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De in deze rubriek gerecenseerde boeken zijn voor uitleen
beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.
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vonden handschriften, met
bibliografische aanwijzingen.
Dr. A.S. van der Woude
(1927-2000) was hoogleraar
Oude Testament aan de
Rijksuniversiteit Groningen
en directeur van het Qumran
Instituut in Groningen.
Dr. Florentino García Martínez is oud- hoogleraar aan
de K.U. Leuven.
Dr. Mladen Popovic is de
huidige adjunct directeur en
post- doc onderzoeker van
het Qumran Instituut in Groningen.
(informatie uitgever)

De rollen van de dode zee
F.G. Martínez en A. van
der Woude, Uitgeverij Ten
Have, ISBN 978 90 259
5797 1, € 49,90
De complete vertaling van
alle niet- bijbelse rollen, die
sinds 1947 zijn gevonden in
Qumran bij de Dode Zee.
Na de eerste uitgave in twee
paperbacks (in 1994-1995)
verschijnt er nu een verbeterde een aangevulde uitgave
in één band.
De vertaling en toelichting
zijn verzorgd door deskundigen van het Quamran Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen. De tekstuitgave
bevat een uitgebreide algemene inleiding op de rollen
en inleidingen op de afzonderlijke documenten.
Daarnaast biedt het boek
een complete lijst van alle geTheosofia 109/2 · april 2008

Eindeloos bewustzijn door
Pim van Lommel, Uitgeverij ten Have, ISBN 978
90 259 5778 0. Paperback,
416 blz., prijs € 24,90.
In 2001 publiceerde de cardioloog Pim van Lommel in
het gerenommeerde medi-

sche tijdschrift The Lancet
over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) bij
344 Nederlandse patiënten.
Zij hadden een hartstilstand
in het ziekenhuis gehad. Van
hen bleken er 62 een BDE te
hebben meegemaakt. Van
Lommels artikel was wereldnieuws
In zijn boek Eindeloos bewustzijn legt Van Lommel
stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn
toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij
doorspekt zijn betoog met
verhalen van mensen die een
BDE hebben meegemaakt.
Met de meesten van hen
heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.
Volgens Van Lommel is de
heersende, materialistische
visie van artsen, filosofen en
psychologen op de relatie
tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.
Er zijn goede redenen om
aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt
met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los
van het lichaam ervaren worden.
Pim van Lommel (1943)
was van 1977 tot 2003 als
cardioloog verbonden aan
het Rijnstate Ziekenhuis in
Arnhem. Sindsdien houdt hij
over de hele wereld lezingen
over BDE en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.
(informatie uitgever)
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