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Naar aan lei ding van het ver haal van Vic ky No ra tuk, een vol le -
dig blin de BDEster die let ter lijk het licht zag, dringt de vraag
zich op hoe wij ook on der nor ma le om stan dig he den waar ne -
men. Hoe komt vi su e le waar ne ming tot stand, en wel ke rol
spe len onze zint ui gen, onze her se nen, ons be wust zijn en ons
“Ik” hier bij? Mijn stel li ge over tui ging is dat het je be wust zijn
is dat waar neemt, en niet je ogen of je her se nen. 
Dat zal ik uit leg gen.

Fotonen

Als wij om ons heen kij ken ont vangt onze oog bol mil jar den
bits aan in for ma tie per se con de door het on af ge bro ken aan bod 
van licht, be staan de uit fo to nen met ver schil len de in ten si teit en 
golf leng te (licht sterk te en kleu ren). Deze fo to nen, die zich zo -
wel als deel tjes en als gol ven kun nen ge dra gen, wor den in
onze re ti na door de daar aan we zi ge staaf jes en ke gel tjes om -
ge zet in elek tro mag ne ti sche sig na len (ook fo to nen), en deze
sig na len gaan via de oog ze nu wen naar de vi su e le her sen schors 
(cor tex). Hier ver oor za ken deze sig na len in een paar mil jard
neu ro nen en neu ro na le net wer ken op hun beurt weer elek tri -
sche en mag ne ti sche ac ti vi teit, mede ge volgd door bi oche mi -
sche ac ti vi teit in neu ro nen en sy nap sen. 

Wij kun nen deze ac ti vi teit in de her se nen re gis tre ren door
mid del van res pec tie ve lijk een EEG (de elek tri sche ac ti vi teit),
MEG (de mag ne ti sche ac ti vi teit), MRI (de func ti o ne le ac ti vi -
teit), en  PET-scan (de me ta bo le en de door bloe dings-ac ti vi -
teit). Te ge lijk met deze ac ti vi tei ten in de vi su e le cor tex
kun nen ook de ac ti vi tei ten in de her se nen wor den ge re gis -
treerd, die ver oor zaakt wor den door de op tre den de as so ci a tie -
ve her in ne ring en (her ken ning, ver ge lij king), door de op tre-
den de as so ci a tie ve emo ties (mooi, ang stig, vro lijk, etc.) en
door de op tre den de as so ci a tie ve ge dach ten (dat heb ik eer der
mee ge maakt, hoe kan ik dit in ter pre te ren, dit is bij zon der, dit
lijkt op..., etc). Het hele pro ces van vi su e le waar ne ming met
as so ci a tie ve her in ne ring en, ge dach ten en emo ties lijkt dus te
be rus ten op zeer ing ewik kel de fy si o lo gi sche pro ces sen.

Wat of wie neemt waar?

Maar wat of wie neemt nu ei gen lijk waar? “Ik” ont vang beel -
den uit mijn om ge ving in mijn “be wust zijn”. Maar zo wel het
“Ik” als het be wust zijn zijn niet in onze her se nen te lo ka li se -
ren! En op het mo ment dat wij beel den ont vang en in ons
lichaams ge bon den waak be wust zijn is dat ook ei gen lijk een il -
lu sie van waar ne ming. Ruim 90% van de aang ebo den fo to nen
uit de om ge ving wor den niet op ge merkt in ons waak be wust -
zijn, ze blij ven on be wust, wor den ge fil terd, en onze wil en
aan dacht spe len een es sen ti ële rol in wat wij als waar ne ming
zul len er va ren. Wij ma ken een be wus te èn sub jec tie ve keus.
Als twee per so nen een be schrij ving ge ven van een ge za men -
lij ke wan de ling, krijg je twee vol strekt ver schil len de ver ha len
met ver schil len de waar ne ming en, als of er twee ver schil len de

wan de ling en zijn ge maakt. En je ont houdt bij voor beeld al leen
maar een num mer bord van een auto als je be wust kijkt en het
pro beert te ont hou den, ter wijl je toch hon der den num mer bor -
den per dag ziet. Wij her ken nen en ont hou den al leen maar dat -
ge ne wat we bij voor baat be reid zijn waar te ne men, en waar
onze aan dacht en in te res se naar uit gaat. 

Optische illusie

En veel van wat wij waar ne men is een op ti sche il lu sie. Als wij 
naar een film kij ken, zien wij be we gen de beel den, ter wijl wij
ei gen lijk kij ken naar snel ach ter el kaar af ge draai de stil staan de
beel den, met als ge volg een il lu sie van be we ging. Als wij naar 
de TV kij ken, zien wij een in ten sief oplich ten van het TV-
scherm als ge volg van een con stant bom bar de ment van elek -
tro nen die klei ne licht vlek jes ver oor za ken. Wij zien slechts
een TV-scherm met snel wis se len de stipjes van ver schil len de
in ten si teit en snel heid, en er va ren en in ter pre te ren dat in ons
waak be wust zijn als be we gen de beel den; een op ti sche en men -
ta le il lu sie. En als wij naar stil staan de, vas te ma te rie kij ken, en 
dus aan ne men dat het vas te stof is, dan kun nen quan tum fy si ci
ons uit leg gen, dat vas te stof in wer ke lijk heid niet be staat, dat
alle mo le cu len in con stan te tril ling en be we ging zijn, en dat
alle vas te stof uit 99% leeg te be staat. 

Wij zien de we reld rond om ons zo als wij de we reld via
onze zint ui gen waar ne men, en deze waar ne ming blijkt dus 
ei gen lijk een il lu sie te zijn, een in ter pre ta tie en se lec tie door
ons “Ik” en door ons be wust zijn van een on ein dig groot aan -
bod van bits in for ma tie via fo to nen. Het lijkt erop, dat ons
“Ik” en ons be wust zijn onze zint ui gen en onze her se nen als in -
stru ment ge brui ken om te be pa len wat we wil len waar ne men
in ons waak be wust zijn, en wat we wil len ont hou den. Je oog
zelf “ziet” niet, je her se nen zelf “zien” niet, het zijn slechts fy -
sie ke in stru men ten met in ten sie ve elek tri sche/mag ne ti sche ac -
ti vi tei ten. Je “Ik” neemt waar, je be wust zijn neemt waar, niet
je ogen of je her se nen.

Waarnemingen tijdens de BDE

Maar hoe kun nen wij nu de waar ne ming ver kla ren van men sen 
met een uit tre dings er va ring tij dens een BDE. Want tij dens een 
BDE heb ben som mi gen de er va ring dat ze bui ten en bo ven
hun le ven lo ze lichaam zijn, en dat ze hun lichaam, de om ge -
ving, en aan we zi ge per so nen kun nen waar ne men. De in houd
van deze waar ne ming en is soms goed te con tro le ren en te ve ri -
fi ëren door toen aan we zi ge om stan ders, en moet dus daar om
op “wer ke lijk heid” be rus ten.

Maar hoe is het mo ge lijk dat men sen in coma, tij dens een
pe ri o de van kli nisch dood, met tij de lij ke uit val van alle her -
sen func ties en zint ui gen, hun om ge ving kun nen waar ne men?
Aller eerst is de waar ne ming tij dens een BDE an ders dan zin -
tuig lij ke waar ne ming, an ders dan ge woon zien. Men ziet zich -
zelf van uit een po si tie bui ten en bo ven het lichaam, men kan
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soms omni-di rec ti o neel waar ne men (360 gra den rond om),
men kan te ge lijk détails zien èn een over zicht heb ben, men
kan te ge lijk zo wel het pla fond zien als de schoe nen en sok ken
van de chi rurg on der de af ge dek te ope ra tie ta fel, of  de on der -
kant van de bran card waar ze op lig gen. Men kan door ob sta -
kels zo als mu ren of deu ren waar ne men. 

Tij dens een BDE ne men men sen ook niet waar in hun
waak be wust zijn om dat de her sen func tie is uit ge val len, en de
bij het waak be wust zijn be ho ren de ac ti vi tei ten in de her se nen
niet mo ge lijk zijn. Ze ne men ook niet waar via de zint ui gen,
de ogen, want die zijn ge slo ten, of af ge plakt, en de waar ne -
ming is van uit een po si tie bui ten en bo ven het lichaam.

Niet-fysieke dimensie

Ver der be staat er tij dens een BDE ook de mo ge lijk heid van waar -
ne ming in een an de re, niet-fy sie ke di men sie zon der tijd en af -
stand, waar in ver le den en toe komst be slo ten lig gen, waar over-
le den dier ba ren en be ken den kun nen wor den ont moet en her kend, 
en waar ook pracht i ge land schap pen en kleu ren kun nen wor den
waar ge no men. Hier kan ook een le vens schouw wor den er va ren
met hel de re beel den uit het ver le den met bij be ho ren de emo ties en 
ge dach ten, re sul te rend in in zicht in goed (lief de) en kwaad (het
ont bre ken van lief de). In deze di men sie spe len ogen en her se nen
uit de fy sie ke we reld al he le maal geen rol.

Men sen  pro be ren woor den te vin den voor deze vor men
van waar ne ming die ze tij dens hun BDE had den, ge bruik ma -
kend van onze ge brui ke lij ke taal, ge ba seerd op vi su e le beel -
den en con cep ten, en hier voor wor den ook vaak vi su e le
me ta fo ren ge bruikt. Maar BDEers ge ven ook dui de lijk aan,
dat de waar ne ming tij dens een BDE an ders is dan het zien zo -
als ze via zint ui gen ge wend wa ren bij vol be wust zijn. 

Blinden die toch zien

En hoe zit het dan bij men sen die blind zijn sinds de ge boor te,
en dus nooit een zin tuig lij ke vi su e le waar ne ming heb ben ge -
kend? Bij blin de men sen is de vi su e le cor tex sterk ach ter 
ge ble ven in ont wik ke ling, en te vens geldt dat de  ogen en de
oog ze nu wen ver schrom peld (atro fisch) zijn en dus niet als 
in stru ment voor waar ne ming kun nen wor den ge bruikt.

Een ex tra pro bleem is dat men sen, die van af de ge boor te
blind zijn, he le maal geen re fe ren tie heb ben voor wat ze “ge -
waar wor den” tij dens een BDE, maar ze pro be ren onze zelf de
taal, die ge ba seerd is op vi su e le beel den, te ge brui ken, om dat
ze ge wend zijn zich zo uit te druk ken te mid den van hun vi su -
eel niet-ge hand i cap te be ken den en fa mi lie. Hun hand i cap is,
dat ze nog min der goed woor den kun nen vin den voor hun
waar ne ming en dan an de re BDEers met een nor maal ge zichts -
ver mo gen, om dat ze niet al leen geen re fe ren tie punt, maar ook
geen her ken ning of vi su e le her in ne ring heb ben. Het is een be -
kend feit, dat men sen, die blind zijn van af hun ge boor te, ook
nooit vi su e le beel den heb ben in hun droom!

Tij dens een BDE neemt het “Ik”of  “Zelf” recht streeks
waar in het be wust zijn, dus bui ten zint ui gen en her se nen om,
en deze “trans cen den ta le vorm van be wust wor ding”, of  “het
schou wen van beel den uit de om ge ving” ver schilt ver won der -
lijk wei nig van onze ge wo ne da ge lijk se zin tuig lij ke waar ne -
ming, om dat deze waar ne ming ook ge paard gaat met as so ci-
atie ve her in ne ring en, emo ties en ge dach ten, die blijk baar on af -

hank elijk van niet-func ti o ne ren de her se nen er va ren kun nen
wor den. Het gro te ver schil is, dat er niet in het waak be wust -
zijn wordt waar ge no men via zint ui gen en her se nen, maar dat
de fo to nen  recht streeks tot waar ne ming lei den in het alom
aan we zi ge be wust zijn, zo wel in onze fy sie ke di men sie, als in
de an de re di men sie, waar tijd en af stand geen rol spe len.

Uit tre dings er va ring en tij dens een BDE dwing en ons op nieuw
we ten schap pe lijk na te denk en en te dis cus si ëren over hoe en
waar om wij onze om ge ving waar ne men, en de ver sla gen van
blin de men sen over hun waar ne ming en tij dens hun BDE zijn
voor deze dis cus sie een ex tra sti mu lans ge ble ken.

* * *
*

2

Over druk uit Te rug keer 14(4), win ter 2003

Uit een gesprek met Mar ten Toonder

Ge deel te van het in ter view met Mar ten Toon der, de
schep per van Tom Poes en Ollie B. Bom mel, 

ge ti teld
 Le vens fi lo so fie/Alleen nog maar een beet je pra ten 

door Ma rie ke van Wil li gen 
in Trouw 6 sep tem ber 2003)

Wat ge beurt er na de dood?

“Ik denk dat het le ven na de dood iets te ma ken heeft
met een nieu we di men sie. Ik be doel dit. 
Als je een win ter ko nink je hoort zing en, 

gaat zijn ge zang zo hoog, dat je ten slot te 
niets meer hoort. Maar hij zingt nog wel door, 

al leen wij kun nen het niet meer ho ren.

Mijn eer ste vrouw Phi ny is erg ziek ge weest, 
ze had een ont ste king aan de hart ader. 

Dat is meest al do de lijk en we za ten dan ook 
te wach ten op haar ster ven. Maar ze kwam weer bij.
En ze ver tel de dat ze was op ges te gen en in de ver te

een licht zag. Daar werd ze naar toe ge zo gen. 
Ze had het ge voel dat als ze bij het licht zou zijn, 
ze al les zou we ten. Net voord at ze het be reik te, 

werd ze te rug ge trok ken. 
Dit is de uit ge breid ste om schrij ving 
die ik ken van het le ven na de dood.”

Bent u bang voor de dood?

“Inte gen deel, ik ver lang er naar. 
Ik heb al les ver lo ren, ook mijn ide a len. 
Er is nie mand meer, ie der een is dood. 
Ik kan niet meer schrij ven of te ke nen. 

Niet meer cre ëren. 
Ik kan al leen nog maar een beet je pra ten. 

Ik wil op schie ten, ik wil verd er. 
Dit is weg ge gooi de tijd.”


