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EINDIG OF EINDELOOS BEWUSTZIJN? 
 
 
Kortgeleden heb ik achtereen twee boeken gelezen die een diametraal verschillend 
standpunt innemen ten aanzien van wat het menselijk brein vermag: ‘De vrije wil be-
staat niet’ van Victor Lamme 1 en ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel. 2 Het 
eerste heb ik gekocht, omdat ik de evolutiefilosofie 3 toegedaan ben. ‘Eindeloos be-
wustzijn’ heb ik cadeau gehad. Ik vroeg me af of ik het boek van Van Lommel wel 
zou gaan lezen: in mijn vooroordeel zag ik een hartspecialist voor me die iets wil be-
wijzen dat niet te bewijzen is, namelijk dat bewustzijn lós van de hersenen kan voor-
komen. Ik heb het boek tóch gelezen, voor een deel uit respect voor de gever en voor 
een ander deel uit nieuwsgierigheid. Ik vroeg me vooral af hoe wetenschappelijk  de 
auteur te werk zou gaan. 
  
Cardioloog Van Lommel begon, naar eigen zeggen, als ongelovige. Maar hij maakte 
in zijn praktijk té vaak mensen mee met een BDE, dit is een bijna-doodervaring 4 , om 
dit verschijnsel te kunnen negeren. Het verschijnsel BDE is hem zó gaan fascineren, 
dat hij er iets mee wilde doen. Sterker, hij heeft zich erin vastgebeten: hij werd mede-
oprichter van de Nederlandse afdeling van IANDS (International Association of Near-
Death Studies) in 1988. Door die stichting is en wordt systematisch onderzoek ver-
richt naar bijna-doodervaringen in ons land. Van Lommel schrijft er uitvoerig over. 
Het empirische aan dit onderzoek is, dat men mensen met een BDE nauwkeurig selec-
teert, interviewt en de gegevens secuur bewerkt, vooral statistisch.  
Mijns inziens is de onderzoeksgroep te klein – veel mensen met een BDE voldoen 
niet aan de criteria of blijken bij het vervolgonderzoek overleden - om generale con-
clusies te trekken. Daar zou Van Lommel voorzichtiger mee moeten zijn. 
Eén van de aspecten van een BDE is, dat de patiënt soms zaken waarneemt die hij tij-
dens zijn reanimatie onmogelijk met zijn ‘aardse’ zintuigen opgemerkt kan hebben. 
Een enkeling kan haarscherp voorwerpen benoemen of over gebeurtenissen vertellen 
die hij tijdens zijn reanimatie met zijn ‘aardse’ ogen of oren onmogelijk gezien of ge-
hoord kan hebben. Zelfs blinden kunnen na de reanimatie helder vertellen wat ze vi-
sueel waargenomen hebben en doven zijn in staat te vertellen wat er in de operatie-
kamer allemaal gezegd is.  
Het feit dat hersendode mensen een zéér helder bewustzijn kunnen ervaren en vooral 
dat ze buitenlichamelijke waarnemingen kunnen doen, heeft Van Lommel aan het 
denken gezet. Zélf gelooft hij, dat bewustzijn niet van de hersenen afhankelijk is, 
maar buíten de mens bestaat. Hij noemt dat non-lokaal bewustzijn. Zijn visie is, dat de 
hersenen bewustzijn niet próduceren maar fáciliteren of mogelijk maken. Bewustzijn, 
meent hij, is absoluut of oneindig, het heeft geen begin en geen eind, is primair. Het 
heeft de materiële wereld voortgebracht en het komt in de mens tot lokaliteit, dat wil 
zeggen dat het zich aan elke mens afzonderlijk bindt en zich in ieder individu mani-
festeert. Hij beargumenteert zijn visie op het bewustzijn uitgebreid vanuit de kwan-

                                                
1 Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie de baas is in het brein. Amsterdam: Bert Bakker. 
2 Lommel, P. van. (2009). Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Kampen: Ten Have 
3 Ik gebruik heel bewust het woord evolutiefilosofie, omdat ik ervan overtuigd ben, dat geesteswetenschappers veel van de evolu-
tie kunnen leren, maar dat ze zich er tegelijkertijd niet aan moeten uitleveren. In mijn optiek dient een filosoof onophoudelijk elk 
geloof te bevragen, ook het geloof in de evolutie. 
4 Die bijna-doodervaringen deden zich voor bij patiënten met een accute hartstilstand. Er werd geen hersenactiviteit meer geme-
ten. De patiënten waren dan zogenaamd hersendood. Van degenen die toch weer bijkwamen, bleek een aanzienlijk deel zeer 
bijzondere ervaringen te hebben gehad in de korte tijdspanne tussen het wegvallen van alle hersenactiviteit en het weer bijkomen: 
gevoel van vrede en rust, het besef dood te zijn, een uittredingservaring of buitenlichamelijke ervaring, ervaring van een donkere 
ruimte maar ook van een tunnel met licht aan het eind, het zich omringd weten door een intense liefde enzovoort. 



tumfysica die aangeeft dat golven zich pas als deeltjes voordoen wanneer men ze wil 
waarnemen. Daarvóór is er alleen maar vacuüm. 
 
Van Lommel is een spirituele wetenschapper. Daarmee bedoel ik te zeggen, dat hij in 
zijn wereldbeeld de hoogste prioriteit geeft aan het immateriële, door hem bewustzijn 
genoemd, terwijl de materiële wereld zijns inziens daaruit is voortgekomen. Hij be-
treurt het, dat wetenschappers in het algemeen en topwetenschappers in het bijzonder, 
naar verhouding veel minder in een spirituele werkelijkheid geloven dan mensen in 
het algemeen. Mij verbaast dit niet: het vigerende wetenschappelijk paradigma is door 
en door materialistisch: de zichtbare werkelijkheid is alles, menen velen.  
Ook in de mens- of geesteswetenschappen heerst dit paradigma: men wil van alles 
meten. De psychologie, bijvoorbeeld, heeft voor van alles en nog wat tests ontwik-
keld, variërend van de Citotoets tot en met persoonlijkheidstests.  Er is zelfs zoiets als 
empirische theologie ontstaan waarin men meent te kunnen meten wat mensen gelo-
ven en hoe sterk ze geloven.  
Wie binnen dit materialistische paradigma werkt, wordt erdoor beïnvloed. Omgekeerd 
geldt ook, dat wie al niet zo ‘gelovig’ is al de gemiddelde mens, zich sterker door de 
materialistische wetenschapsbeoefening aangetrokken zal voelen. 
 
Natuurlijk deel ik de zorg van Van Lommel: heel wat wetenschappers blijken funda-
mentalisten te zijn in de ‘kerk van de materialistische wetenschap’, wijzen spirituali-
teit al op voorhand af en gaan met een grote boog om verschijnselen als BDE’s, voor 
hen abnormaliteiten of wilde fantasieën, heen. Dat is jammer: in het werk van elke 
wetenschapper spelen eígen voorkeuren, hypotheses en aannamen mee. Daar is niets 
mis mee: het kán ook niet anders, want de mens werkt niet alleen vanuit de ‘zuivere 
rede’, maar ook vanuit zijn hart of intuïtie. Wetenschappers zouden zich dat meer be-
wust mogen zijn. Het empirische en het ‘geloven’ zijn niet te scheiden, maar moeten 
in het wetenschappelijk bedrijf wél uit elkaar gehouden worden. Wie empirisch on-
derzoek wil doen, mag alleen de feiten beschrijven en moet er diep van doordrongen 
zijn, dat als men ze interpreteert, men al aan ‘geloof’ doet. 
Van Lommel wéét dat hij aan geloof doet, maar hij zou dat in zijn boek duidelijker 
moeten onderscheiden van het eigenlijke empirisch in kaart brengen van wat mensen 
met een BDE allemaal te vertellen hebben: aannemen dat er non-lokaal bewustzijn is, 
is iets anders dan precies beschrijven wat BDEers te melden hebben. 
 
Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Am-
sterdam, doet in ‘De vrije wil bestaat niet’ letterlijk en figuurlijk een boekje open over 
hoe de hersenen werken en hoe menselijke beslissingen tot stand komen. Op p.146 
schrijft hij: “Vrije wil bestaat niet, en is ook helemaal niet nodig.” Als ik de essentie 
van zijn verhaal kort samenvat, komt het ongeveer hier op neer: de hersenen zijn een 
forum waarin genetische invloeden, opvoedingsfactoren, ingebrande ervaringen en 
allerlei stimulus-responsmodules uiteindelijk beslissen. De mens dénkt, dat hij beslis-
singen neemt, maar het zijn al die op elkaar inwerkende en als een netwerk functione-
rende processen die dat doen. Zélf beslissen is een illusie. 
Lamme gaat hierin mijns inziens te ver: hij moet zich realiseren, dat hij interpreteert 
als hij zegt, dat zélf beslissen een illusie is. Er is dan nog maar een kleine stap nodig 
om zo’n interpretatie te laten uitgroeien tot een nieuw ‘geloof’: de autonome mens 
bestaat niet. Hij dient zich te beperken tot het onderzoek van alle processen en modu-
les die bijdragen aan het menselijk beslissen en het zo sec mogelijk weergeven van de 
ontdekte feiten. Daar waar hij interpreteert, moet hij dat duidelijker aangeven en bij-



voorbeeld zeggen: “Ik gelóóf, dat er geen ‘ik’ is dat beslissingen neemt, maar dat het 
het aangetoonde netwerk van allerlei hersenprocessen is dat de eigenlijke beslissingen 
neemt.” 
 
Victor Lamme en Pim van Lommel lijken diametraal tegenover elkaar te staan: de één 
gelooft in de materie, de ánder in het spirituele. Omdat in mijn wereldbeeld beide di-
mensies samenkomen, heb ik er geen moeite mee het werk van beide wetenschappers 
serieus te nemen. Ik geloof, dat de harde, feitelijke en zichtbare werkelijkheid niet de 
héle werkelijkheid is, dat ze ‘gedragen’ en ‘gevoed’ wordt door de niet zichtbare kant 
van de werkelijkheid. Het is díe kant waar we empirisch en rationeel geen toegang toe 
hebben, maar waar we, getuige onze gevoelens en intuïties, toch niet buiten kunnen. 
Het boek van Van Lommel heeft me, ondanks mijn aanvankelijke scepsis, aan het 
denken gezet. Ik houd er een rijker beeld van de werkelijkheid aan over, althans zo 
ervaar ik dat: voor mij is de werkelijkheid nóg raadselachtiger geworden dan ze al 
was. Waarom zou Van Lommel met zijn absolute of non-lokale bewustzijn geen ge-
lijk kunnen hebben? Waarom zou dit niet aan de zichtbare en materiële kant van de 
werkelijkheid ten grondslag kunnen liggen? Waarom geen rekening gehouden met de 
onmogelijkheid voor de mens om héél die werkelijkheid te doorgronden of te peilen? 
Stel, dat ik dat ándere standpunt inneem, dat van wetenschappers als Victor Lamme, 
dat ik dus geloof – want een geloof is het – dat de materiële werkelijkheid álles is, dan 
borrelen er misschien nog meer filosofische of levensbeschouwelijke vragen op: is die 
materiële werkelijkheid een zelfregulerend systeem? Hoe kan ik dat empirisch hard 
maken? Waaróm is die materiële werkelijkheid er dan? Is die er zomaar? Toevallig? 
Cognitief kan een eindeloos bewustzijn of een illusoir ik nooit worden aangetoond: de 
empirie vermag niets tegenover deze ‘objecten’. Vanuit het cognitieve kan geen ant-
woord worden gegeven op boven gestelde vragen. Maar als mens ik ben méér dan 
cognitie: of ik wil of niet, ik stel voortdurend en spontaan ‘onmogelijke’ vragen. Ik 
ben per definitie een reflectief wezen dat zich niet bij de feitelijke werkelijkheid neer-
legt. Het geloof van Van Lommel in een non-lokaal, absoluut bewustzijn spreekt mij 
aan. Ik zou het wíllen geloven, maar omdat dit geloof nog niet zo sterk is, houd ik het 
vooralsnog als mogelijkheid open. In mijn hart ga ik met hem mee, maar cognitief 
ben ik agnost. 
 
Hoewel in mijn opinie de beide kanten van de werkelijkheid, de materiële en de spiri-
tuele, bij elkaar horen, moeten we ze in historisch gegroeide indeling van weten-
schappen - de empirische en descriptieve enerzijds en de meer speculatieve anderzijds 
- helder onderscheiden. Die indeling is anno 2010 nu eenmaal gegeven (het had ook 
heel anders kunnen zijn!). Maar onderscheiden betekent niet, dat we ons in één van 
beide helften moeten opsluiten, juist niet! Elke wetenschapper dient een open oog te 
hebben voor wat hij niet kent of wat buiten zijn vakgebied valt. Hij dient tenslotte de 
godin van de wijsheid en de god der nieuwsgierigheid. Dus meneer Lamme, sta er-
voor open, dat er tóch iets van een ‘ik’ kan bestaan en dat het niet alleen illusie is en 
meneer Van Lommel, zeg niet te snel, dat BDE’s het werk zijn van non-lokaal be-
wustzijn en onderzoek nog eens grondig of er werkelijk geen hersenactiviteit meer is 
als het EEG volkomen vlak is. 
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