omgeving. Heb je later weleens heimwee gehad naar 
dat gevoel?

Toen ik ging mediteren, ontdekte ik dat ik die staat van be-
wustzijn altijd kon terughalen. Als ik gestrest was, keerde ik 
bewust in mijn gevoel terug naar de jungle. Het is een staat 
van niets. We kunnen er allemaal bij als we ernaar luisteren. 
In de jungle heb ik dat voor het eerst zo ervaren. Ik heb iets 
meegemaakt waarvoor een mens het meest bang is, en er is 
iets voor in de plaats gekomen wat een wonderbaarlijk ca-
deau blijkt te zijn. Doodgaan is niet eng, weet ik nu.

En neerstorten?

Het gaat heel snel en voor je het weet, is het voorbij. Sinds 
de crash zeg ik altijd tegen mezelf: niets is eng als het min-

der dan vierentwintig uur duurt. Later heb ik wel 
paniekaanvallen gehad om andere redenen - ik heb 
last van claustrofobie - maar ik heb geleerd dat zo’n 
aanval nooit langer duurt dan twintig minuten. Dat 
is te overzien. Je hart begint dan heel snel te klop-
pen, maar ik doe veel aan yoga en ken nu allerlei 
trucs om daardoorheen te ademen.

Heeft de crash jou spiritueler gemaakt?

In de jungle had ik inderdaad mijn eerste mystieke 
ervaring. Maar in mijn werk als beurshandelaar heb 
ik ook altijd naar mijn instinct geluisterd. Dat was 
heel irritant voor andere mensen, want niemand 
begreep hoe het kwam dat ik zo veel geld verdien-
de. Op de werkvloer noemden ze mij ‘de heks’. Ter-
wijl iedereen het in zich heeft om naar zijn instinct 
te luisteren.

Je hebt iets meegemaakt wat vrijwel niemand 
meemaakt in zijn of haar leven. Hoe voelde dat?

Heel eenzaam. Ik werd als overlevende van een 
vliegtuigcrash in een apart hokje geplaatst. Ik was 
mijn geliefde kwijt en wilde juist heel graag bij an-
deren horen. Ik deed daarom net alsof het allemaal 
niet zo belangrijk was wat ik had meegemaakt. 
Daar ging al mijn energie in zitten en na een poosje 
vroegen mensen er niet meer naar. Maar eigenlijk 
had ik juist heel veel te vertellen.

Je kreeg twee kinderen met een nieuwe 
partner. Je jongste kind bleek een autisme-
spectrumstoornis te hebben, PDD-NOS.  
Hoe ging je daarmee om?

Door het ongeluk en de dood van mijn vriend, heb 
ik geleerd dat je je verlies moet nemen. Echt voe-
len, accepteren en weer doorgaan. Leren rouwen 
en het verdriet niet wegstoppen. Zo ging dat ook 
bij mijn zoon Maxi. Hij was eerst zoals andere kin-
deren, maar toen hij rond de zestien maanden was, 
veranderde hij ineens. Hij raakte zijn eerste woord-
jes weer kwijt en toen gleed hij gewoon weg. De di-
agnose was een keiharde klap in mijn gezicht. Dit 
moest ik verwerken. Ik moest accepteren dat hij 
nooit in een voetbalteam zou zitten of later ergens 
zou gaan studeren. Mijn moeder vond het heel erg 
dat ik dit meemaakte. Eerst die crash en nu deze di-
agnose. Maar Maxi is mijn zoon en ik hou van dat 
ventje. Langzaam gaan je ogen open en leer je te 
kijken vanuit een ander perspectief. Ik deed wat ik 
moest doen en heb de benen uit mijn lijf gelopen 
om een goede school voor hem te vinden. Ik ben 
heel blij met wat hij wel kan. 

Stuitte je ook op onbegrip?

In New York, waar zo veel ver-
schillende soorten mensen 
wonen, is Maxi nooit gepest. 
In Nederland valt alles wat 
anders is buiten de boot. Daar werd hij vaak uit-
gelachen en zelfs boos aangesproken als zijn ge-
drag anderen niet aanstond. We waren ooit in de 
Haagse Spuistraat, toen hij diarree kreeg die langs 
zijn benen naar beneden liep. Toen ben ik snel de 
H&M binnengelopen voor een broekje. Maxi wilde 
ondertussen wegrennen, dus ik was totaal in pa-
niek. Er stonden twee rijen voor de kassa’s en ik 
vroeg aan de meneer die vooraan stond of hij me 
voor wilde laten gaan. Ik legde uit dat mijn zoon-
tje autistisch was en dat ik bang was dat hij alleen 
naar buiten zou lopen, de drukke winkelstraat in. 
Hij vond het prima. Maar in een andere rij stond een 
mevrouw met haar zoontje. Zo’n keurig mens met 
een net kapsel, maar een heel harde, oordelende 
blik. Ze zei: “Nou, van mij had het niet gehoeven, 
want een vieze broek is een vieze broek.” Ze stond 
nota bene in een andere rij! Ik ben in huilen uitge-
barsten. In Nederland kreeg ik zo vaak boze en ver-

oordelende blikken. Dat maak je hier in New 
York niet mee.

Wat leerde je van Maxi?

Hij heeft mij vooral geleerd wat onvoorwaar-
delijke liefde is. Het maakt hem niet uit wat ik doe of hoe ik 
eruitzie. Hij oordeelt niet en geeft onvoorwaardelijke liefde 
en daardoor krijgt hij die ook van mij. Hij doet absoluut niet 
wat ik zeg, maar hij leert mij om in het nu te zijn. Elke dag. 
Hij is mijn dagelijkse Boeddha.

Maxi en je dochter Joosje leven in twee totaal verschil-
lende werelden…

In de wereld waarin mijn dochter verkeert, gaan gesprek-
ken vaak over hoe ze eruitzien en wat ze presteren. Ik ben 
zelf ook aan die oppervlakte opgegroeid, maar gelukkig 
heb ik van thuis meegekregen dat ik niets meer ben dan 
een ander. Toch doe je een beetje na wat je van je omgeving 
meekrijgt, dus ik ben wel weer in een buurt gaan wonen 
waar status belangrijk is. Door Maxi leerde ik daardoorheen 
te kijken en de diepte in te gaan. Dat heb ik omarmd. Door-
dat hij speltherapie, socialevaardigheidstraining, fysiothe-
rapie en logopedie kreeg, leerde ik ook een andere wereld 
kennen. Wat mij betreft een heel liefdevolle wereld. Ik raak-
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te ook in contact met andere groepen mensen en kwam in 
andere buurten van New York. Mijn behoefte om dingen 
vanuit meerdere perspectieven te bekijken, is sterk en ik 
was heel blij met deze nieuwe ervaringen. Ik ben dankbaar 
voor het feit dat ik in beide werelden een kind heb.

Hoe komen die werelden samen?

Door liefde. De mensen die Maxi in hun leven hebben toe-
gelaten, zijn er ook heel dankbaar voor. Maar er zijn ook ge-
zinnen die doen alsof hij niet bestaat. Die nooit naar hem 
vragen. Wel naar Joosje. Of mensen die het liefst zo snel mo-
gelijk over iets anders beginnen. Er zijn niet veel mensen die 
echt geïnteresseerd zijn en doorvragen over Maxi. Maar om 
met Jezus te spreken: ‘Vergeef het hun, want ze weten niet 
wat ze doen.’ Kijk waarom dat jongetje een ander slaat en 
vraag je af waarom hij die aandacht wil. Ga daar niet over 
roddelen. Ik denk dat mensen het niet eens bewust doen.
Voor Joosje is haar broer de belangrijkste persoon in de hele 
wereld. Ze heeft zich ook nooit voor hem geschaamd, net 
zo min als ik. Bezig zijn met wat anderen vinden, is zonde 
van de energie. Ze studeert nu in Washington en volgende 
week zien ze elkaar weer. Ze mist hem verschrikkelijk. En hij 
haar ook.

Je bent blij dat je moeder bent geworden?

Ik ben heel dankbaar. En ik vind het toch wel een wonder. 
Mijn heupen waren gecrasht en toch zijn mijn beide kinde-
ren uit mijn bekken gekomen. Het was ook een wonder voor 
mijn moeder, die mij dood waande. Maar ik leef en heb haar 
zelfs twee kleinkinderen geschonken. Ook voor mijn red-
ders - de mensen die mij gevonden hebben - is het een groot 
wonder. Vanuit het perspectief van hun geloof hebben zij 
niet één, maar drie levens gered. Dat is heel bijzonder. 

Je bent twee keer teruggekeerd naar Vietnam.  
Daar ontmoette je de nabestaanden van de 
helikoptercrash, waaronder de dochter van de piloot. 
Voelde je je schuldig?

Zij heeft haar vader nooit gekend, omdat haar moeder ten 

tijde van het ongeluk zwanger was. Toch nam ze mij 
dat niet kwalijk. Haar moeder liet via haar weten 
dat ze zich juist verbonden voelde met mij, want ik 
bracht een stuk van haar man terug. Ze accepteer-
den het verlies en stonden open voor het mooie dat 
eruit kon voortkomen. Doordat mijn boek ook ver-
taald is in het Vietnamees, kwam iedereen samen, 
ook alle andere weduwen. Ze kregen een podium 
en konden ook hun verhaal naar buiten brengen. 
Dat was heel bijzonder. Dat is rouw op zijn best en 
de mooiste manier om je verlies te nemen. Als je 
alleen bezig bent met wat had moeten gebeuren, 
verhard je, ook tegenover andere mensen. Dan sluit 
je je af en kom je niet verder.

Hoe zie je de toekomst van Maxi voor je?

De kinderen zijn nu zestien en achttien jaar oud. 
Joosje zit op de universiteit. Ik wil me de komende 
twee jaar volledig op Maxi richten en proberen al 
het mogelijke uit hem te halen. Ik leef in haalbare 
stappen. Bij andere kinderen kun je alles beter in-
plannen, maar bij hem kan dat helemaal niet. Ik kan 
totaal niet inschatten hoe hij zich de komende ja-
ren zal ontwikkelen. Ik weet niet hoe de wereld er 
over een paar jaar uit zal zien en hoe ik er dan fi-
nancieel voor zal staan. Dus ik heb geen keuze. Ik 
zit hier in mijn eentje in de grote stad en sta er als 
gescheiden vrouw alleen voor met twee kinderen. 
Soms valt die verantwoordelijkheid me zwaar. Als 
je ouder wordt, word je banger. Ik wel tenminste. 
Men zegt: What doesn’t kill you, makes you stron-
ger. Onzin. Ik ben bang in de metro, in het vliegtuig, 
als ik geen water heb… Maar angst gaat altijd over 
iets waarvan je denkt dat het in de toekomst kan 
gebeuren. Het antwoord is steeds hetzelfde: breng 
het terug naar het nu. Daarom neem ik Maxi zoals 
hij nu is en ga ik me geen zorgen maken over wat 
gaat komen. Ik maak er het beste van en ik bof nog 
steeds enorm. Juist door mijn pech heb ik zo veel 
geluk gehad. Dat is de dualiteit van het leven. Zon-
der het een had het ander niet plaatsgevonden.

Je draagt nog altijd flesjes water bij je… 

Ja, sinds de crash heb ik altijd water bij me. In de 
metro, in de trein, of op andere plekken waar ik me 
tussen veel mensen begeef. Er kan altijd iets gebeu-
ren. 

Meer weten over Annette? 
Kijk op haar website: www.annetteherfkens.com.
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