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1. Samenvatting
Bijna-dood-ervaring:
verschijnsel

een

veel

voorkomend

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 4,2% van de
mensen een bijna-dood-ervaring (BDE) meldt. Dit
betekent dat de laatste vijftig jaar waarschijnlijk
ruim 25 miljoen mensen in de wereld een BDE hebben
meegemaakt. Ook vroeger kwamen vergelijkbare
ervaringen voor. In vrijwel alle godsdiensten vinden
we uitspraken die er mogelijk naar verwijzen. Zo
schreef Paulus aan de christenen te Corinthe: ‘Ik ben
een volgeling van Christus die veertien jaar geleden
tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn
lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat
weet God alleen. Maar ik weet dat deze man – in zijn
lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat
weet God alleen – werd weggevoerd tot in het
paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door
geen mens mogen worden uitgesproken’ (2 Corinthe
12:2).
Wat is een bijna-dood-ervaring?
Een BDE is een (gemelde) herinnering van alle
indrukken
tijdens
een
bijzondere
bewustzijnstoestand,
met
enkele
specifieke
elementen zoals het ervaren van een tunnel, het
licht, een levenspanorama, het ontmoeten van
overleden personen of het waarnemen van eigen
reanimatie. Deze bijzondere bewustzijnstoestand
kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens
een periode van klinische dood, maar ook bij een
ernstige ziekte of zonder duidelijke medische
oorzaak. Een BDE veroorzaakt vrijwel altijd
ingrijpende en blijvende veranderingen in de levenshouding, waarbij de angst voor de dood
meestal verdwijnt. Het subjectieve karakter en het ontbreken van een referentiekader
voor deze ervaring brengen met zich mee dat individuele, culturele en religieuze factoren
de woordkeus en interpretatie van de ervaring bepalen. Een kind zal de ervaring anders
verwoorden en interpreteren dan een volwassene, en een christen anders dan een
boeddhist of atheïst.
De term bijna-doodervaring (BDE) is eigenlijk ontoereikend, omdat de bijzondere
bewustzijnstoestand van een BDE niet is voorbehouden aan mensen die lichamelijk ’bijnadood’ zijn als gevolg van een hartstilstand of coma.

Ook bijvoorbeeld bij een bijna-dodelijk ongeluk, in sterfbedvisioenen, in diepe meditatie,
in mystieke en religieuze ervaringen, in lucide en voorspellende dromen, in een ernstige
depressie of existentiële crisis, bij intuïtief waarnemen op afstand of in ervaringen van
contact met het bewustzijn van stervenden en overledenen kunnen mensen toegang
krijgen tot dezelfde eindeloze bewustzijnsdimensie als tijdens een BDE.
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Elementen van een BDE
Bij een bijna-dood-ervaring kan men te maken krijgen met een of meerdere volgende
elementen:
1. Onuitsprekelijkheid. Omdat dat wat tijdens een levensbedreigende situatie ervaren
wordt volledig onbekend is en buiten normale ervaringsmogelijkheden ligt, is het moeilijk
de ervaring onder woorden te brengen.
2. Een gevoel van vrede en rust. De pijn is verdwenen.
3. Het besef dood te zijn. Soms volgt hier ook het horen van een geluid.
4. Een uittredingservaring of buitenlichamelijke ervaring (BLE). Men heeft het gevoel het
lichaam als een oude jas te hebben uitgedaan en neemt vanuit een positie buiten en boven
het lichaam eigen reanimatie of operatie waar. Soms is er een angstige reactie, gevolgd
door een (zinloze) poging om weer terug te keren in het lichaam, maar vaak is er een
gevoel van bevrijding en verbazing als men ziet hoe het levenloze of ernstig beschadigde
lichaam er bij ligt. De waarneming kan tot 360 graden rondom zijn. Zowel de kleinste
details als een overzicht van grotere hoogte kunnen gelijktijdig worden ervaren. Ook
blinde mensen hebben de mogelijkheid van een heldere visuele waarneming en dove
mensen weten precies wat er gezegd is. Men hoeft alleen maar aan iemand te denken om
dan onmiddellijk bij die persoon aanwezig te zijn.
Een uittredingservaring is geen hallucinatie. Een hallucinatie is een zintuiglijke
waarneming die als werkelijk wordt ervaren door degene die hallucineert, maar die niet
overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Een uittredingservaring is ook niet een
niet correcte interpretatie (waandenkbeeld) van een correcte waarneming en evenmin een
illusie (een onjuist idee van de werkelijkheid).
5a. Verblijf in een donkere ruimte. Slechts 15% van de mensen vindt dit een angstige
ervaring.
5b. Een tunnelervaring: In de donkere ruimte ontstaat een lichtpuntje, waar men vaak met
ongelooflijke snelheid naar toe getrokken wordt. Men beweegt zich door de donkere, soms
veelkleurige of spiraalvormige smalle
ruimte en wordt soms begeleid door al
of niet zichtbare wezens of door
muziek. Het licht neemt geleidelijk
aan in intensiteit toe tot een zeer
helder, maar niet verblindend licht.
Uiteindelijk wordt men door dit licht
helemaal omhuld. Dit gaat gepaard
met
een
onbeschrijfelijk
geluksgevoel,
het
besef
van
onvoorwaardelijke
liefde
en
acceptatie
5c. Ongeveer 1 à 2% van de mensen
blijft in de donkere ruimte hangen en
ervaart dit als angstwekkend. Dit
wordt ook wel een helle-ervaring
genoemd.
6. Waarnemen van een niet-wereldse
omgeving,
een
oogverblindend
landschap met prachtige kleuren,
Jeroen Bosch (1453-1516)
mooie bloemen en soms ook muziek.
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Soms ook worden steden of schitterende gebouwen waargenomen.
7. Ontmoeting en communicatie met overleden personen. Sommige mensen zijn zich
bewust van de aanwezigheid van overleden familieleden of bekenden die ze ook duidelijk
herkennen. Soms zien dezen er weer
gezond uit, terwijl ze zich hen nog
herinneren als heel ziek en zwak in
de periode voor hun overlijden. Als
ze op het moment van overlijden
nog heel jong waren, kunnen ze nu
als jonge volwassenen worden
herkend. Het komt voor dat men
personen ziet die men niet eerder
heeft ontmoet, of van wie men niet
kon weten dat zij waren overleden.
Men is op zo’n moment intensief
verbonden met de gedachten en
gevoelens van mensen die eerder
zijn overleden.
8. Ontmoeting met een stralend
licht of een wezen van licht (Jezus,
een engel). Iemands religieuze
achtergrond bepaalt in belangrijke
mate welke naam hij of zij aan dit lichtwezen geeft. Er is altijd een rechtstreekse
communicatie met dit lichtwezen. Bij en in dit licht wordt een absolute acceptatie en
onvoorwaardelijke liefde ervaren en men komt in aanraking met diepe kennis en wijsheid.
Antwoorden op de meest diepzinnige vragen worden al duidelijk voordat men ‘bij wijze
van spreken’ zelfs de vraag heeft gesteld.
9.
Levensschouw,
levenspanorama,
of
terugblik op het hele leven vanaf de
geboorte, meestal in de aanwezigheid van
het licht of van een wezen van licht. Men
overziet het hele leven in één ogenblik en
ervaart elke handeling, elk woord en elke
gedachte uit het voorbije leven. Men kent
ook de gevoelens en gedachten van anderen
tijdens vroegere gebeurtenissen doordat men
met de herinneringen en de emoties van
anderen verbonden is. Men krijgt inzicht in
hoe men heeft geleefd en hoe dit anderen
heeft beïnvloed. Tijd en afstand lijken niet
te bestaan. Alle gebeurtenissen uit het
verleden lijken als het ware opgeslagen en
toegankelijk te zijn en beschikbaar op het moment dan men er zijn aandacht op richt. Men
kan op elke plaats in het verleden aanwezig zijn op het moment dat men daaraan denkt en
daar wil zijn. Alles is in het bewustzijn gelijktijdig aanwezig. Men kan dagen praten over
de levensschouw die maar enkele minuten heeft geduurd.
10. Vooruitblik. Men krijgt het gevoel een deel van het leven dat nog moet komen te
overzien en te aanschouwen. Ook hierbij bestaat er dus geen tijd of afstand.
Waargenomen gebeurtenissen blijken jaren later precies te kloppen.
11. Het waarnemen van een grens. Men ziet een dichte mist, een muur, een dal, een
rivier, een brug of een poort. Men beseft dat als men deze grens zou passeren, men niet
meer kan terugkeren naar zijn of haar lichaam. Soms is er op dit moment een
communicatie met een overleden familielid of met een wezen van licht. Men ‘hoort’ dat
men nog niet welkom is, omdat de tijd daarvoor nog niet is gekomen.
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12. De bewuste terugkeer in het
lichaam.
Deze
terugkeer
is
meestal plotseling. Soms voelt
men zich met een grote kracht
teruggezogen door de tunnel. In
sommige gevallen beschrijven
mensen hoe zij via hun hoofd
teruggeduwd werden in hun
lichaam, nadat zij duidelijk een
verpleegkundige
of
arts
de
reanimatieapparatuur
op
het
lichaam hadden zien plaatsen. De
bewuste terugkeer in het zieke
lichaam wordt door de meeste
mensen als heel onaangenaam
ervaren. Terug in het zieke,
beschadigde en pijnlijke lichaam is er een diepe teleurstelling dat zo iets prachtigs is
weggenomen.
Empathische BDE
Een zogenaamde empathische BDE is een ervaring op
basis van een invoelend vermogen. Hierbij gaat het
niet om een BDE op grond van eigen lichamelijke of
psychische problemen, maar om een ervaring die
veroorzaakt wordt door een sterke emotie die kan
worden gevoeld op het moment van overlijden van
iemand die bijzonder dierbaar is. Men wordt als het
ware
opgenomen
en
meegenomen
in
de
stervenservaring van een ander persoon die overlijdt
of net is overleden. Deze empathische BDE is een
ervaring die inhoudelijk identiek is aan een
‘klassieke’ eigen BDE.

Gevolgen van een BDE
Onafhankelijk van de directe oorzaak van de BDE
ziet men bij mensen na een BDE een blijvende en
ingrijpende verandering in levenshouding,
geloofsopvatting, waarden en gedrag. De diepte
van de ervaring, en in het bijzonder het ervaren
van een panoramische levensterugblik en het
ontmoeten van het licht, lijken bij te dragen aan
de intensiteit en onontkoombaarheid van deze
veranderingen. De veranderingen zijn de
volgende:
1. Door het ervaren van transpersoonlijke
aspecten tijdens de BDE ontstaat een ander besef
van
wie
men
in
diepste
wezen
is.
‘Transpersoonlijk’ betekent dat er aspecten zijn
in iemands bewustzijn die boven het persoonlijke
of ego uitstijgen. Deze ervaring kan gepaard gaan
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met een verhoogd gevoel van eigenwaarde. Door het veranderd zelfbeeld wordt men
minder afhankelijk van de goedkeuring van een ander, kan men beter omgaan met stress,
wordt men avontuurlijker en neemt men grotere risico’s. Er ontstaat een andere houding
tegenover het eigen lichaam en men is zich bewust van veranderde denkpatronen. Men
denkt meer in grote lijnen dan in details. Men is in staat objectiever een mening te
vormen, met het gevaar van afstandelijkheid. Men gaat gemakkelijker ergens op in,
waardoor men zich minder bewust is van de omgeving.
2. Men is in staat met een groter meevoelend vermogen met anderen om te gaan en is
vergevingsgezinder, toleranter en minder oordelend naar anderen. Men is emotioneler en
heeft meer waardering voor menselijke relaties.
3. Men lijkt ervan overtuigd te zijn een nieuw doel of nieuwe missie in het leven te
hebben, met grotere waardering van kleine dingen in het dagelijks leven en met
toegenomen aandacht voor het nu. Men kan veel meer genieten van het moment en is
beter in staat te relativeren. Men trekt zich veel minder aan van de beperkingen die door
de sociale normen van de maatschappij worden opgelegd. Er is een groot vertrouwen in de
mogelijkheid met problemen om te gaan. Men staat meer open voor veranderingen en is
minder bezig met tijd. Men heeft veelal een sterk verminderde angst voor de dood.
4. Men ervaart de BDE en de daaropvolgende veranderingen als een dood en een
hergeboorte. Er is een toegenomen religiositeit en interesse in spiritualiteit, meditatie,
gebed en overgave en heeft minder waardering voor geïnstitutionaliseerde godsdienst.
5. Men ervaart ook lichamelijke veranderingen: overgevoeligheid voor fel licht en een
verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke indrukken zoals geluid, smaak, tast, geur, druk en
aanraking. De lichamelijke nabijheid van de partner wordt soms niet meer verdragen.
6. Men heeft verhoogde intuïtieve gevoelens en voorspellende gevoelens en visioenen: men
weet gevoelens en verdriet bij anderen, of men heeft het gevoel te weten wanneer
iemand komt te overlijden.
7. Men neemt soms aura’s waar.
Mensen kunnen heimwee voelen naar
hun BDE door het onvergetelijke gevoel
van vrede, acceptatie en liefde waar zij
tijdens deze ervaring mee in aanraking
kwamen.
De
levensveranderingen
komen dan ook in belangrijke mate
voort uit het nieuwe inzicht dat liefde
en aandacht voor zichzelf, anderen en
de natuur het belangrijkste is en dat de
dood niet het einde van alle is. Door de
BDE weet men nu uit eigen ervaring dat
na de lichamelijke dood het ‘leven’
doorgaat.
De inhoud van een BDE bij kinderen lijkt
in vele opzichten op die bij
volwassenen, maar bevat meestal
minder elementen. Elementen zijn: een
liefdevolle omgeving, een vriendelijke stem, de ontmoeting met een liefdevol wezen of
een engel, een gevoel van vrede, uittreding met waarneming van het eigen lichaam en van
de ziekenhuisomgeving of reizen door een tunnel. Kinderen hebben vaker dan volwassenen
ontmoetingen met hun lievelingsdier.
Psychische problematiek na een BDE
Iemand die een BDE heeft gehad, kan te maken krijgen met psychische problemen zoals:
1. Een gevoel van exclusiviteit of isolement van anderen die geen BDE hebben ervaren.
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2. Een angst voor ridiculisering of afwijzing door anderen.
3. Problemen met de integratie van persoonlijkheidsveranderingen binnen het
verwachtingspatroon van familie en vrienden. De BDE is alles. Het normale leven kan niet
meer boeien.
4. Het niet onder woorden kunnen brengen van de betekenis en de gevolgen van de BDE.
5. Moeilijkheden met het vasthouden aan oude rolpatronen die sinds de BDE niet meer
dezelfde betekenis hebben.
6. Het moeilijk kunnen accepteren van de beperkingen en tekortkomingen van menselijke
relaties in vergelijking met de onvoorwaardelijke liefde die tijdens de BDE werd ervaren.
7. Geen raad weten met verhoogde intuïtieve gevoeligheid.
8. Problemen met familieleden over de sterke persoonlijkheidsveranderingen die worden
ervaren als een ‘sociaal overlijden van de vroegere persoonlijkheid.’
9. De soms absurd hoge verwachtingen van familieleden ten opzichte van de BDE’er nadat
zij uit populaire literatuur of radio- of tv-programma’s informatie hebben gekregen over
positieve veranderingen na een BDE.
Kinderen ervaren na een BDE een
primair gevoel van verlies dat niet
te
verwoorden
is.
Nergens
ontmoeten ze meer de schoonheid
en vrede die ze in hun ervaring
hebben leren kennen. Ze hebben
de behoefte zich wat afzijdig te
houden
van
leeftijdsgenoten,
staan vaak op afstand stil toe te
kijken en zullen niet vaak met
andere kinderen meedoen. Ze
trekken zich graag terug in de
natuur, houden van stilte, kunnen
indringend geluid of lawaai niet
verdragen en houden vaak van
rustige, klassieke muziek. Ze
hebben behoefte aan gevoelens van veiligheid, geruststelling, begrip, warmte, eerlijke
belangstelling en aandacht zonder dat dit in woorden uitgedrukt hoeft te worden. Op
jonge leeftijd kunnen ze communiceren met onzichtbare wezens die ze vaak een engel of
speelkameraadje noemen.
Theorieën over de oorzaak en inhoud van een BDE
De reguliere wetenschap heeft nog geen verklaring voor een BDE. Wel heeft ze enkele
theorieën:
1. Zuurstoftekort. Tegenargument: bij tekort aan zuurstof in de hersenen ontstaat er geen
bewusteloosheid, maar verwardheid, onrust en geagiteerd gedrag; mensen hebben soms
een BDE onder omstandigheden waarbij van zuurstoftekort geen sprake is.
2. Verhoogde spiegel van kooldioxide in het bloed. Tegenargument: inademing van
kooldioxide veroorzaakt geen verschijnselen die bij een BDE genoemd worden.
3. Doodsangst. Tegenargument: de meeste mensen met een BDE ervoeren geen
doodsangst: de hartstilstand was zo plotseling dat ze het niet merkten.
Verschillende fysiologische en psychologische factoren zoals zuurstoftekort, doodsangst,
blokkade van bepaalde receptoren in de hersenen of uitval van elektrische activiteit in de
temporaalhersenen lijken in wisselende mate een rol te spelen, maar zijn onvoldoende om
een BDE volledig te verklaren.
Het tot nu toe algemeen geaccepteerde, maar nooit bewezen concept dat het bewustzijn
in de hersenen is gelokaliseerd, moet ter discussie worden gesteld. Direct bewijs of en hoe
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neuronen in de hersenen de subjectieve essentie van ons bewustzijn produceren,
ontbreekt.
Bewustzijn met herinneringen en soms met waarneming, kan ervaren worden tijdens een
periode van bewusteloosheid, dus tijdens de periode dat de hersenen geen meetbare
activiteit meer vertonen en alle functies van de hersenen – zoals lichaamsreflexen,
hersenstamreflexen en ademhaling – zijn uitgevallen. Een helder bewustzijn kan op zo’n
moment blijkbaar onafhankelijk van de hersenen en dus van het lichaam worden ervaren.
Als het huidige concept, dat bewustzijn door de hersenen wordt geproduceerd, juist zou
zijn, zou dat logischerwijs betekenen dat het bewustzijn ook altijd verdwenen moet zijn
op het moment dat de hersenen geen activiteit meer vertonen.
De BDE blijft onverklaarbaar zolang we binnen het gangbare wetenschappelijke perspectief
blijven dat bewustzijn een bijverschijnsel is van neurologische processen.
De functie van de hersenen
Hersenen
en
bewustzijn
zijn
onderling afhankelijk, maar mentale
en
emotionele
processen
zijn
daarom nog niet identiek met of te
herleiden tot hersenprocessen. Er is
een wisselwerking tussen hersenen
en bewustzijn. De hersenen spelen
een rol bij de mogelijkheid om het
dagelijks
(waak)bewustzijn
te
ervaren. Maar ze beschikken over
onvoldoende
informatiecapaciteit
om
alle
herinneringen
met
bijbehorende
gedachten
en
gevoelens op te slaan en ze hebben
ook niet voldoende capaciteit om
opgeslagen informatie terug te vinden. Het lijkt niet juist te beweren dat het bewustzijn
alleen maar het product kan zijn van hersenfuncties. Het bewustzijn beïnvloedt de werking
van de hersenen zowel op korte als op langere termijn.
Kwantumfysica en bewustzijn
De grondslagen van de kwantumfysica zoals complementariteit van golf en deeltje,
verstrengeling en een non-lokale ruimte met waarschijnlijkheidsgolven zijn essentieel om
de relatie tussen bewustzijn en de hersenen te begrijpen.
a. Complementariteit: licht gedraagt zich als deeltje of als golf, nooit als beide tegelijk.
Deeltjes en golven zijn complementaire aspecten van het licht.
b. Non-lokaliteit: een verbondenheid die onafhankelijk van de afstand altijd en overal op
elk moment aanwezig is. Alles hangt met alles samen en beïnvloedt elkaar wederzijds. Elke
gedachte en elke subjectieve ervaring van een persoon bepaalt niet alleen zijn of haar
persoonlijke handelingen, maar kan ook processen op afstand beïnvloeden.
c. Waarschijnlijkheidsgolven: golven moeten niet worden gezien als echte golven, maar als
waarschijnlijkheid waarmee een deeltje op een bepaalde plaats kan worden aangetroffen.
De boodschap van de kwantumfysica is dat er wel een zekere orde in het universum wordt
gezien (golven of deeltjes), maar dat het om meer gaat dan alleen het fysieke aspect.
Materie kunnen we meten, maar het bewustzijn bepaalt ons weten. Onze gedachten en
gevoelens bepalen mede hoe het universum functioneert en dus ook hoe wij het universum
waarnemen. Hoe we denken heeft invloed op wat wij waarnemen.
Het bewustzijn van een persoon is te beïnvloeden. Als iemand onder hypnose wordt
gebracht en de persoon wordt verteld dat alle aanwezigen kaal zijn, neemt hij ook
werkelijk waar dat niemand haren op zijn hoofd heeft. Of als iemand onder hypnose wordt

verteld dat hij met een heel heet voorwerp zal worden aangeraakt maar in werkelijkheid
bijvoorbeeld door een potlood wordt aangeraakt, ontstaat er toch een brandblaar op de
huid. Het bewustzijn wordt door hypnose ‘geïnstrueerd’ hoe het de omgeving zal
waarnemen. Het bewustzijn veroorzaakt zelfs een zichtbare reactie in het lichaam door
het verwachtingspatroon dat aan het bewustzijn wordt opgedrongen.
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Hersenen en bewustzijn
De meerderheid van de huidige westerse
wetenschappers die zich verdiepen in
bewuszijnsonderzoek, is van mening dat
bewustzijn
materialistisch
kan
worden
verklaard: bewustzijn komt voort uit de
materie waaruit onze hersenen bestaan. Als het
materialistische standpunt juist zou zijn, is
alles wat we in ons bewustzijn beleven niets
anders dan de uiting van een machine die
gestuurd
wordt
door
natuurkunde
en
scheikunde.
Volgens
de
materialistisch
opvatting is het onmogelijk dat bewustzijn
ervaren kan worden tijdens bewusteloosheid,
hartstilstand, coma of een periode van
hersendood. Empirische studies naar BDE
opperen evenwel de mogelijkheid dat
bewustzijn soms wordt ervaren op het moment
dat alle hersenfuncties zijn uitgevallen.
Het bewustzijn is continu buiten en vaak in het
lichaam
aanwezig.
Vergelijk
elektromagnetische
informatiegolven
voor
mobiele telefoon, televisie, radio en computer.
Ze omgeven ons voortdurend. We zijn ons pas ervan bewust als we de telefoon, televisie,
radio of computer aanzetten. Wat we ontvangen zit niet in het toestel.
Een nieuwe visie op bewustzijn en hersenen
Bijna-dood-ervaringen zijn zulke abnormale bevindingen, omdat hun oorzaak en inhoud
niet simpelweg verklaard kunnen worden met de huidige methodische en
wetenschappelijke opvattingen over de verschillende aspecten van het menselijk
bewustzijn en over de relatie van bewustzijn en hersenen. Een nieuwe benadering is nodig.
Deze kan de volgende theorie opleveren:
Het volledige en oneindige bewustzijn met
oproepbare herinneringen vindt zijn oorsprong in een
non-lokale ruimte in de vorm van onvernietigbare en
niet rechtstreeks waarneembare golffuncties. Deze
golffuncties, waarin alle aspecten van het bewustzijn
als informatie liggen opgeslagen, zijn continu om en in
het lichaam aanwezig. De hersenen en het lichaam
functioneren slechts als een opvangstation om een
deel van het totale bewustzijn en een deel van onze
herinneringen in ons waakbewustzijn te ontvangen in
de vorm van meetbare en voortdurend veranderende
elektromagnetische velden. Het bewustzijn geeft
informatie door aan de hersenen en ontvangt via de
hersenen informatie uit het lichaam en van de
zintuigen. Vergelijk de computer. Bij gebruikmaking van de juiste toegangscodes maakt
een computer het mogelijk ruim een miljard verschillende websites te ontvangen. De
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computer produceert geen internet net zomin als de hersenen bewustzijn produceren. De
computer maakt het mogelijk informatie aan het internet toe te voegen zoals de hersenen
in staat zijn informatie van ons lichaam en van onze zintuigen toe te voegen aan het
bewustzijn. De hersenen functioneren, net als een computer, als zender-ontvanger. Als we
de computer uitschakelen, zijn de websites er nog wel. Zo is ook het bewustzijn altijd
aanwezig. Gedurende ons leven kunnen we aspecten van het bewustzijn in ons lichaam
ervaren als ons waakbewustzijn. Wanneer het lichaam sterft, zal het bewustzijn niet
langer een deeltjesaspect kunnen hebben doordat alle hersenfuncties definitief zijn
uitgevallen. Het oneindige (non-lokale, dus overal aanwezige) bewustzijn blijft echter als
golffuncties in de non-lokale ruimte (ook wel het absolute of werkelijke vacuüm genoemd)
‘eeuwig’ bestaan.
Het oneindig bewustzijn is subjectief. Het is niet aantoonbaar of meetbaar in de fysieke
wereld. Het omvat de hele non-lokale ruimte (het vacuüm). Het oneindig non-lokaal
bewustzijn is de bron van het waakbewustzijn. Onder normale omstandigheden ervaart
men het waakbewustzijn (het deeltjesaspect). Onder abnormale omstandigheden is men in
staat het oneindige aspect (het golffunctieaspect) van het non-lokale bewustzijn
onafhankelijk van het lichaam te ervaren.
Het DNA in elke menselijke cel maakt het mogelijk niet alleen de continuïteit van ons
steeds veranderend lichaam te verklaren, maar ook om signalen of informatie van het
eindeloos bewustzijn te ontvangen. Waar ons bewustzijn fungeert als ontvanger van alleen
zintuiglijk waarneembare informatie, zijn de cellen van ons lichaam via het DNA in staat
om informatie uit te wisselen met dit non-lokaal en eindeloos bewustzijn. Het DNA bevat
niet zelf het erfelijk materiaal, maar is in staat erfelijke, morfogenetische (vormgevende)
en persoonsspecifieke informatie uit het non-lokale
bewustzijn te ontvangen. Erfelijkheid is het in stand
houden van fysieke mogelijkheden en onbewuste
eigenschappen. Het is ook het in stand houden van
bewuste eigenschappen, het bewust-zijn, wat leidt
tot het vermogen van bewuste herinnering, bewuste
wilsuiting en bewuste besluitvorming onder leiding
van bewuste en onbewuste ervaring. Het bewustzijn
is het non-lokale opslagmagazijn van alle ervaring uit
het verleden.
Alle aspecten van ons bewustzijn zijn onderling
verbonden. Ons waakbewustzijn, dat we dagelijks
ervaren, is een individueel aspect van het
alomvattende bewustzijn (door de Zwitserse
psychiater Carl Gustave Jung (1875-1961) het
collectief onbewuste genoemd).
Het vermogen om bewustzijn te ervaren is te vergelijken met het licht van een
filmprojector. De projector zendt licht uit op een scherm en het geprojecteerde beeld
verandert constant. Alle beelden die geprojecteerd worden, zijn inhoudelijke aspecten van
het bewustzijn, zoals waarnemingen, gevoelens, herinneringen, dromen, gedachten en
emoties. Zonder het licht van de projector zouden er geen beelden bestaan en daarom kan
dit licht vergeleken worden met het vermogen om bewustzijn te ervaren. Maar de beelden
zijn niet het bewustzijn zelf. Wanneer alle beelden verdwenen zijn, en alleen het licht van
de projector nog schijnt, kunnen we spreken van de zuivere bron van het bewustzijn. Dit is
puur bewustzijn zonder inhoud, iets wat onder ander door jarenlange meditatie ervaren
kan worden. Men zegt dat iemand op dat moment verlicht is.
De inhoud van de BDE wijst op de continuïteit van het bewustzijn, dat los van het lichaam
kan worden ervaren. De dood zou, net als geboorte, slechts een overgang kunnen zijn naar
een andere staat van bewustzijn. De dood is slechts het einde van ons fysiek aspect. We
hebben dus een lichaam, en we zijn bewustzijn. Los van ons lichaam blijken we nog steeds

in staat bewuste ervaringen te hebben, zijn we nog steeds bewuste wezens. Als ons
lichaam definitief gestorven is, zijn we onderdeel van het eindeloze bewustzijn geworden.
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Andere vormen van non-lokale informatie-uitwisseling
Naast BDE zijn er nog andere vormen van non-lokale informatie-uitwisseling:
1. Verhoogde intuïtieve gevoeligheid – het ervaren van controleerbaar juiste informatie
over gebeurtenissen of personen, ook op grote afstand, of over toekomstige
gebeurtenissen.
2. Het waarnemen op afstand.
3. Genialiteit: inspiratie, creativiteit en plotseling wetenschappelijk inzicht lijken
verklaarbaar door de mogelijkheid van (onbewust) contact met aspecten van het nonlokale bewustzijn.
4. De invloed van bewustzijn op materie: psychokinese, telekinese en teleportatie.
Psychokinese of telekinese betekent dat geconcentreerde aandacht de zichtbare, uiterlijke
vorm van voorwerpen verandert. Teleportatie betekent het verplaatsen van materiële
voorwerpen, soms op grote afstand, door onbekende fysische krachten die door het
bewustzijn worden opgeroepen.

2. Enkele opmerkingen en vragen
Ervaringen serieus nemen
In ons reanimatietijdperk kunnen steeds meer
mensen kunnen meepraten over een bijnadood-ervaring, een dramatische, diepe,
levensveranderende ervaring. Verhalen over
een bijna-doodervaring moeten we altijd met
grote voorzichtigheid benaderen, ook al zijn
ze in strijd met onze overtuiging betreffende
wat mogelijk en onmogelijk is. Dit impliceert
niet dat we kritiekloos mee moeten gaan met
de duidingen ervan.
Een bijna-dood-ervaring is alleen door het feit
dat het een ingrijpende en levenveranderende
ervaring is nog niet betrouwbaar. Wel is ze dat
op het eerste gezicht. Ze krijgt een grotere
plausibiliteit naarmate meer anderen een
soortgelijke ervaring heeft gehad. Van
Lommel wijst terecht op de vele BDE’s. Ze
verschaffen geen objectieve, wel subjectieve
zekerheid. Het is van belang authentieke
ervaringen serieus te nemen. Het is goed dat
Van Lommel dit deed en hiervoor pleit.
Van Lommel is niet de eerste die aandacht
vraag voor BDE’s. Het eerste onderzoek
dateert eind negentiende eeuw: Albert Heim onderzocht in 1892 dertig bergbeklimmers
die bijna-fatale valpartijen overleefden. De getuigenissen van Heim beschrijven ervaringen
als het zeer snel afspelen van een persoonlijk levensoverzicht, horen van prachtige muziek
en zien van een fantastische blauwe hemel. Verder deden Bozzano (1906), Hyslop (1908)
en Barrett (1926) pogingen tot systematisch onderzoek.1 In 1930 poneerde Pfister de
stelling dat de BDE een ontkenning is van de dood en derhalve een diepgaande regressie is

1

Zie: Roberts G. & Owen, J. (1988). The near-death experience. In: British Journal of Psychiatry, 153, pp. 607617.
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als een gevolg van stress.2 Het is pas later, door de opgang van de medische wetenschap
(reanimatietechnologie) dat het aantal BDE’s toenam en het uitvoeren van
wetenschappelijk werk mogelijk werd. Bijna-doodervaringen kwamen in het Westen in de
belangstelling door het werk van de Amerikaanse psychiater Raymond Moody (º1944), die in
de zestiger jaren tijdens een college van George Ritchie over zijn BDE hoorde en het
verschijnsel daarna ging onderzoeken. In 1975 verscheen zijn boek Life after life over dit
onderwerp, waarna hij nog tien gerelateerde boeken publiceerde.3 Ook de Zwitsers
Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) heeft met haar werk op het
gebied van stervensbegeleiding inzicht proberen te geven in deze materie.4
Betrouwbaarheid
Hoewel het geen zin heeft te ontkennen dat er mensen zijn die een BDE hebben gehad,
kunnen we wel in alle bescheidenheid vragen stellen bij wat verteld wordt. Niet met de
bedoeling het vertelde onderuit te halen en al helemaal niet met de bedoeling de ander
voor fantast, ziek of in de war uit te maken, maar om enige helderheid te krijgen over wat
werkelijk gebeurde.
Een betrokkene vertelt pas over een BDE na
afloop ervan en soms pas geruime tijd daarna.
Als iemand iets vertelt wat hij of zij heeft
meegemaakt, kan hij of zij het zich verkeerd
herinneren, fantaseren, het mooier maken
dan het was, liegen of eerlijk verhalen wat hij
of zij heeft ervaren. We zullen er nooit
helemaal achter kunnen komen als het zaken
betreft waar niemand bij was en die niet te
controleren zijn. Het is goed ervan uit te gaan
dat datgene wat iemand over een BDE vertelt,
voor de betrokkene ook echt zo was. Is het
verhaal innerlijk tegenstrijdig, dan kunnen we
het alleen op a priori gronden tegenspreken – door te zeggen dat een dergelijke toestand
uit de aard der dingen onmogelijk is. Als de ander blijft vasthouden aan zijn of haar
2
Zie: Greyson, B. & Stevenson, I. (1980). The phenomenology of near-death experiences. In: American journal
of Psychiatry, 137, 1193-1200.
3
Zie bijvoorbeeld: Moody, R.A. Jr. (1975). Life after life. Covington: Mockingbird Books.
Moody, R.A. (1977). Leven na dit leven: ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Naarden: Stengholt.
Moody, R.A. Jr. (1987), Leven na dit leven & Gedachten over leven na dit leven; ervaringen van mensen tijdens
hun klinische dood. Naarden: Strengholts boeken. (1977). Life after life & Reflections on life after life.
Covington: Mockingbird Books.
Moody, R.A. Jr. (1989). De tunnel en het licht. Utrecht / Antwerpen: Bruna. (1988). The light beyond. New
York: Bantam Books.
Moody, R.A. Jr. (1996) The light beyond. In: The near-death experience: A reader (Eds. Lee J. & Yates J.), New
York & London, pp 25-39.
4
Kübler-Ross, E. (1985). Over de dood en het leven daarna. Amsterdam: Ambo/Anthos. Kübler-Ross is van
mening dat de dood niet bestaat, in die zin dat de dood verder reikt dan het sterven van het fysieke lichaam.
Zij hanteert de term 'overgang', waarmee ze bedoelt dat de ziel van de mens opgenomen wordt in Gods
alomvattende en volkomen onvoorwaardelijke liefde. Op aarde blijft slechts het lichaam achter. Kübler-Ross
voerde verscheidene vraaggesprekken met stervende patiënten. Op grond daarvan meende ze verschillende
fasen te kunnen definiëren waarin het sterven verloopt. 1: De mensen zweefden hun lichaam uit, ongeacht de
locatie van het lichaam. Ze nemen een etherische vorm aan en ervaren heelheid. 2: De mensen hebben hun
lichaam achtergelaten en verkeren in een toestand van geest en energie. 3: Begeleid door hun bewaarengel
gingen de mensen een soort tunnel of overgangspoort binnen of over. Aan het eind ervan zagen ze een helder
licht, die een intense warmte, energie, geest en zuivere, onvoorwaardelijke liefde uitstraalde. 4: In deze fase
waren de mensen in alle kennis van verleden, heden en toekomst. Ze waren in de tegenwoordigheid van de
Hoogste Bron. Sommigen noemden het God. In deze fase gingen mensen ook hun leven na. Het grootste
geschenk dat God de mensen bleek te hebben gegeven, was keuzevrijheid, waarbij nagegaan werd of de
mensen al dan niet de lessen geleerd hadden die ze verondersteld waren te leren, waarvan de hoogste was:
onvoorwaardelijke liefde (zie: De cirkel van het leven. Herinneringen aan leven en sterven. Autobiografie.
Amsterdam: Ambo, 1997).
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verhaal, dan blijft de ervaring in elk geval voor hem of haar zoals deze was of wordt
herinnerd. Het enige zinnige criterium voor de echtheid van een ervaring is de uitwerking
die wordt gezien in het leven van degene die zegt die ervaring gehad te hebben.
Wat voor iemand echt is, hoeft voor mij nog niet echt te zijn. Wie de geschiedenis van
verhalen over kabouters, elfjes, spoken, duivelverschijningen, heiligenverschijningen,
UFO's, mirakelverhalen, enzovoort onderzoekt, moet vaststellen dat overal waar men
ernstig onderzoek heeft kunnen doen, gebleken is dat er een gewone natuurlijke verklaring
voor de abnormale gebeurtenis was. De meest gangbare van die verklaringen is, dat de
zogenaamde feiten berusten op verkeerde waarneming, illusies, hallucinaties, vervorming
in het geheugen, trucs, en soms zelfs (ondermeer in verband met spiritistische seances) op
bedrog. Iets wat bestaat in de verbeelding, in de beleving of in het bewustzijn, hoeft nog
niet in de meetbare of berekenbare werkelijkheid te bestaan.
Waarneming
Een ervaring kan echt zijn, maar daarmee is wat iemand erover vertelt nog niet per
definitie correct. De mens neemt – althans soms – de wereld anders waar dan die – volgens
het oordeel van de wetenschap – feitelijk is. Dit
komt omdat de menselijke zintuigen geen volmaakt
medium zijn tussen de wereld en het waarnemend
bewustzijn. Ze geven onvolledige informatie: ik zie
bijvoorbeeld ultraviolet licht niet, terwijl bijen dit
wel doen. Ook zijn de zintuigen zwak: kijk ik lang
naar rood en kijk ik daarna naar iets anders, dan
blijf ik dat rood nog even zien. Er is sprake van
gezichtsbedrog: ik zie de werkelijkheid verkeerd.
Een ander voorbeeld: ik zie parallel lopende
spoorstaven in de verte naar elkaar toelopen. Ik
weet op basis van ervaring dat dit een illusie is. Als
ik een stok in het water steek, heb ik een
vergelijkbare ervaring: ik zie de stok als gebroken;
daaruit volgt niet dat hij werkelijk gebroken is; het
is echter wel een onomstootbaar feit dat ik hem als
gebroken zie.
Zintuigen geven niet alleen onvolledige informatie,
maar ook situatiegebonden informatie: het lawaai
dat een laag-over-vliegend vliegtuig maakt, heeft
een andere toonhoogte als het mij nadert dan
wanneer het overvliegend zich daarna van mij verwijdert. Als we een beetje op de hoogte
zijn van de natuurkunde, zijn we ons ervan bewust dat onze zintuigen ons niet altijd
betrouwbare informatie verschaffen. We zien bijvoorbeeld de zon daar waar ze zich acht
minuten eerder bevond en we weten dat het licht van de meeste met het blote oog
zichtbare sterren al tientallen tot honderden jaren onderweg is voordat het ons oog
bereikt. Met andere woorden: we zien de sterren op een bepaald moment op een plaats
waar ze zoveel jaren eerder stonden. Op grond van experimenten en metingen corrigeren
we de illusie van het naïef realisme.
Naast zintuigen spelen ook mentale processen een rol bij het waarnemen. Ik bestempel: ik
zie iets duns en groens met iets roods er bovenop en noem het een bloem. Ik vul aan: ik
hoor een paar geluiden, maar weet uit ervaring dat het het krabben van mijn hond is tegen
de gesloten deur. Ik duid: ik lig wakker en hoor geritsel en denk een dief te horen; uit de
vele verklaringsmogelijkheden kies ik er één; ik doe dat niet primair rationeel, maar
emotioneel, niet logisch, maar op psychische gronden. Ik selecteer: wat ik niet wil zien,
zie ik niet (als ik verliefd ben, zie ik veel niet wat een ander wel ziet); en omgekeerd: wat
ik wil zien, zie ik soms ook (als ik als jager een haas wil zien, kan het zijn dat ik deze zie
terwijl wat ik in feite zie een enigszins op een haas lijkende steen is). Naarmate ik minder
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van iets weet, neem ik er ook minder van waar: een zeldzame vogel zie en hoor ik dikwijls
pas als een vogelaar me erop gewezen heeft; muziek kan een brei van tonen of soms zelfs
alleen maar lawaai voor me zijn, waar een kenner alle mogelijke nuances en boeiende
wendingen hoort. Kennis en vooroordelen, ervaringen en verwachtingen, wensen en
behoeften, waarden en belangen, alsook openheid voor het onverwachte en sensitiviteit
spelen een rol bij waarnemen. Hoe groot die rol is, is niet altijd duidelijk.
‘In de normale opbouw van onze omgang met de wereld leren we welke inhouden van onze
waarneming een zo constant en samenhangend karakter hebben dat we ze als realiteit
beschouwen, en welke als gezichtsbedrog of andere vormen van verstoring van waarneming
en herinnering kunnen doorgaan. In de wetenschappen breiden we, door waarneming van
anderen en detectie door apparatuur, deze onderlinge controle van onze waarnemingen
uit, zodat we een beeld van de werkelijkheid opbouwen waarvan de samenhang goed
wordt verklaard’.5
Mensen die een BDE gehad hebben, vertellen over wat ze hebben waargenomen. In
hoeverre is dit waarnemen en het vertellen erover beïnvloed door mentale processen
en/of door de situatie waarin ze leven, de geloofsovertuiging die ze hebben, enzovoort?
Als we in het alledaagse leven al niet de werkelijkheid waarnemen zoals deze is, kunnen
mensen dit dan wel als ze een BDE hebben? Dat lijkt me niet aannemelijk.
Er een wezenlijk verschil is tussen enerzijds het feit dat een BDE zich aan iemand voordoet
als waarneming van reële gegevens en anderzijds de beweringen over ‘uittredingen’ en
waarneming van het eigen lichaam tijdens de reanimatie. Dat mensen voorstellingen
hebben in dromen en dagdromen en dat die voorstellingen mede bepaald worden door hun
psychische en fysiologische conditie, stelt voor de neurofysioloog geen principieel
probleem, al weet hij er nog niet alles over. Dat een mens bepaalde voorstellingen kan
ervaren als reële waarnemingen, met ander woorden dat die een hallucinatoir karakter
kunnen hebben, is al evenmin problematisch: er zijn diverse situaties bekend waarin zoiets
zich voordoet en soms is een neurofysiologisch correlaat reeds aangetoond. Dat niet alle
fenomenen van die aard nu reeds restloos verklaard zijn, is een normaal gegeven voor een
wetenschap die nog in volle ontwikkeling verkeert.6
Van Lommel merkt terecht op dat elke waarneming
van de werkelijkheid uiteindelijk subjectief. Hij
vermeldt helaas onvoldoende exacte cijfers over de
diverse soorten waarnemingen. Ook geeft hij geen
letterlijke verslagen weer, maar vertelt er vaak
samenvattend over in eigen bewoordingen. Tenslotte
vermeldt hij meestal niet hoeveel tijd er tussen de
BDE en de verwoording ervan zit. Door zo weinig
exact te zijn, is het moeilijk zijn gegevens over de
BDE’s juist te interpreteren.
Illusie of hallucinatie
Illusies (waarnemingen waarbij initieel zintuiglijke
stimuli gemoeid zijn) en hallucinaties (waarnemingen
zonder zintuiglijke stimuli) zijn strikt persoonlijke,
subjectieve
bewustzijnservaringen
die
niet
overeenkomen met de normaal door iedereen
waargenomen plus normaal kritisch verwerkte
werkelijkheidservaring. De kritische verwerking maakt
van het naïef realisme een kritisch realisme. Wie zegt
dat de werkelijkheid is zoals die tijdens een BDE
wordt ervaren, laat de kritische verwerking van de
5

http://www.skepp.be/artikels/bijna-doodervaringen/bde-reactie-van-etienne-vermeersch-op-rivas
http://www.skepp.be/artikels/bijna-doodervaringen/de-reactie-van-prof-etienne-vermeersch-op-het-antwoord-van-vanlommel
6

ervaring achterwege en blijft steken in een naïef realisme.
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Herinneringen
Van Lommel is niet altijd consistent. Volgens hem is het een onbewezen hypothese is dat
de hersenen herinneringen opslaan (p. 173). Tegelijk geeft hij aan dat Alzheimer patiënten
op den duur hun familieleden niet meer herkennen (p. 183). Hij weet dus dat schade in de
hersenen geheugenverlies leidt. Als een wetenschapper merkt dat feiten in strijd zijn met
de claims die hij eerder heeft gedaan, dient hij dat eerlijk en duidelijk te zeggen en niet
van onderwerp te veranderen in de trant van: 'ja, maar mentale en emotionele processen
zijn niet te herleiden tot hersenprocessen' (p.184). Het laatste was de vraag niet. Het ging
over het geheugen van Alzheimer patiënten.
Van Lommel stelt: ‘Het is nog steeds een onbewezen hypothese dat bewustzijn en
herinneringen exclusief in onze hersenen worden geproduceerd en opgeslagen. Er zijn al
tientallen jaren pogingen gedaan om herinneringen en bewustzijn in de hersenen te
lokaliseren, maar dit is tot nu toe niet gelukt en het is nog maar de vraag of het ooit zal
lukken." (p.173). Dit lijkt me niet juist.
Moleculair bioloog Eric Kandel
toonde aan dat
eiwitten een belangrijke rol spelen bij het
ontwikkelen een vorm van korte en lange
termijngeheugen. Ook toonde hij aan dat het
vastleggen van lange termijn geheugen gepaard gaat
met anatomische veranderingen (groei van nieuwe
synaptische verbindingen.7
Evenals Van Lommel vroeg Kandel: ‘Hoe verklaart
men het korte- en langetermijngeheugen? Hoe en
waar in de hersenen zou deze bijna oneindige
hoeveelheid informatie opgeslagen liggen?’ (p.182).
Van Lommel concludeert dat het brein ‘een
geheimzinnig orgaan’ is, en de relatie hersenen en
bewustzijn ‘nog een groot mysterie’ (p.190). Het
verschil is dat Van Lommel deze vragen voor
onoplosbaar verklaarde en Eric Kandel ze oploste.
Kandel kreeg in 2000 de Nobelprijs voor zijn
ontdekking van het moleculaire mechanisme van hoe
het vluchtige korte termijn geheugen wordt omgezet
in het stabiele lange termijn geheugen.
Van Lommel stelt: ‘Simon Berkovitch, een computerdeskundige, heeft echter ook berekend
de hersenen ondanks deze enorme aantallen synapsen toch volstrekt onvoldoende
capaciteit hebben om de opslag van al onze herinneringen van ons hele leven met
bijbehorende associatieve gedachten en emoties mogelijk te maken.’ (p.182)
Het is opmerkelijk dat een cardioloog een computerdeskundige opvoert als expert op het
gebied van de geheugenopslagcapaciteit van de menselijke hersenen. Nog opmerkelijker is
dat hij diens zeer revolutionaire conclusie zonder enige aarzeling als gezaghebbend
accepteert. Volgens Van Lommel heeft ook neurobioloog Herms Romijn ‘aangetoond dat de
opslag van alle herinneringen in de hersenen anatomisch en functioneel onmogelijk is’
(p.182). Romijn toonde evenwel niets aan. Hij introduceerde in de publicatie waarop van
Lommel zich beriep8 een hypothese en beschreef een experimentele strategie om die
hypothese te testen. In zijn samenvatting en in de trefwoorden van het artikel komt het
woord 'memory' helemaal niet voor. De samenvatting spreekt over de subjectieve bewuste
7

Zie bv. Kandel, E. & Squire, L. (2001). 'Geheugen: van moleculen tot geest', in: Natuur en Techniek.
Romijn, H. (2002). ‘Are virtual photons the elementary carriers of consciousness?’', in: Journal of Consciousness Studies, 9,
61-81.
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ervaring van 'pain and pleasure, or perceiving colours'. Dit ziet er niet uit als een artikel
dat tot doel heeft te 'bewijzen' dat de opslagcapaciteit van de hersenen onvoldoende is.
Het lijkt eerder om een terloopse opmerking te gaan.
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De claim dat de wetenschap nog niet heeft aangetoond dat alle geheugen in de hersenen
wordt opgeslagen, lijkt erg op wat de verdedigers van ‘intelligent design’ naar voren
brengen: ‘evolutionisten hebben niet aangetoond dat alle complexe structuren ontstaan
zijn door mutatie en natuurlijke selectie. Beter is aan te nemen dat aan onherleidbare
complexe structuren een intelligent ontwerp ten grondslag ligt’. Wat betreft het
geheugen: het is ondoenlijk en daarom onredelijk om te eisen dat wetenschappers
aantonen dat alle geheugen in de hersenen is vastgelegd. Ze hebben overtuigend
aangetoond dat zeer diverse experimenten bij mens en dier er op wijzen dat verschillende
vormen van geheugen in de hersenen worden opgeslagen. Van Lommel zal met
bewijsmateriaal voor zijn bewering moeten aankomen dat even solide is als dat van de
neurobiologen.
Uiteenlopende bewustzijnservaringen
Van Lommel zegt dat de normale fysiologische verklaring van een BDE niet klopt, omdat zo
weinig zieken deze ervaring hadden. Deze redenering is niet aanvaardbaar, want zo zou je
ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld delirium tremens (alcoholabstinentiedelirium, waarbij
alcoholisten na onthouding hallucinaties krijgen) een bovennatuurlijke oorzaak moet
hebben. Immers, niet iedereen ervaart een delirium, en niet iedereen ziet roze olifantjes.
We dromen allemaal elke nacht uiteenlopende dingen, maar niemand herinnert zich alle
dromen. Onze zeer plastische hersenen leiden duidelijk tot verschillende
bewustzijnservaringen bij verschillende mensen, op grond van andere geheugeninhouden
en van verschillende fysiologische toestanden van zenuwcellen en zenuwnetwerken. Dit
kan niet slechts verklaard worden door een dissociatie van breinwerking en bewustzijn.9
Zuurstoftekort
Van Lommel zegt: ‘Als er een fysiologische
verklaring voor het ontstaan van BDE zou zijn, zoals
zuurstoftekort, dan zouden toch alle patiënten die
bewusteloos zijn door een hartstilstand een BDE
moeten hebben gehad?’ Dit klopt niet. Niet ieder
mens reageert steeds identiek. Als de hersenen
lang genoeg zonder zuurstof blijven, zal
uiteindelijk iedereen overlijden, daar twijfelt
niemand aan. Maar wat er in de hersenen gebeurt
in die eerste minuten van zuurstofgebrek voordat
de cellen beginnen af te sterven, kan bij iedereen
verschillend zijn.
Geen hersenactiviteit
Van Lommel meent dat het EEG (registratie van de
elektrische activiteit van de hersenen) meestal plat
wordt na 10 seconden hartstilstand. Dit klopt niet.
Nergens blijkt uit dat het EEG vlak wordt na 10
seconden, wel dat na hartstilstand veranderingen
beginnen op te treden na 10 seconden en dat die
dan geleidelijk zullen overgaan naar een vlak EEG.
9

Crevits, Luc, Verraes Walter & Betz Wim. (2002). Zijn bijna-doodervaringen bovennatuurlijk? In: Wonder en is gheen
wonder. jaargang 2, nr. 1. Zie voor discussie hierover: http://www.skepp.be/artikels/bijna-doodervaringen/zijn-bijnadoodervaringen-bovennatuurlijk.
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Hoelang dat duurt, is niet bekend. Ook als het EEG na 10 seconden vlak wordt, zegt dit nog
niet alles: het meetapparaat kan op verschillende niveaus van gevoeligheid ingesteld
worden, en ook de plaatsing van de elektroden speelt een rol. Bovendien: zelfs al wordt
het EEG plat, dan is dat nog geen bewijs voor het staken van alle hersenactiviteit. De
hersenactiviteit blijft volgens twee professoren neurologie gevraagd, G. Ebinger van de
Vrije Universiteit Brussel en L. Crevits van de Universiteit Gent, nog vele minuten na een
hartstilstand bestaan.
Een nul-EEG betekent niet dat meteen ook alle hersencellen opgehouden hebben te
werken. Dit is pas na enige tijd zo. Een EEG meet slechts de activiteiten-resultante van
vele duizenden in de bovenste lagen (er zijn zes op elkaar liggende lagen en miljarden
zenuwcellen) van de neocortex gelegen hersencellen per oppervlakkige elektrode in de
orde van µV (microvolt). Individuele zenuwcellen werken in mV (millivolt). Er zit zo'n 1000
tot 10000 keer minder voltage-info in een oppervlakkige (= bovenop de huid gemeten) EEGaftakking van duizenden neuronen in vergelijking met de rechtstreekse meting van (in) één
zenuwcel. Op grond hiervan kunnen we zeggen dat zelfs bij een nul-EEG nog een tijdje een
zeer groot aantal zenuwcellen werkzaam zijn, zonder dat dit nog in een extern EEG
meetbaar is. Dit is nog eens extra plausibel in het geval van BDE-patiënten die nog snel
genoeg zonder serieuze hersenschade uit hun breintoestand met BDE kunnen gehaald
worden.10
©©
Hersenen en bewustzijn
Nobelprijswinnaar W. Penfield heeft jaren gedacht dat hij de plaats van het geheugen kon
lokaliseren in de hersenen (in de temporale kwab). Later meende hij dat de zetel van het
geheugen zich niet op één bepaalde plaats bevindt, maar verspreid is over het hele brein.
Uit de uitspraak van Penfield dat het geheugen zich niet op één bepaalde plaats in het
brein bevindt, concludeert Van Lommel dat het erbuiten ligt. Dat lijkt me niet terecht.
Voor een hele reeks experimentele resultaten in de neurofysiologie zal Van Lommel geen
plausibele verklaring kunnen geven. Neem bijvoorbeeld de onderzoekingen over het
doorsnijden van het corpus callosum, dat de twee hersenhelften met elkaar verbindt. Men
stelt dan vast dat die twee helften, zonder van elkaar af te weten, op prikkels reageren en
eigen beslissingen nemen. Ze zouden dus elk over een eigen ‘transcendente X’ moeten
beschikken, maar via externe communicatie leren ze na een tijd met elkaar rekening te
houden, zodat de transcendente X-en terug dichter bij elkaar komen.11
Meer algemeen kan het neurofysiologisch onderzoek in van Lommels hypothese geen
authentieke werkzaamheid van onze hersenen onderzoeken, want het brein is voor hem
alleen maar een doorgeefluik naar de ‘transcendente X.
Psychotrope geneesmiddelen grijpen dan niet meer op ons denken en voelen zelf in, maar
op de wijze waarop de gegevens door dat luik worden doorgestuurd. Als iemand om
redenen van depressie suïcide pleegt, dan heeft de persoon (X) zelf die daad niet gesteld:
hijzelf voelde zich allicht opperbest, maar door een communicatiestoornis deed het brein
iets anders dan hij wilde. De ene absurditeit stapelt zich op boven de andere.
En hoe lost Van Lommel de vraag op of dieren eveneens een ‘transcendente X’ bij zich
hebben? Stel dat dit het geval is, geldt dat dan voor de zoogdieren alleen, of ook voor
insecten? - de vraag over bacteriën en virussen laat ik in het midden - . Maar als het niet
voor dieren geldt, hoe verklaart men dan de vrij complexe cognitieve en emotieve
processen bij de hominoïde apen? En als die het ook niet hebben, wat dan met
Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis,
Homo erectus enz.? Of begint de transcendente X pas te werken bij de Neanderthaler of
bij de Cro-Magnon-mens? En waar komt die dan plots vandaan?12
10
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BDE en hersenen
De ervaring van helder licht, van het gaan door een tunnel en dergelijke bij bijna-doodervaringen heeft met de neuronale toestand (fysiologie, celmetabolisme, doorbloeding)
van de hersenen te maken. Bij het toepassen van magnetische golven (opgewekt door een
toestel dat als een soort helm om de slapen wordt aangebracht) op de temporale lobben
kan het verschijnsel van het ervaren van heel mooi helder licht en dergelijke ad libitum bij
een aantal proefpersonen (bij een aantal lukt het evenwel niet) als een regelrechte
hallucinatie opgewekt worden. Bij temporale lob-epilepsie kunnen zich vergelijkbare
ervaringen voordoen.13
Een Zwitsers team kon door lichte elektrische stimulatie van de angulaire gyrus van de
neocortex van de hersenen (bij een open breinoperatie) bij een weer tot bewustzijn
gebrachte patiënte bij herhaling de ervaring opwekken (naar wat ze vertelde) dat deze
persoon haar mentale ik-constructie niet meer juist in de mentale constructie van het
eigen lichaam kon plaatsen. Met andere woorden: er was een locatie-stoornis opgetreden,
en dus echt een subjectief-psychische buitenlichamelijke ervaring, wat nog iets anders is
dan een objectieve feitelijkheid. Dit soort locatiestoornissen trad bij deze patiënte ook op
als ze haar armen of benen naar zich toe bewoog bij stimulatie van dezelfde zone: de
patiënte ervoer de bewegingen van de ledematen niet correct en had de ervaring dat ze
verder in de richting van haar gelaat bewogen (waardoor ze afweerbewegingen maakte),
terwijl dit objectief (vaststelling door chirurgen) helemaal niet het geval was.14 Ook
andere experimenten als het Zwitserse wijzen in dezelfde richting.
In The Arizona Republic schreef de medisch redacteur: ‘Wanneer het fysieke
activiteitsniveau een heel laag punt bereikt heeft, zoals onder narcose, of ten gevolge van
ziekte of verwonding, neemt de automatische beheersing van de lichaamsfuncties
dienovereenkomstig af. Aldus komen de neurohormonen en catecholaminen van het
zenuwstelsel vrij en worden in ongecontroleerde hoeveelheid uitgestort. Dit resulteert
onder andere in de hallucinatie die na terugkeer tot het bewustzijn wordt uitgelegd als
was men gestorven en weer tot leven teruggekeerd.’15
Feiten en theorie
Er is geen onderzoek naar feiten mogelijk zonder theorievorming als een soort
uitgestippelde weg waarlangs de onderzoeker observeert en experimenteert – om de
theorie te bevestigen of te weerleggen en door een andere, een betere wegwijzer, te
vervangen.16 Hoewel de feiten in de wetenschap – en ook bij Van Lommel - centraal staan,
is er geen sprake van ‘eerst feiten, dan theorie’ of omgekeerd. Een theorie modelleert
feiten en feiten een theorie. Een wetenschappelijk onderzoeker formuleert, geholpen door
soms geniale invallen, zijn hypothese over waargenomen, tot nu toe niet verklaarbare
feiten. Hij drukt een orde aan de empirie op: door zijn theoretisch raamwerk heen kijkt hij
naar de werkelijkheid. Hij ontdekt, veelal met behulp van een uitgebreid instrumentarium,
kloppende en lastige feiten. ‘De kloppende spelen een ondergeschikte rol, de lastige
vormen de richtingaanwijzers voor voortgaande theorievorming. Het zijn juist die feiten
waarvan de theorievorming het moet hebben. Als alle feiten gaan kloppen verliest de
theorie haar vruchtbaarheid. Ze verklaart niets nieuws meer, droogt op! Een vruchtbare
theorie is dus altijd onaf.’17
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Kijkt Van Lommel wel voldoende naar de lastige feiten als hij zijn theorie opstelt en is hij
ook bereid zijn theorie op te geven als blijkt dat deze door voor ieder controleerbare
feiten wordt weersproken? Of is zijn theorie niet te verifiëren of te falsifiëren wat de
feiten ook zeggen?
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Wetenschap of geloof
Wetenschappelijke objectieve (intersubjectieve) kennis werkt operationeel met behulp
van meetinstrumenten. Variabelen worden in afgesproken eenheden uitgedrukt. Wat
wetenschappelijk bestaat heeft dus meetbare dimensies en dus meetbare parameters van
variabelen. Afgeleiden worden door middel van wiskundige operatoren berekend (dit geldt
zelfs voor zoiets als snelheid). Gepostuleerde entiteiten die niet meetbaar of berekenbaar
zijn, zoals een oneindig bewustzijn, voldoen niet aan de objectieve criteria nodig voor de
opbouw van wetenschappelijke kennis.
Zoals men vroeger wel voor zaken die men niet kon verklaren God als verklaringsmodel ten
tonele voerde, zo lijkt van Lommel een oneindig bewustzijn op te voeren. Hij verlaat
hiermee het pad van de wetenschap. Als er in een wetenschappelijk onderzoeksprogramma
een probleem opduikt dat met de stand van de wetenschap op dat moment niet opgelost
kan worden – zoals bijvoorbeeld de aard van het genetisch mechanisme waardoor
eigenschappen overerven of
de oorsprong van het leven
- dient de wetenschapper te
erkennen dat hij (voorlopig)
nog geen antwoorden heeft
en niet zijn toevlucht te
nemen
tot
een
gatentheologie,
waarbij
God de gaten in de
wetenschappelijke theorie
mag opvullen. Het zelfde
geldt
als
een
wetenschapper
geconfronteerd wordt met
BDE en vindt dat nog geen
antwoord
heeft.
Het
bestaan van een oneindig
bewustzijn aannemen is een
daad van geloof, niet van
wetenschap.
Van Lommel staat niet
alleen
met
zijn
bovennatuurlijke verklaring
van BDE’s . Volgens Kenneth
Ring kunnen delen van de
BDE en ons geheugen en
bewustzijn verklaard worden door holografie.18 Gordon Greene gebruikt de hyperruimte om
BDE's uit te leggen.19 En de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) ziet het brein als
filter dat ons geheugen ophaalt uit een andere ruimte.20
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Ring, K. (1980). Life at Death. A Scientific Investigation of the Near-Death Experience. New York: Coward.
Ring stelt dat er voldoende empirische evidentie is om aan te nemen dat zowel de degene die een BDE heeft
een feitelijke scheiding van het lichaam ondergaat en dus in staat is een realiteit te percipiëren buiten het
lichaam. De BDE’ers zouden volgens Ring na het verlaten van het lichaam en blik werpen in een andere
‘dimensie’. Ring stelt dat zijn beschrijving geen zweverige mystieke verklaring is, maar dat deze gefundeerd
kan worden door een holistisch paradigma.(p.263). Hij baseert zich voornamelijk op het werk van de
neurochirurg Karl Pribram die een holistisch model voor het brein ontwikkelde. Pribram stelt dat ons brein
frequenties opvangt uit de ons omliggende realiteit en deze herwerkt tot een beeld zoals we dit allen kennen.
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Geloof in het bestaan van een oneindig bewustzijn
Uitspraken op basis van een wetenschappelijke gelden zolang deze niet door de feiten
worden tegengesproken. Een experiment kan een wetenschappelijke theorie onderuit
halen. Geen enkele wetenschappelijke theorie wordt ooit absoluut zeker. De mogelijkheid
dat ze in de toekomst door feiten zou kunnen worden weerlegd, blijft altijd open.
Authentieke kennis moet openstaan voor de mogelijkheid van ontkrachting (falsificatie).
Doet ze dat niet, dan is ze gewoon geloof in vermomming. Een niet door waarneming
falsifieerbare uitspraak is niet toetsbaar en kan dus niet als wetenschappelijk worden
beschouwd. De uitspraak ‘Er is een oneindig
bewustzijn’ heeft betekenis en zou waar kunnen zijn,
maar is geen wetenschappelijke uitspraak. Ze is net
zomin verifieerbaar of falsifieerbaar als de uitspraak
‘Er is een God’. Als een weerman meedeelt dat het
de volgende dag kan vriezen of dooien, dan is die
uitspraak niet te weerleggen: ze klopt altijd. Maar als
hij stelt dat het de volgende dag zal dooien, dan is
die uitspraak principieel weerlegbaar: we kunnen op
de betreffende dag door het meten van de
temperatuur vaststellen of de uitspraak juist was of
niet. Op soortelijke wijze dient een wetenschapper
zijn uitspraken zo te formuleren dat ze principieel
weerlegbaar zijn. Niet weerlegbaar is de uitspraak
van Van Lommel: ‘Bewustzijn is niet zichtbaar, niet
tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet
aantoonbaar. Toch is het bewustzijn datgene
waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoudt en
vorm geeft’(p. 279).
Mens- en wereldbeeld
Wetenschap is niet waardevrij en ook niet vrij van
vooronderstellingen, goed van pas komende aannames die van tijd tot tijd veranderen.
Immers, achter het wetenschappelijk bedrijf ligt een wereldbeeld, een visie op mens en
wereld, die niet wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Een dergelijk wereldbeeld
bepaalt de richting en in niet geringe mate ook de inhoud van het denken. Bovendien is
wetenschap - evenals elk ander product van menselijk kennen en kunnen - in niet geringe
mate gebonden aan de algemene denk- en opvattingkaders van de eigen tijd en cultuur.
Wat men ziet en kan zien, ook wetenschappelijk, is in hoge mate sociaal en cultureel
bepaald. Onveranderlijke kennis is een illusie. Het menselijk kennen is opgenomen in de
dynamiek van het antwoordkarakter van de werkelijkheid.
Volgens Ring is de BDE dus een mystieke ervaring die op een directe wijze (zonder tussenkomst van het brein)
toegang biedt tot het holografisch domein. Na de afscheiding van het fysische lichaam zou het bewustzijn
(ware zelf) holografisch blijven werken en in staat zijn dezelfde frequenties op te vangen. Wanneer men de
dood nabij komt scheidt een deel zich af en ervaart men deze realiteit op een diepgaande wijze. Alles is in
deze dimensie aanwezig en de belever ervaart alles te weten, een levensterugblik en een toekomstvisie te
zien. Dit alles gebeurt synchroon. (http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Main.5898).
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Elke theorie is betrekkelijk, beperkt en abstract
Wetenschap een instrument is om empirische vraagstukken op te lossen. Van absolute
pretenties van de wetenschap kan geen sprake zijn. Wetenschappelijke theorieën zijn
betrekkelijk, beperkt en abstract. Betrekkelijk: ze hebben betrekking op een bepaald –
meestal zeer klein - terrein van de werkelijkheid, dan wel op een bepaald probleem.
Beperkt: ze kennen nooit de werkelijkheid in haar totaliteit en complexiteit. Abstract: ze
zien af van de totaliteit en complexiteit van de werkelijkheid en willen slechts bepaalde
verschijnselen en de relaties tussen die verschijnselen zo grondig mogelijk bestuderen.21
Met goede wetenschap is het mogelijk bepaalde facetten van de wereld te begrijpen. Het
is niet mogelijk op basis daarvan te beweren dat je ook weet wat waarheid is. Van Lommel
beseft dit, veel van zijn adepten naar mijn gevoelen niet.
Wetenschappelijke kennis is beperkte kennis, kennis door de rede ingegeven, kennis die
niet verder reikt dan wat het (van de nodige instrumenten voorziene) verstand ontdekken
en beredeneren kan. Aan wat buiten de regels en procedures van de logische rationaliteit
valt, wordt geen bestaansrecht toegekend. Het afwijkende, oncontroleerbare en/of
onvoorstelbare blijft buiten beeld. Van Lommel heeft gelijk door hier de vinger op te
leggen.
Geen enkele wetenschapper kan de werkelijkheid volstrekt adequaat weergegeven of
voorspellen. Hij zal dat nooit kunnen. Immers, de werkelijkheid is meer dan wat
meetbaar, kwantificeerbaar en verifieerbaar of falsifieerbaar is. Wil een wetenschapper
geloofwaardig zijn, dan zal hij oog moeten hebben voor de begrenzingen en
tekortkomingen van de wetenschappen. Als hij zijn theorie over de werkelijkheid voor de
werkelijkheid zelf houdt, beseft hij niet dat er steeds een stap is van de abstracte theorie,
die logisch gezag heeft door het weglaten van vele gegevens, naar de volle werkelijkheid
waar altijd nog wel andere aspecten (en dimensies) om de hoek komen kijken. Als hij geen
ruimte laat voor andere aspecten in de wereld en voor andere manieren van kennen en
beleven in de mens dan die binnen de wetenschap hun gelding hebben, overschat hij de
wetenschap.22
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Niet alles is te begrijpen
De werkelijkheid strekt zich oneindig ver uit voorbij ons vermogen haar te begrijpen.
Allereerst omdat het fysieke apparaat dat ons ter beschikking staat beperkt is. Vervolgens
omdat de kennis van de mensheid over zichzelf en de wereld sterk tijdgebonden is; er is
geen enkele wetenschap die niet op enige tijd radicaal is herzien of aangevuld. In de derde
plaats omdat elke waarneming, elke ervaring, elk begrip, elk inzicht alleen voor het
subject is weggelegd. En ten slotte omdat de aard van de culturele uitrusting waarmee we
onze ervaring voor onszelf begrijpelijk moeten maken fragmentarisch en zeer beperkt is.
Willen we onze eigen bevindingen niet verabsoluteren, dan zullen we ons steeds weer
moeten realiseren dat ons slechts fragmentarische kennis en gedeeltelijk begrip ter
beschikking staan, dat niet alles kan worden verklaard in termen van de categorieën van
begrip die momenteel toevallig beschikbaar zijn, dat geen van onze systematische
wetenschappen adequate verklaringen van het geheel kunnen zijn en dat het grootste deel
van de werkelijkheid altijd voor de mens verborgen zal blijven.23 Nogmaals: Van Lommel
beseft dit, maar veel van zijn adepten willen hier niet van weten.
Een beperkte werkelijkheidsvisie
Ook de wetenschappen samen hebben niet de totale werkelijkheid tot object. Ze gaan
slechts over hoe de buitenwereld in elkaar zit, hoe bijvoorbeeld celdeeltjes, de mens, de
maatschappij of het zonnestelsel in elkaar zitten. Daarbij blijven ze in hun oordelen
gebonden aan de horizon van de menselijke ervaring in ruimte en tijd.24 Wat voor de
wetenschappen samen geldt, geldt ook voor iedere wetenschap afzonderlijk. Elke
wetenschap beperkt zich slechts tot één bepaald aspect van de werkelijkheid dat ze uit de
totale werkelijkheid ‘lostrekt’, abstraheert.25 Daarin ligt haar kracht. Ze breekt de grote
‘wat is’-vragen in stukken. Die subvragen blijken vervolgens redelijk goed tot zeer goed
beantwoordbaar. De keten van antwoorden heeft kennis opgeleverd die voor vroegere
generaties ondoordringbare mysteries waren. In de kracht ligt ook een beperking. Het zich
beperken tot één aspect van de werkelijkheid leidt namelijk tot een beperkte
werkelijkheidsvisie.
Ervaring en rede
De mens kan volgens de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) op zijn ervaringen
vertrouwen, vooropgesteld dat hij erover nadenkt hoe die tot stand komen. Als zijn denken
bij de gereflecteerde ervaring aanknoopt, kan hij wat de kennis van de empirische wereld
(de ‘verschijnende’ wereld) aangaat in principe niet op een dwaalspoor komen. De rede
moet zich niet onderwerpen aan een extern gezag, al is dat ook het gezag van een dogma.
De volwassen mens wordt geacht niet langer onmondig te zijn. Hem past het redegeloof.
De rede heeft zijn beperkingen. Ze kan deze wereld analyseren en daarbij wetmatige en
functionele samenhangen leren kennen, maar er geen betekenis aan hechten. Ook kan ze
niet weten wat de wereld verder ‘op zich’ nog zou zijn, omdat de mens haar nooit zuiver,
maar altijd gefilterd door zijn kennisvormen opvat. Deze kennisvormen bestaan a priori: ze
zijn niet het resultaat van ervaring, maar de voorwaarde voor ervaring. Kant gaf hiermee
de grenzen aan tussen geloof en rede, religie en wetenschap. Geloof en religie enerzijds
en rede en wetenschap anderzijds hebben een eigen domein en een eigen benadering van
de werkelijkheid. De wetenschap is gebonden aan de in de ervaring gegeven structuur van
de menselijke geest. Ze zoekt naar de verbanden tussen gesystematiseerde waarnemingen
en de hypothesen waardoor een onderzoek geleid wordt. Het geloof kan aan
wetenschappelijke kennis geen informatie toevoegen, maar wel een interpretatie van de
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werkelijkheid bieden. De visie van Kant bepaalt nog altijd voor een groot deel het denken
over de relatie geloof en rede, religie en wetenschap.
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Meer verwantschap met New Age dan met de gangbare wetenschap
Van Lommel lijkt soms de stap te zetten van ‘feiten’ naar een levensbeschouwelijke
stellingname. Hij doet naar mijn gevoelen geen wetenschappelijke uitspraak maar een
levensbeschouwelijke als hij zegt dat de dood slechts het einde is van ons fysiek aspect,
dat we een lichaam hebben en bewustzijn zijn, dat we los van ons lichaam nog steeds in
staat zijn bewuste ervaringen te hebben en dat we, als ons lichaam definitief gestorven is,
onderdeel zijn geworden van het eindeloze bewustzijn. Zijn visie respecteer is voor zover
hij toegeeft dat het een levensbeschouwelijke en niet een zuiver wetenschappelijke
betreft.
Een wetenschapper dient de verschillende lagen in onderzoek en reflectie, die elk een
eigen expertise vereisen, uit elkaar te houden. Vermengt hij empirisch onderzoek,
theoretische reflectie op onderzoek (met als resultaat bijvoorbeeld de formulering van
natuurwetten), filosofische doordenking van mogelijkheidsvoorwaarden van natuurwetten
en wijsgerige doordenking van de interpretatiemogelijkheden in een bredere context, dan
vervuilt hij de argumentatie en trekt hij voorbarige conclusies.
De theorie van Van Lommel past binnen de New-Age traditie en haar belangstelling voor de
esoterische concepten van de kwantumfysica.
Het new age-denken sluit aan bij een verlangen naar de bevestiging van de ‘Ik-benervaring’, een verlangen naar veiligheid en geborgenheid, een verlangen naar opname van
het ‘zelf’ in een samenhangend
en harmonieus geheel, een
verlangen naar het leven als
totaal begrijpen en een verlangen
een verbinding te hebben met
letterlijk ‘alles’. Het sluit aan bij
‘een verlangen om natuur en
cultuur, subject en object, mens
en schepping, holistische in een
alles
omvattende
kosmische
eenheid te zien’26. Het vertoont
veel overeenkomsten met de
religiositeit uit de tijd van de
Romantiek. Symbool van new age
is
de
regenboog,
die
de
verbinding van de mens met
kosmische energieën aangeeft.
Hoe verschillend aanhangers van
het new-age denken ook zijn, één
ding hebben ze gemeen: een
kritische houding ten opzichte van
de
huidige
technocratische,
gefragmenteerde,
westerse
cultuur met haar reductionistische benadering van de werkelijkheid en de scherpe grenzen
die ze trekt tussen subject en object, bewustzijn en buitenwereld, religie en wetenschap,
geloof en rede, a priori en empirisch, irrationeel en rationeel, waarde en feit, behoren en
zijn, prescriptief en descriptief, heilig en profaan, religieus en seculier.
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In new-age kringen gaat men ervan uit
dat de aarde een bezield organisme is
waarvan de mens deel uitmaakt. God /
het goddelijke (de ‘eeuwige bron van
energie’, het ‘absolute bewustzijn’, de
‘synthetiserende
psycho-kosmische
energie’) is als een vonk aanwezig in
ieder
mens.
Door
zich
via
bewustzijnsverruiming
daarop
te
concentreren groeit het en wordt de
mens ten slotte één met de kosmos.
Voorwaarde om deel krijgen aan de
eenheid, de volheid, van het (eeuwige)
leven is zelfinkeer (langs de weg van de
intuïtie of de mystiek op zoek gaan naar
het hogere of diepere zelf, dat goddelijk
van aard is), een zich bevrijden van de
ketenen van sociale rollen, conventies
en aangeleerde reserves en uit te gaan
van innerlijke aanwijzingen: ‘Vertrouw
op je eigen gevoel’. De groep is alleen
van belang voor zover zij een middel is
tot
individuele
zelfontplooiing,
zelfbevrijding en zelfverwerkelijking.
De werkelijkheid kan niet gereduceerd
worden tot materie of tot haar
samenstellende delen. Ze is één
ongedeelde, geestdoordrongen materie.
De geest is de verborgen binnenkant van
de materie en de materie de
veruiterlijking van de geest.27 De
werkelijkheid kan worden gelezen als
een boek vol tekens en symbolen die
verwijzen naar het ‘onbekende land’,
naar ‘gene zijde’, naar ‘het goddelijk
Al’. Ze laat zich niet alleen via de rede,
maar ook en vooral via gevoel en
intuïtie kennen. Sommige new agers
gebruiken wat andere termen. Zij
spreken over hogere, onpersoonlijke,
universele krachten die boven de
zichtbare en tastbare wereld uitgaan,
waarvan de ‘kosmische ziel’ er een is.
Kennis van deze ziel is mogelijk via
aardse verschijningsvormen: geestelijke
energieën,
energievelden,
aura’s,
chakra’s. Ieder bezit een antenne voor
deze energieën. De antenne van de een
is gevoeliger dan die van de ander. De
gevoeligheid van de antenne kan worden
vergroot door oefening.

27

Jheronimus Bosch ( circa 1450–1516). Opstijging naar het
hemelse paradijs. Een van de vier panelen met
voorstellingen
van
het
hiernamaals,
die
zich
tegenwoordig in het Dogenpaleis in Venetië bevinden. De
panelen zijn vermoedelijk afkomstig uit een drieluik
met als onderwerp het Laatste Oordeel. de panelen
omstreeks 1490 of later ontstaan.

Lange, F. de. (1997). Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek. Kampen: Kok.
68.

24

Vanuit haar droom over eenheid probeert het new age-denken wetenschap en religie te
verzoenen. Daarom ook probeert het een nieuw type wetenschap te ontwikkelen: een
menswetenschap waarin de verbinding van de mens met het hogere bewustzijn en met zijn
verborgen mogelijkheden centraal staat; een natuurwetenschap waarin het gaat om de
uitwerking van het idee dat de wereld één groot zelforganiserend systeem is waarin ook de
mens is opgenomen; en een sociale wetenschap waarin wordt geprobeerd
zelforganiserende systemen, netwerken, te vormen waarin mensen optimaal met hun
energie en hun kennis en met de techniek kunnen omgaan.28 Bij voorkeur sluit het aan bij
tamelijk excentrieke, om niet te zeggen tamelijk fantastische, interpretaties van de
moderne fysica.
Veel new age-denken heeft een sterk gnostische inslag. Volgens gnostici is er
naast/tussen/in de zichtbare fysieke werkelijkheid een geestelijke werkelijkheid die net
zo reëel en veelomvattend is als de fysieke werkelijkheid. De mens en de wereld kunnen
alleen vanuit deze hogere, allesomvattende werkelijkheid worden verstaan. In
tegenstelling tot gnostici in het Romeinse rijk uit de tweede en derde eeuw diaboliseren
new agers de fysieke werkelijkheid, de materie, niet. Het grote evolutieproces, waarin
God uitstroomt en weer tot zichzelf komt, geldt zowel de geest als de materie. Beide zijn
immers manifestaties van het ene goddelijke oerprincipe. Niet de materie is het boze,
maar het gebrek aan bewustzijn, aan besef van de fundamentele eenheid van het
goddelijke Al.29
New agers zelf benadrukken vaak dat ze geen nieuwlichters zijn, maar geloven in oude
wijsheden die al duizenden jaren circuleerden (bijvoorbeeld in Atlantis en in Tibet, bij de
Azteken, de Kelten, de sjamanen) en die om wat voor reden ook waren zoekgeraakt
(vergelijk Van Lommel p. 302-322). De wijsheden die via de new agebeweging dankzij
channeling (gemoderniseerde negentiende eeuwse spiritistische seances) de mensheid
bereiken, zijn echter net zo vaag en bovenaards als de oude spiritistische berichten. New
Age betekent een terugkeer naar de ‘tovertuin’: ‘een wereld gehuld in een mystieke
sluier, verwijzend naar een hogere energie, die het geheim van de wereld omhult en
onthult.’30
De verhalen en symboolsystemen van New Age kunnen ‘religieus’ worden genoemd, omdat
ze mensen de mogelijkheid bieden om hun dagelijkse bestaan te begrijpen in termen van
een groter en door de rede of de zintuigen uiteindelijk niet bewijsbaar
zingevingsverband.31
Besluit
Tot slot nog enkele samenvattende opmerkingen:32
a. betreffende de inhoud:
* De BDE bestaat.
* Er is geen consensus betreffende de definitie van een BDE.
* We zijn nog steeds niet in staat om de componenten van de ervaring precies te vatten.
* De verschillende onderzoekers vinden bij degenen die vertelden over hun BDE vrij grote
verschillen betreffende gerapporteerde componenten.
* Hoeveel mensen een BDE precies hadden, is nog onvoldoende onderzocht. Er zijn
speculaties en schattingen maar geen exacte cijfers.
* Er is geen eenduidige effect van de variabelen leeftijd, geslacht, etniciteit, religieuze
achtergrond, studieniveau, verwachting van al dan niet een leven na de dood.
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* Er is een culturele beïnvloeding in de beschrijvingen van de BDE.
b. betreffende de oorzaak van de BDE:
* Wat de precieze oorzaak van de BDE is, valt moeilijk te zeggen. Zowel het hevig
schrikken, de verwachting te zullen sterven als fysische moeilijkheden (hartfalen,
zuurstofgebrek, hypercarbia, coma) kunnen oorzaak zijn van een BDE.
c. betreffende bijzondere types BDE:
* Ook bij kinderen werd de kernervaring van de BDE gevonden. Dit sluit uit dat de BDE op
basis van ‘kennis vooraf’ gefantaseerd wordt op de rand van de dood.
* Bij kinderen volgt een BDE enkel en alleen op de fysische bedreiging te zullen sterven.
Psychische angst voor de dood is onvoldoende om de BDE-sequens te starten.
* De negatieve BDE wordt vaak niet vermeld en vergeten.
* Er zijn nauwelijks gefundeerde uitspraken te doen over de oorzaak van het verschil
tussen een positieve en een negatieve BDE.
d. betreffende veranderingen na een BDE:
* De veranderingen zijn overwegend positief op langere termijn en worden consistent
teruggevonden bij de degenen die een BDE hebben gehad (liefde voor medemens, toename
in geloof van leven na de dood, ‘afkeer’ van religie maar drang naar spiritualiteit,
bewustzijn voor paranormale gebeurtenissen, enzovoort)
* Parallel aan deze positieve veranderingen doorloopt de BDE’er dikwijls een aantal fasen.
Wat hij nooit voor mogelijk achtte, viel hem te beurt en veranderde zijn leven totaal.
e. betreffende de verklaringsmodellen:
* De verklaringsmodellen vallen uiteen in drie grote groepen: de psychologische, de
biomedische en de transcendente.
* De verklaringsmodellen zijn talrijk. Er is tot nu toe geen enkel model uit geen enkele
discipline die een hypothese biedt die getoetst en geëvalueerd werd. Wel zijn veel
theorieën in staat om deelcomponenten te verklaren.
* Verklaringsmodellen die een kijkje nemen buiten het mechanistisch paradigma schijnen
opmerkelijk consistent te zijn met de fenomenologische beschrijving van de BDE en de
recente bevindingen in de kwantumfysica.
Geen enkele theorie is in staat
om
de
volledige
BDE
te
verklaren. Omdat er individuele
verschillen zijn maar de grote
lijnen van de BDE toch gelijk
lopen, is het aannemelijk dat er
enerzijds persoonlijke variabelen
een rol spelen en anderzijds
biologische
mechanismen
werkzaam zijn die zorgen voor
een gemeenschappelijk kader. De
transcendente hypotheses die
voornamelijk gebaseerd zijn op
kwantumfysica
en
de
holografische aard van het
universum lijken consistent te
zijn met de beschrijvingen van de
BDE, behoren – omdat ze niet verifieerbaar of falsifieerbaar zijn – meer thuis op het
terrein van geloof dan van wetenschap.
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