
Ontmoetingsdag NetwerkNDE op 2 november 2019 
 

Thema: Baas in eigen brein? 
 

Twee inleiders: Arie Bos en Pim van Lommel 
'Zonder bewustzijn is er geen levenslichaam. Zonder bewustzijn is er geen waarneming, geen denken, 
geen voelen, geen kennis, geen geheugen.’ Arie Bos stelt de hypothese ter discussie dat bewustzijn 
een product van de hersenen is. Want dat is nooit bewezen. Pim van Lommel meent dat bewustzijn 

datgene is waarmee elke levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. 
 

En als je het aan Arie Bos vraagt wie hij is, zegt hij: 'ik'. Ik ben ik. Je zegt niet: 'mijn brein wil dit jaar 
naar Spanje op vakantie'. In tegenstelling tot andere denkers, meent Arie Bos dat wij uitdrukkelijk niet 

ons brein zijn. Maar wat dan wel? Je lichaam? Je bewustzijn? Of allebei? Of misschien hebben we wel 
een lichaam en zijn we bewustzijn. Over de vraag of we baas in eigen brein kunnen zijn gaat deze 
ontmoetingsdag. Volgens Arie Bos zijn we zelf wel degelijk verantwoordelijk voor wat 'daarboven' 

gebeurt. 
Na de lezing van Arie Bos zal over dit onderwerp Pim van Lommel worden geïnterviewd door Rinus 

van Warven. 
 

Arie Bos is huisarts in Amsterdam Centrum en leidt huisartsen op aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Hij doceert wetenschapsfilosofie aan medisch studenten aan het Utrechts Medisch 
Centrum. Hij is auteur van het boek Mijn brein denkt niet, ik wel (meer over hem op onze site op 
https://netwerknde.nl/wetenschappelijk/). 
 
Pim van Lommel is cardioloog. Hij is medeoprichter van Stichting Merkawah, de voorloper van het 
Netwerk NDE.  En hij is de schrijver van het boek Eindeloos bewustzijn, waarin hij een 
wetenschappelijke visie geeft op het fenomeen Nabij-de-doodervaring en Bewustzijn. 
 
 

De inleiders spreken hun bijdragen uit gedurende de ochtenduren. ’s Middags kan er in een aantal 
workshops over worden nagepraat.  
Het programma begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal eindigen rond 16.00 uur met de 
mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor ontmoeting 
ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops. 
 

Kosten 
€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen, €35,00 voor niet-donateurs. €12,50 
voor minderjarigen boven 12 jaar. De lunch is inbegrepen. Betaling geldt als aanmelding. U kunt het 
bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76 ten name van de Stichting 
NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 2 november 2019. 
Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in verband met 
betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A. 
Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de penningmeester 
via penningmeester@netwerknde.nl 
 

Plaats  
Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Dit is vlak bij het 
NS-station Bilthoven. Zie ook het kaartje elders. Deze locatie is ook per auto bereikbaar. Er zijn 
voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan en op het terrein van Huize Het Oosten. 
Het hier bijgevoegde kaartje (uit 2014) is niet helemaal actueel. Want de omgeving van het station is 
heringericht, en op de hoek van de Jan Steenlaan en de Soestdijkseweg ligt nu een rotonde. De beste 
manier om deze rotonde te ontwijken, als u met de trein komt, is deze: U gaat het station uit via de 
poortjes en via de lift naar beneden. U komt dan in de fietserstunnel. Loop even naar links en ga dan 



via de andere lift naar de bushaltes. U kunt daar oversteken naar de Jan Steenlaan. 
Voor bezoekers vanuit de omgeving van Bilthoven is het bovendien mogelijk om met de bus te komen. 
Direct naast het station zijn bushaltes op het Emmaplein, waar de u-vo lijnen 58 (Hilversum, Zeist) en 
77 (Utrecht, Nieuwegein) stoppen). 
 
Voor automobilisten met routeplanner: voer op uw 
apparaat het volgende adres in: 
Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven 
 
 
 
 

(oud kaartje uit 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent kaartje huidige situatie 
 

 
 
 


