
Het geval Al Sullivan: 

Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken
door Ti tus Rivas1

Samenvatting
Emi ly Wil li ams Cook, Bru ce Grey son en Ian Ste ven son pu bli -
ceer den in 1998 een ar ti kel over mo ge lijk be wijs ma te ri aal dat
bij na dood er va ring en kun nen bie den voor een over le ven na de
dood. Het be wijs krach tig ste ge val uit dit ar ti kel is de BDE van 
Al Sul li van. De pa ti ënt nam hier bij, ter wijl hij be wus te loos en
ge heel verd oofd was, een unie ke per soon lij ke ge woon te van
zijn chi rurg waar. Er zijn be trouw ba re ge tui gen voor deze ge -
woon te en te vens voor het mo ment waar op Sul li van voor het
eerst over zijn waar ne ming sprak, na me lijk on mid del lijk na
zijn ope ra tie. De au teur staat be knopt stil bij het ge val en on -
der schrijft het plei dooi van de we ten schap pers voor meer on -
der zoek op dit ge bied.

Inleiding
Onlangs werd ik door de Bra zi li aan se au teur Júlio Si que i ra ge -
we zen op een ar ti kel in het Jour nal of Scien ti fic Explo ra ti on
dat bui ten dit tijd schrift om nog maar wei nig aan dacht lijkt te
heb ben ge kre gen. Ru dolf Smit, die ge a bon neerd is op dat tijd -
schrift, heeft het voor mij ge ko pieerd, waar na Si que i ra me ook 
nog een PDF-ver sie stuur de.

Drie pa ra psycho lo gi sche on der zoe kers, ver bon den aan de
Uni ver si teit van Vir gi nia te Char lot tes vil le, Emi ly Wil li ams
Cook2, Bru ce Grey son en Ian Ste ven son, pu bli ceer den in 1998
een over zichts ar ti kel van veer tien con cre te bij na dood er va ring en 
die qua ken mer ken zou den kun nen die nen als be wijs ma te ri aal
voor een gees te lijk over le ven na de dood (Ri vas, 2003). Ze ven
van deze ge val len zijn door an de ren ge meld, en de an de re ze ven 
stam men uit de ei gen col lec tie van de we ten schap pers. 

Als cri te ria voor dit type ge val len han te ren zij:

a. dat de patiënt ex tra helder bij bewustzijn en in het alge -
meen geestelijk actief was terwijl zijn lichaam of brein
nauwelijks tekenen van leven vertoonde, 

b. dat hij het gevoel had zich buiten zijn lichaam te bevinden
en daarbij de operatie kon waarnemen en 

c. dat hij dingen te weten kwam tijdens zijn bijnadood -
ervaring die hij normaal niet zou kunnen weten.

Cook, Grey son en Ste ven son stel len dat we ten schap pers tot
dan toe nog maar nau we lijks se rieus ge zocht heb ben naar dit
type ge val len. Mo ge lijk om dat men zich in het al ge meen niet
wil bran den aan het vraag stuk van een le ven na de dood, ter -
wijl dit men se lijk ge zien toch juist het be lang rijk ste as pect aan 
het on der zoek ster rein van de BDE is. 

De ge val len die zij be schrij ven in hun ar ti kel zijn over het
al ge meen niet be ves tigd door ge tui gen. Ze stel len dan ook dat
het erg be lang rijk is om meer ge val len van dit type te zoe ken
en ze ver vol gens uit voe ri ger te on der zoe ken dan tot op he den
mo ge lijk was. We moe ten daar bij be sef fen dat dit ar ti kel 

ge schre ven is in 1998, d.w.z. voor het ge val Pam Rey nolds3

be kend werd (Smit, 2003; Sa bom, 1998) en te vens voord at de
on der zoe ken van de teams van Pim van Lom mel (2001) en
Sam Par nia (2001) wer den ge pu bli ceerd.

Het geval Al Sullivan
Van de veer tien ge val len die de on der zoe kers be schrij ven, is
er slechts één on af hank elijk be ves tigd, dat dan ook als laat ste
door hen wordt be han deld. Het ge val werd in 1990 ont dekt
door Bru ce Grey son en heeft be trek king op de Ame ri kaan se
chauf feur (van dri ver) Al Sul li van. Enke le ja ren te vo ren had
Me neer Sul li van op 56-ja ri ge leef tijd een spoed ope ra tie on der -
gaan in het Hart ford Zie ken huis te Con nec ti cut. Hij had last
ge had van hart rit mes toor nis sen tij dens zijn werk en toen hij
on der zocht werd in het zie ken huis, raak te een van zijn krans -
slag aders ge blok keerd zo dat hij di rect ge o pe reerd moest wor -
den. Tij dens de ope ra tie voel de hij hoe hij zijn lichaam ver liet. 
Hij had het ge voel op te stij gen en leek daar bij he le maal om -
ge ven te zijn door een soort dik ke zwar te rook. Hij liet zich
hierd oor niet van zijn stuk breng en en be land de ui tein de lijk bij 
een soort am fit he a ter, waar hij ech ter niet in kon.  Er stond een 
muur tus sen hem en het the a ter, en daar ach ter scheen een bij -
zon der hel der licht. Ter wijl hij moei te deed om dich ter bij de
muur te ko men, merk te hij di rect links van hem drie mens acht -
i ge ge stal ten op. Het luk te hem zich aan de muur vast te hou -
den en er over heen te kij ken. Tot zijn ver ba zing zag hij zich -
zelf links on der op een ta fel lig gen met licht blau we la kens over 
hem heen, en hij zag ook hoe hij openg esne den werd om zijn
borst kas bloot te leg gen. Hij zag zijn hart en hij zag ook zijn
chi rurg die hem voor de ope ra tie had uit ge legd wat hij zou
gaan doen. Deze chi rurg zag er een beet je per plex uit. Het leek 
wel als of met zijn ar men ‘klap per de’ en pro beer de te vlie gen. 

Ver vol gens be leef de Sul li van een klas sie ke BDE waar in
hij over le den ge lief den (waar on der met name zijn jong ge stor -
ven moe der) en een schit te rend geel licht zag en bo ven dien
over wel di gen de ge voe lens van warm te, vreug de, lief de en 
vre de er voer. Ui tein de lijk werd Al Sul li van ge re a ni meerd en 
zo dra hij weer kon spre ken, deel de hij zijn er va ring en tij dens de 
ope ra tie met zijn car di o loog, dr. Antho ny LaSa la. Deze tracht te
de be le ve nis sen ech ter toe te schrij ven aan de me di ca tie. Pas
toen Sul li van be schreef hoe de hart chi rurg, dr. Hi roy os hi Ta ka -
ta4, met zijn el le bo gen ge klap perd had als of hij pro beer de te
vlie gen, ve ran der de de hou ding van LaSa la. Hij vroeg zich af
wie Sul li van hier over ver teld kon heb ben, aang ezien het een
per soon lij ke ge woon te van dr. Ta ka ta was. Als Ta ka ta zijn han -
den nog niet vol doen de gron dig ge was sen had, en wou voor -
ko men dat zijn blo te han den  in aan ra king zou den ko men met
de ste rie le voor wer pen of om ge ving, leg de hij vol gens LaSa la
zijn hand palm plat te gen zijn borst aan en gaf hij zijn as sis ten ten 
in struc ties door ding en aan te wij zen met zijn el le bo gen. 
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Dr. LaSa la ver tel de aan dr. Ta ka ta wat  Sul li van tij dens de
BDE had waar ge no men, maar die vat te het merk waar dig ge -
noeg op als per soon lij ke kri tiek op de kwa li teit van de ope ra -
tie. Hij zei: “Nou, je bent er nog, je leeft nog, dus dan moet ik
toch wel iets goed doen”.

Bru ce Grey son in ter view de zo wel dr. LaSa la als dr. Ta ka ta 
in de herfst van 1997. Hier bij kon Ta ka ta niet spe ci fiek be ves -
ti gen dat hij bij de ope ra tie op Me neer Sul li van met zijn el le -
bo gen had ‘ge klap perd’, maar hij gaf wel toe dat dit een alge -
mene ge woon te van hem is. In te gen stel ling tot Sul li vans ver -
kla ring had die ge woon te niet te ma ken met on ste rie le han den, 
maar juist met de wens voor de ope ra tie niets te meer aan te
ra ken met zijn ste rie le han den. 

LaSa la5 be ves tig de dat Sul li van wer ke lijk kort na de ope ra -
tie met hem had ge praat over zijn BDE. Ook be ves tig de hij dat 
Ta ka ta in der daad de merk waar di ge ge woon te heeft om te
‘klap pe ren’ met zijn el le bo gen en hij voeg de daar aan toe dat
hij nooit an de re chi rur gen zo iets had zien doen. 

Cook, Grey son en Ste ven son stel den ten slot te ook nog vast 
dat Al Sul li van op het tijd stip waar op Ta ka ta met zijn ar men
had ge klap perd, hoogst waar schijn lijk echt bui ten be wust zijn
en on der vol le di ge verd oving had ver keerd. Dit leid den zij af
uit diens ei gen ver slag van zijn BDE. Hij be weert na me lijk dat 
dr. Ta ka ta het ge drag ver toon de ter wijl hij als eni ge bij zijn
ge o pen de borst stond, die open ge hou den werd door me ta len
klem men, en ter wijl twee an de re chi rur gen be zig wa ren met
zijn been. Dit laat ste ver won der de Sul li van tij dens de bij na -
dood er va ring zelf, om dat hij het ver band niet be greep met de
hart ope ra tie. Pas la ter ver nam hij dat men een ader no dig had
voor de by pass.

Ook al vond het merk waar di ge ge drags pa troon van Ta ka ta
plaats in de ope ra tie zaal zelf, de on der zoe kers kun nen zich
niet voor stel len hoe de vol le dig verd oof de en be wus te lo ze
Sul li van het pa troon ooit op een nor ma le ma nier had kun nen
waar ne men. Deze vi sie staat ui ter aard haaks op die van skep ti -
ci zo als de anest he si o loog Woer lee (2003), die bij voor baat
alle mo ge lij ke pa ra nor ma le er va ring en weg pro be ren te ver -
kla ren door mid del van bij zon de re zin tuig lij ke waar ne ming en
en res tac ti vi teit in de her se nen.

Ik heb zelf on langs, be gin april 2004, e-mail con tact ge had 
met Dr. Hi roy os hi Ta ka ta. Hij er ken de im pli ciet dat hij be trok -
ken was ge weest bij dit on der zoek en ver tel de me dat een Ja -
pan se tv-ploeg hem in mid dels had ge filmd in dit ver band.

Vervolg van de speurtocht 
naar paranormale gevallen  
Cook, Grey son en Ste ven son be na druk ken zo als ge zegd het
be lang van verd er on der zoek op dit ge bied. Ze ke ren zich
daar bij ex pli ciet te gen ie mand als Su san Black mo re die juist
vindt dat het zin loos is naar pa ra nor ma le ge val len te blij ven
zoe ken (om dat die vol gens haar nou een maal to taal niet zou -
den be staan). 

Sinds 1998 zijn er zo als ge zegd nog meer pa ra nor ma le bij -
na dood er va ring en ge pu bli ceerd. 

Een Ne der lands ge val van Pim van Lom mel staat ver meld
in het Lan cet-ar ti kel uit 2001. Een ver pleeg kun di ge ver tel de
hem dat een 44-ja ri ge co ma teu ze man in een wei land ge von -
den was door voor bij gang ers. Na dat hij was op ge no men in het 
zie ken huis werd hij kunst ma tig be a demd, ter wijl men ook zijn 
hart weer op gang tracht te te breng en. Toen men een be a de -

mings slang etje in de keel van de pa ti ënt wil de aan breng en,
bleek hij een kunst ge bit te dra gen. De ver pleeg kun di ge haal de
dat uit zijn mond en leg de het op een ‘crash car’. Meer dan
een week la ter her ken de de bij ge ko men pa ti ënt de ver pleeg -
kun di ge en zei dat zij wist waar zijn ge bit zich be vond. Hij
kon ver tel len dat de ver pleeg kun di ge in het zie ken huis was
toen hij bin nen werd ge bracht en dat ze zijn ge bit uit zijn
mond haal de en in een la leg de van een wa gen tje met al le maal
fles sen erop. De ver pleeg kun di ge was voor al ver baasd om dat
dit was ge beurd ter wijl de man in een die pe coma ver keer de.
De pa ti ënt bleek zich zelf van bo ven af te heb ben waar ge no men 
en ge zien te heb ben hoe ver pleeg kun di gen en art sen be zig wa -
ren om hem te re a ni me ren. Hij was ook nog in staat om de
klei ne ka mer te be schrij ven waar in hij ge re a ni meerd was,
even als het ui ter lijk van de aan we zi gen in die ka mer. Ter wijl
hij dit al les waar nam, was hij erg bang dat hij zou over lij den
doord at ze hun po ging en zou den sta ken. Het team bleek in der -
daad heel pes si mis tisch te zijn ge weest over zijn kans op over -
le ven. 

Pim van Lom mel schrijft over dit ge val in een per soon lij ke 
mail in het Engels van no vem ber 2004 (be stemd voor mij zelf
maar ook voor de Engel sta li ge Pen ny Sar to ri): “de ver pleeg -
kun di ge was vol le dig ver bijs terd door het ver haal dat de ge re -
a ni meer de pa ti ënt hem ver tel de. Eén van de au teurs [van het
Lan cet-ar ti kel] had per soon lijk ge praat met de pa ti ënt, en met
de ver pleeg kun di ge en an de ren die aan we zig wa ren ge weest
bij de re a ni ma tie, en men had de ver pleeg kun di ge (niet de pa -
ti ënt!) ge vraagd om tot in de tails te be schrij ven wat er tij dens
en na de re a ni ma tie was ge beurd, en de au teurs kre gen een on -
der te kend ver slag van de ver pleeg kun di ge, dat la ter werd ge -
pu bli ceerd in de Lan cet

De be schre ven uit tre ding met het ge bit was geen kwes tie
van een in es sen tie on be ves tigd ge rucht (wat Cris top her
French er van maak te in zijn com men taar in The Lan cet), maar
een ge ve ri fieer de ge beur te nis, wat be te kent dat de BDE plaats -
vond tij dens de car di o pul mo nai re re a ni ma tie, tij dens de pe ri o -
de van be wus te loos heid, tij dens de pe ri o de dat er geen bloeds - 
om loop, adem ha ling is en er ook geen. pe ri fe re re flexen of re -
flexen in de her sen stam of re flexen van de pu pil len op tre den
en ter wijl de ogen ge slo ten zijn.” 

In een on li ne re ac tie op een ar ti kel van de Bel gi sche skep ti ci
Luc Cre vits, Wal ter Ver raes en Wim Betz, schrijft Pim van Lom -
mel: “Te rug op de hart af de ling kon hij la ter pre cies ver mel den
wie zijn kunst ge bit had ver wij derd, waar het was neer ge legd, wie
er verd er bij de re a ni ma tie aan we zig wa ren, etc. Zijn door de ver -
pleeg kun di ge ge ob jec ti veer de uit tre ding vond dus plaats tij dens
zijn cir cu la tie stil stand, en niet ervóór of erná, zo als U (en French)
sug ge reert, om dat de pa ti ënt ook nog een week aan de be a de ming 
lag voord at zijn ce re bra le func ties zo da nig wa ren her steld dat hij
weer naar de hart af de ling kon wor den over ge plaatst. Als U de ca -
sus góéd leest, zult U dat ook moe ten er ken nen. En deze ca sus is
het be wijs dat de BDE tíjdens de pe ri o de van cir cu la tie stil stand
met vlak EEG moet heb ben plaats ge von den. Het wordt wel heel
erg ver ge zocht en on waar schijn lijk om dit een com bi na tie van 
al ge me ne voor ken nis, fan ta sie en re con struc tie, toe vals tref fer en
“res te ren de sen so ri sche ge waar wor ding” (tij dens een vlak EEG
dus!) te noe men.” 

Een nog re cen ter ge val werd ge von den door Pen ny Sar to ri
(per soon lij ke me de de ling). Zij zal dit ge val be spre ken in een
nog te pu bli ce ren ar ti kel.
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Dit al les hoort ech ter pas het be gin te zijn, zo als Pim van
Lom mel on der kent6.  Het verd ient ster ke aan be ve ling meer ge -
val len als die van Al Sul li van, Pam Rey nolds en de “man van
het ge bit” op te spo ren en na der te be stu de ren. 

Referenties

Cook, E.W., Greyson, B., & Stevenson, I. (1998). Do any Near-Death 
Ex pe ri ences pro vide ev i dence for the sur vival of hu man per son al ity 
af ter death? Rel e vant fea tures and il lus tra tive case re ports. 
Jour nal of Sci en tific Ex plo ra tion, 12, 3, 377-406. 

Kelly, E.W., Greyson, B., & Stevenson, I. (1999-2000) Can ex pe ri ences near
death fur nish ev i dence of life af ter death? Omega, 40 (4), 513-519. 

Lommel, P. v., Wees, R. v., Meyers, V., & Elfferich, I. (2001). Near-death 
ex pe ri ence in sur vi vors of car diac ar rest: a pro spec tive study in the
Neth er lands. The Lan cet, 358, 9298, 2039-2044.

Lommel, P. van (2004). Reactie op het artikel van Luc Crevits, Wal ter
Verraes en Wim Betz. Website van SKEPP
(Http://www.skepp.be:8080/skepp/artikels/
bijnadoodexp/bdepvanlommel_re act).

Parnia, S., Waller, D.G., Yeates, R., & Fenwick, P. (2001). A qual i ta tive and
quan ti ta tive study of the in ci dence, fea tures and ae ti ol ogy of near death
ex pe ri ences in car diac ar rest sur vi vors. , 48, 149-156

Rivas, T. (2003a). De theoretische interpretatie van bijnadoodervaringen.
Terugkeer, 14(3), 11-14. (Iets uitgebreide herdruk van een artikel in
Tijdschrift voor Parapsychologie en vrije vertaling van een
oorspronkelijk Engelstalig artikel in The Jour nal of Re li gion
 and Psy chi cal Re search.)

Sabom, M.B. (1998). Light and death: one doc tor’s fas ci nat ing 
ac count of Near-Death Ex pe ri ences. 
Grand Rapids: Zondervan Pub lishing House, 1998

Smit, R.H. (2003). De unieke BDE van Pamela Reynolds (Uit de
BBC-documentaire ‘The Day I Died’). Terugkeer, 14 (2).

Woerlee, G.M. (2003). Mor tal Minds: a bi ol ogy of the soul and the
 dy ing ex pe ri ence. Utrecht: De Tijdstroom.

Noten

1 Met dank aan Júlio Siqueira, Rudolf H. Smit, Anny Dirven, Bert van
Schuijlenburg, Pim van Lommel en Penny Sartori.

2 Inmiddels bekend staand als Em ily Wil liams Kelly.  
3 De gevallen Pam Reynolds en Al Sullivan zijn later allebei nog eens kort 

besproken en met elkaar in verband gebracht door Kelly, Greyson en
Stevenson (1999-2000).

4 Dr. Hiroyoshi Takata is volgens zijn website www.drtakata.yourmd.com
ook nu nog gevestigd in Hart ford, Con nect i cut.

5 Volgens on line yel low pages  is dr. An thony LaSala eveneens nog steeds 
gevestigd in Hart ford.

6 Persoonlijke mededeling.

* * *
*

Wilt u meer weten uit de mond van Al Sullivan zelf:

https://www.youtube.com/watch?v=J5_x8U7SR0I
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