Albert Heim - Notizen über den Tod durch Absturz (1892)
Enkele aantekeningen over een plotselinge dood door een onverwachte val
Ingeleid, vertaald en voorzien van enkele aanvullende wetenschapshistorische
en filosofische toelichtingen en commentaren door Hugo.S. Verbrugh
Alpinisme oftewel bergbeklimmen als sport is ongeveer twee eeuwen oud. Het begon in 1786,
op de Mont Blanc, in de regio rond Chamonix, Zuid-Frankrijk, en werd in de eerste helft van de
19e eeuw in alle alpenlanden populair. Al vanaf het begin vertoonde het een paradoxale combinatie van absoluut unieke eigenschappen en kenmerken die ook in andere sporten voorkomen.
Enerzijds deelt alpinisme met andere buitensporten de dynamiek tussen individuele prestaties
en teamgeest. Anderzijds is alleen voor alpinisme het landschap gewoon zo als dat van nature
is, het veld waarop gespeeld wordt. Dat landschap biedt ook de uitdagingen – en de risico’s. En
die zijn uniek levensgevaarlijk. Evenzeer vormen de bergsportliefhebbers een unieke mix van
hooggekwalificeerde, meestal technisch perfect toegeruste professionals die het zich steeds
moeilijker willen maken, en amateurs van alle leeftijden die gewoon graag gezellig in de bergen
komen wandelen, en talloze varianten daartussen.

Albert Heim
Notizen über den Tod durch Absturz (1892)
Enkele aantekeningen over een plotselinge
dood door een onverwachte val

Speciaal bijzonder voor bergsport is wat in de titel van deze tekst is aangeduid. Af en toe valt een
klimmer van grote hoogte plotseling omlaag. Vaak overleeft hij het niet, soms is hij héél even nèt
niet dood, en een enkele keer doet zich in dat korte moment waarin hij ten onrechte denkt dat hij
dood is, een uniek bijzonder fenomeen voor.
Over wat dat fenomeen precies inhoudt, leven grote onzekerheid en verwarring. Het fenomeen
heeft weliswaar een naam: NDE, Near Death Experience, Nabij de Dood Ervaring (vroeger BDE:
BijnaDood Ervaring), maar de inhoud van dat fenomeen is ‘oceanisch van omvang’, zoals Douwe Draaisma specificeert in zijn overzicht van deze zgn. NDE. En die verwarring en onzekerheid
worden alleen maar groter. Niemand kan zeggen wat het fenomeen precies inhoudt en wat het
betekent.
In zulke situaties is het nuttig om terug te gaan naar de bronnen. Voor beter begrip van de NDE
is dat een vruchtbare zoektocht. Deze ‘werktekst’ geeft eerst in facsimile de oorspronkelijke tekst
van de eerste publicatie waarin het fenomeen systematisch beschreven is met daarnaast een
speciaal soort vertaling. Die staat vol met passages waarin de lezer uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om zelf actief mee te denken over de vraag wat de auteur precies bedoeld kan hebben.
De laatste drie bladzijden zijn relevant voor wat hier en nu in Nederland speelt omtrent de dood
en daaromtrent. In deze dagen is niet ‘bijna dood’ maar echt helemaal dood na een zogeheten
‘voltooid leven’ actueel.
Deze ‘aantekeningen’ van Albert Heim zijn onmisbare literatuur voor wie wil begrijpen wat gaande is in het debat dat nu gevoerd wordt over ouderen die ‘op waardige wijze’ hun leven zelf
moeten willen kunnen beëindigen.

Deze werktekst wordt informeel [≈ sine pecunia, ‘om niet’, gratis] verspreid onder geïnteresseerde vrienden,
collega’s en anderen die zich betrokken voelen bij inhoud en strekking van het werk van Albert Heim. Anderen
die ook een exemplaar zouden willen hebben, kunnen dat tegen kostprijs [€6,00 exclusief eventuele verzendkosten] bekomen via hugo@verbrugh.nl.
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(Hieronder de tekst zoals ik die IN HET KADERTJES binnen-voor zou willen
'DIT IS NIET EEN BOEK'.
Deze woorden zijn een variant
op de titel van schilderij
van de Belgische kunstenaar
René Magritte (1898-1967):
'Ceci n'est pas une pipe': dit is niet een pijp.
Diane Pecher verwees ernaar in haar oratie
'Veranderlijk en meegaand: De flexibiliteit van onze kennis'
Erasmus Universiteit Rotterdam, 5 februari 2019;
https://www.desteronline.nl/u-weet-meer-dan-u-waarschijnlijk-denkt/

Waarom citeer ik dit hier?
Omdat de zestien dubbelzijdig beprinte, in
dit blauwe omslag samengeniete blaadjes
niet een boek zijn.
LEES VERDER ACHTERIN

BINNEN-ACHTERKANT
(Hieronder de tekst zoals ik die IN HET KADERTJES binnen-voor zou willen
BEELD VAN ERASMUS
'DIT IS NIET EEN BOEK'.
Deze woorden zijn een variant
op de titel van schilderij
van de Belgische kunstenaar
René Magritte (1898-1967):
'Ceci n'est pas une pipe': dit is niet een pijp.
Diane Pecher verwees ernaar in haar oratie
'Veranderlijk en meegaand: De flexibiliteit van onze kennis'
Erasmus Universiteit Rotterdam, 5 februari 2019;
https://www.desteronline.nl/u-weet-meer-dan-u-waarschijnlijk-denkt/

Waarom citeer ik dit hier?
Omdat de zestien dubbelzijdig beprinte, in
dit blauwe omslag samengeniete blaadjes
niet een boek zijn.
LEES VERDER ACHTERIN

BINNEN-ACHTERKANT
BEELD VAN ERASMUS

René Magritte en Diane Pecher zijn niet de
enige auteurs naar wie ik wil verwijzen ter
toelichting van mijn mededeling 'Dit is niet

HIER KOME HET BEELD ZOALS DAT TUSSEN
DIANE EN HAAR VRIEND STAATZO STAAT HET NU OOK ERGENS OP DE CAMPUS
KUN JIJ DIT VERDER ZO VERWERKEN?

René Magritte en Diane Pecher zijn niet de
enige auteurs naar wie ik wil verwijzen ter
toelichting van mijn mededeling 'Dit is niet
een boek' als uitleg bij de hier samengeniete
blaadjes. Op het plaatje hiernaast staat een
beroemd beeld van de beroemde Erasmus
naar wie onze Rotterdamse universiteit is
genoemd. Het plaatje spreekt boek(!)delen.
Erasmus (1466-1536) staat een boek te lezen;
dat zien wij. Het boek is heel groot en heel dik.
https://www.desteronline.nl/beeldend-denken-eenverhaal-over-twee-plaatjes/

Mijn zestien blaadjes-plus-omslag zijn ook
groot, maar juist heel dun. Daarom kun je
het bundeltje eigenlijk niet een boek noemen.
Waarom vertel ik dit hier?
Omdat dit een 'werktekst' is.
LEES VERDER OP BLZ. 4

Enkele aantekeningen over plotselinge
dood door een onverwachte val

Deze berg, de Säntis, komt op blz. 12 van het verhaal van Heim ter sprake

Albert von Sankt Gallen Heim (Zürich 12 april 1849
aldaar, 31 augustus 1937) was een Zwitserse geoloog,
bekend om zijn nauwkeurige onderzoek aan de Alpen. …
– Toen hij 16 jaar oud was maakte hij al een structureel
– geologisch model van het Tödimassief [de hoogste
- bergtop (3614 meter) in de Glarner Alpen, op de
- kantonsgrens tussen Glarus en Graubünden, en is
– sterk vergletsjerd en moeilijk te beklimmen].
– Daardoor werd hij opgemerkt door een hoogleraar
– die Heim verder voor de geologie interesseerde
– door hem instructies en aanwijzingen te geven.
– Heim werd in 1875 hoogleraar in de geologie
– en in 1882 werd hij directeur van de Geologische Dienst
van Zwitserland. Heim is bekend vanwege
– zijn nauwkeurige onderzoek naar de geologische
– structuur van de Alpen, waarmee hij de eerste was
– die de geologische structuur van een gebergte
– nauwkeurig in kaart bracht. Zijn boek
– Mechanismus der Gebirgsbildung uit 1878
– is een belangrijk geologisch werk, waardoor
– de structurele geologie een sprong vooruit nam.
– Heim deed ook onderzoek naar gletsjers in de Alpen. Hij
schreef het Handbuch der Gletscherkunde in 1885.
–

Albert Heim
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Een 'werktekst' voor communicatie op geleide van 'anamnesis'
'Werktekst' is niet een veel gebruikt Nederlands woord. In het Duits is Arbeitstext daarentegen wel gangbaar.
Met deze vaststelling komt een leidmotief van deze tekst in het verhaal. Deze tekst is in de eerste plaats een
vertaling van een Duitse tekst – van de schriftelijke versie van een bijna 130 jaar geleden mondeling in
een groep mensen die met elkaar vertrouwd waren in het Schwyzerdütsch uitgesproken onderzoekverslag.
Alleen al de vier door vetdruk geaccentueerde bijzonderheden hierboven verdienen een toelichting. De tijden
veranderen, en wij veranderen met hen, en 'de taal' als zodanig alsmede alle afzonderlijke talen veranderen.
Dat doet vermoeden dat er iets nieuws gaande is in het verband tussen 'vertaling en de betekenis van alles'.
De laatste zes woorden waren de ondertitel van een boek van David Bellos: 'IS THAT A Fish in YOUR
EAR? Translation and the meaning of everything' (2011). Het is een baanbrekend betoog, dat veel meer aandacht verdient dat het althans tot nu toe in Nederland gekregen heeft. Kort samengevat: wereldwijd is een
fundamentele revolutie gaande in de relatie tussen taal en werkelijkheid, tussen de woorden en de dingen.
Dat is een vaststelling die onmiddellijk gekoppeld moet worden aan het fenomeen waar deze tekst over gaat
– of, beter gezegd, aan de vráág wáárover deze tekst gaat. Met Notizen, 'Enkele aantekeningen', kun je alle
kanten op, en dat gebeurt op de volgende bladzijden dan ook. Een eerste antwoord, ultrakort geformuleerd:
In deze tekst geeft de gerenommeerde Zwitserse geoloog en alpinist Albert Heim een eerste verslag van wat
een halve eeuw later in de wereld zou komen als Near Death Experience: Nabij de Dood Ervaring: NDE.
Sindsdien is er heel wat op gang gekomen over wat aangeduid wordt met deze drie letters, in Nederland ook
wel bekend als BDE, Bijna Dood Ervaring. Het voornaamste resultaat is vooral onzekerheid en verwarring.
Mijn voornaamste doel met de publicatie van deze tekst is bij te dragen aan ontwarring en aan zekerheid in
verband met deze NDE en alles wat daarmee te maken heeft. Daarbij volg ik twee sporen. Het ene is 'PGO':
ProbleemGestuurd Onderwijs in kleine groepen. Dat heb ik de laatste halve eeuw gegeven in de EUR en haar
voorgangers. Vanaf eind vorige eeuw was dat vooral in het vakgebied Toegepaste Wetenschapsfilosofie, en
dat ging op geleide van de 'anamnesis'. Dat betekent 'herinnering' maar wel met een specifieke ondergrond.
Het Griekse woord anamnesis komt van Plato, en betekent bij hem de herinnering die een mens meebrengt
wanneer hij een nieuw leven op aarde begint. In die anamnesis leven vooral voornemens voor het aardeleven
dat hij op het punt staat te beginnen. Probleem is alleen dat hij vlak voor zijn geboorte al die anamnesis bijna
helemaal vergeet. Levenskunst wordt daarmee vooral de kunst om die herinneringen weer boven te krijgen.
De specifieke variant van PGO in samenhang met anamnesis loopt aldus: [1] Studenten lezen individueel de
tekst. [2] Iedereen noteert voor zich zelf welke passages hem / haar wel of juist niet aanspreken. [3] Zij / hij
(a) waardeert die passages met een getal tussen 0, 000 … 01 en 0,999, (b) licht de keuze in enkele woorden
toe en (c) stuurt minstens een etmaal voor de onderwijsbijeenkomst het resultaat aan de docent en aan de
medestudenten. [4] De docent maakt een programma voor de bijeenkomst, waarin allereerst telkens de twee
studenten met de meest extreme waarderingen met elkaar in debat gaan. De anderen tune'n geleidelijk in.
[5] Het idee achter deze opzet is dat de studenten zich, door hun inzichten, ideeën en waarderingen op deze
manier 'aan elkaar te slijpen', weer bewust gaan worden van wat ze in dit leven hier wilden komen doen.
Deze werkwijze kan in principe in elke onderwijssituatie toegepast worden. Inzake het fenomeen waar deze
tekst over gaat, is hij vooral vruchtbaar vanwege de verwarrende gelaagdheid van dit fenomeen (leven ↔
bijna dood ↔ echt dood, verleden ↔ heden ↔ toekomst, ... – you name it.
Alles verandert; ook taal verandert. Wij hebben nu [1] de digitale tekst op het tweedimensionale computerscherm met het voordeel dat we met onze muis lekker een beetje kunnen 'mééschrijven', [2] de zogeheten
'moet' = de in-druk in het papier in de gedrukte tekst die weliswaar niet echt bewust zichtbaar is maar die, bij
wijze van spreken placebo-achtig 'homeopathisch verdund', ons wel uitdaagt om hem, 'de diepte in', via
onze minuscule oogspiertjes met onze wilsimpuls volgen, en [3] 'in sermone': in de gesproken taal.
Omslagontwerp, technische uitvoering en andersoortige medewerking Dianne van Haver
Ook past een woord van dank aan de Schweizer Alpen-Club SAC | Club Alpin Suisse CAS, met name
aan Dagmar Leisi in Bern, voor toestemming om de tekst van Heim op deze wijze te mogen publiceren.
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Voorwoord
Tien jaar geleden reed ik met de auto van een collega die haar kniebanden tijdens het skiën verletst had terug
uit Oostenrijk. In Luxemburg werd ik op de snelweg met grote snelheid door een BMW ingehaald. Dit kon,
want het was rustig op de driebaansweg. Ik reed op de middenbaan. Voor ons reden meerdere vrachtauto’s op
de rechterbaan. De bestuurder van de BMW was, nadat hij mij via de linkse baan had ingehaald , ook weer
op de middenbaan gaan rijden. Plots, zonder richting aan te geven, wisselde de bestuurder van een van de
vrachtwagens van de rechterbaan naar de middenbaan. De bestuurder van de BMW deed een vergeefse poging om een aanrijding te voorkomen. Ik passeerde op de linkerbaan, schoot twee maal naar rechts, en par keerde mijn auto op de vluchtstrook waarna ik mij in haast naar de plaats van het plotse ongeval begaf. Wel licht kon ik hulp bieden. De ravage was enorm. De rechter kant van de BMW was, door de plotse aanrijding
met de achterkant van de vrachtwagen, op groteske wijze verwrongen. Het metaal van de auto had het lichaam van de bijrijdster, een jonge blonde vrouw, letterlijk uit elkaar getrokken. Zij was overduidelijk over leden. De bestuurder, een man van ongeveer vijftig jaar, leefde nog. Hij was opvallend verzorgd gekleed. Een
lichtblauw overhemd en een rode zijden stropdas. Hij had zijn linkerhand nog aan het stuur. Ik hoorde zijn
Rolex horloge tikken. Verder was er een serene stilte. Alleen een zacht sissen van gelaedeerde leidingen in de
motor. Verder een doodse stilte. De ademhaling van de man was gaspend als van een stervende. Hij had zijn
ogen open en keek recht vooruit. Er droop wat bloed van zijn kin op zijn overhemd en stropdas. Ik merkte op
dat het bloed op de stropdas wegviel in de rode zijde. Het was duidelijk dat ik niets voor de man kon doen.
Hij was inwendig aan het verbloeden. Zijn gaspende ademhaling was hier een teken van. Ik sprak hem aan in
het Frans en legde mijn hand op zijn arm. Er kwam geen enkele reactie. De rust van het sterven van de man
kwam overeen met de serene stilte in de omgeving. Uiteindelijk, na ongeveer tien minuten stopte zijn ademhaling en zakte zijn hoofd opzij. Ik gaf een kaartje met mijn contactgegevens aan de chauffeur van de vracht wagen, mochten de autoriteiten nog contact met mij willen hebben als getuige over de toedracht. Ik vervolg de mijn weg.
Onderweg dacht ik: 'Wat zouden de chauffeur van de BMW en de vrouw naast hem gedacht hebben op het
moment dat de crash onvermijdelijk werd? En wat had de man nog gedacht in de laatste minuten van zijn leven?' De serene rust van het sterven en van de omstandigheden en de onverstoorbaarheid van de stervende
man deden mij denken dat hij niet gestoord wilde worden tijdens zijn sterven.
De vraag die Zwitserse geoloog Albert Heim (1849-1937) zich aan het einde van de negentiende eeuw had
gesteld toen hij de plotse dood door een val van hoogte wilde onderzoeken was: ‘Van welke aard waren de
sensaties van de plotseling verongelukte in de laatste seconden van zijn leven? (‘ Welcher Art sind die Empfindungen des plötzlich Verunglückten in seinen letzten Lebenssekunden gewesen?‘). Hoewel zijn onderzoek
algemeen wordt beschreven als eerste ‚Nahtodforschung‘ (In het Nederlands te vertalen als dicht-bij-de-dood
onderzoek, of zo u wil ‘bijna-dood onderzoek’) heeft hij dit zelf nergens zo genoemd, maar hij beschrijft op
bijna antropologische wijze de ervaringen van hen die ternauwernood (‘…mit knapper Noth…’) tijdens een
ongeval aan de dood ontsnapt zijn. Hij gaat er daarbij van uit dat zij die werkelijk te pletter zijn geslagen en
daarbij zijn omgekomen, hetzelfde hebben ervaren als deze ternauwernood ontsnapten. De reden dat hij dit
aanneemt is dat de ternauwernood ontsnapten na hun val bewusteloos waren. Dood en bewusteloosheid zijn
voor Heim gelijk (‘Für die Empfindung sind Bewutlosigkeit und Tod ganz gleich‘). Voor Heim is zich weer
bewust worden na bewusteloosheid als uit de dood wakker worden.
Heim beschrijft hier de beperkingen van al het onderzoek naar ervaringen en sensaties van mensen die in een
toestand zijn geweest die voor anderen tot de dood heeft geleid. Hoewel de ervaringen van de ternauwernood
ontsnapten indrukwekkend en bijzonder zijn, vertellen zij ons helemaal niets over het werkelijke stervensmo ment, het moment dat het leven ophoudt en overgaat in de biologische dood. Want juist dit kan niemand na vertellen. De zogenoemde Bijna-dood-ervaringen zou men beter als ‘nog-net-in-leven-ervaringen’ kunnen
noemen. Dat bewusteloosheid gelijk is aan de dood is uiteraard te falsifiëren. Het Griekse woord coma bete kent dan ook slaap en niet dood. Bij de meeste vormen van bewusteloosheid zijn de uitingen van functie van
grote delen van de hersenen weliswaar niet waarneembaar, maar dat betekent niet dat de hersenen als zijnde
dood zijn. Na het intreden en aanhouden van de biologische dood (door een stilstand van de circulatie van
zuurstofrijk bloed door de hersenen) zijn de hersenen als geheel en irreversibel uitgeschakeld, functieloos.
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Een persoon met dode hersenen kan niets meer ervaren of bedenken. De dode is onttrokken aan het
publieke. Er is geen toekomst meer.
Het deel van hersenen dat herinneringen opslaat is de hippocampus. Het bijzondere in de context van de ervaringen van veel van hen die ternauwernood aan de dood ontsnapten na een ernstig letsel van de hersenen door
wat voor oorzaak dan ook dat zij juist aan het moment van de impact geen enkele herinnering hebben. Zij
hebben een posttraumatische amnesie. Dit staat lijnrecht tegenover de heldere ervaringen die anderen zich
weten te herinneren na een dergelijke acute situatie en deze ervaringen en sensatie kunnen beschrijven.
De bestuurder van de BMW kon mij niets vertellen over zijn ervaringen, gedachten en sensaties
kort voorafgaande aan zijn dood. De ternauwernood ontsnapten die Albert Heim beschrijft konden dat wel.
Heim beschrijft de afwezigheid van pijnsensaties, een aangenaam veilig gevoel, geen angst, overweldigend
heldere innerlijke gedachten over het tot dan toe gepasseerde leven. Toen ik de tekst van Albert Heim herlas,
moest ik weer aan de bestuurder van de BMW denken. Het was toen, daar op de snelweg in
Luxemburg, geruststellend dat er zo’n serene rust was. Ik ervaarde dat als zo sereen, dat ik het
overdreven opgewonden schreeuwen van de vrachtwagenchauffeur ongepast vond. Ik deelde de rust van
het sterven met de stervende man achter het stuur van zijn gecrash'de auto. Ik heb vele, vele mensen zien
sterven. Ik heb hen geobserveerd maar ik heb nooit een doodstrijd gezien. Wat omstanders als lijden
dachten te zien, was slechts het fysiologisch falen van het biologische organisme; het gaspen van de
ademhaling, het rillen, de grauwe kleur van de huid. Wat de stervende dacht en ervaarde, we wisten het niet en
we zullen het ook nooit weten. Zij die echt sterven en overgaan in de dood, die zwijgen daarover. Is hetgeen
Albert Heim beschrijft werkelijk het stervensmoment? Of zit dat er ver voor? Is het wat moderne
ternauwernood ontsnapten beschrijven wat nu als bijnadood-ervaring wordt geduid? Maar heeft dat echt
iets met het sterven van doen? Het is een onbevredigend gissen. Het heeft mij altijd gerust gesteld
dat de natuur mild is. Tijdens het sterven daalt de bloeddruk en stijgt het koolzuur en daalt het zuurstof
gehalte in het bloed. Dat zijn natuurlijke sedativa.
Dan het tegenovergestelde van de getuigenissen van de ternauwernood ontsnapten. Toenemend worden
in tensivisten en intensive care verpleegkundigen op de moderne intensive care afdelingen geconfronteerd met
een categorie patiënten die niet meer onafhankelijk kunnen worden van de orgaanfunctievervangende apparatuur zoals mechanische beademing. Deze patiënten zijn primair opgenomen met een acute ernstige
ziekte, bijvoorbeeld een sepsis. De intensieve behandeling wordt ingezet in de hoop dat het vernietigende proces
gekeerd kan worden. Maar dan dringen zich gaandeweg de behandeling ongunstige factoren aan. De spiermas
sa neemt schrikbarend af, zodanig dat er een ernstige spierzwakte ontstaat. Daarnaast gaat het perifere
ze nuwstelsel falen. De nog magere spieren worden nu niet meer aangestuurd door zenuwen, met als
onontkoombare consequentie dat de patiënt niet meer zelfstandig kan gaan ademen. Het lukt niet meer
om de spiermassa te herstellen en de zenuwen werkzaam te maken. Ik noem dit soort patiënten fuikelingen.
Zij zijn gevangen in de fuik van de intensive care. Deze patiënten merken zelf op een gegeven moment dat
zij niet meer te redden zijn. Zij zijn daarnaast geïsoleerd van alles wat hun leven zin gaf. Zij zijn
onthecht van het vertrouwde, het geborgene. Sensorische prikkels bereiken hen uiteindelijk niet meer.
Zij kunnen niet meer communiceren. Verbaal niet, non-verbaal niet en fysiek niet. Uiteindelijk sluiten zij
zichzelf, als verdediging tegen de inhumane ontluistering, af. Zij zijn voor een ieder onbereikbaar geworden.
Als er een CT-scan van hun hersenen wordt gemaakt ziet deze er volkomen normaal uit. Toch zijn zij niet
meer bij bewustzijn. Al thans zo lijkt het. Ik hou mijzelf, in hoop, voor dat zij in deze tragische ‘maar-nietdood-mogen-gaan situatie’ in hun bewusteloosheid hetzelfde meemaken als de bewustelozen die Albert
Heim beschrijft. Vrij van pijn, serene rust, een aangenaam gevoel, geen angst, innerlijke heldere gedachten
over het gepasseerde leven. Ik heb langdurig naar de gezichten van fuikelingen gekeken. Ik zag geen lijden. En
als de artsen uiteindelijk be sluiten dat de ingestelde behandeling niet geresulteerd heeft in genezing , en de
apparatuur alleen het werke lijke sterven in de weg staat en niets anders rest dan de ingestelde behandeling te
staken, dan komt snel de si tuatie waar wij niets van weten: de dood. Wat wij vlak daarvoor ervaren of
denken te ervaren zegt immers nog steeds niets over de dood maar is geruststellend over de het feit dat, zoals
Albert Heim het ook stelde, het vlak voor de dood niet onaangenaam verpozen is.
Dr Erwin J.O. Kompanje
Medisch filosoof, Klinisch ethicus, universitair hoofddocent Erasmus MC Rotterdam
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Inleiding: startpagina voor een nieuw paradigma
De dood zoals wij die nu kennen, is relatief laat in de geschiedenis van de mens gekomen. Het eerste verhaal
erover wordt verteld in het zogeheten Gilgamesj epos. Die tekst ontstond omstreeks 2100 vC in een destijds
bestaand koninkrijk in de regio die wij Mesopotamië noemen [≈ 'tussen (twee) rivieren', in casu de Eufraat en
de Tigris]. In de meeste archaïsche, Europese en buiten-Europese, culturen wordt de dood niet gezien als einde
van het bestaan, maar wordt hij begrepen als overgang naar een andere vorm van zijn, en dan veelal in verband
gebracht met de reïncarnatie. De meest gangbare begrippen voor de dood zijn daarom metaforen voor
overgang, verandering, reis, bevrijding of afscheid nemen, slaap, ziekte.
In de bijna veertig eeuwen die sindsdien verstreken zijn, is wereldwijd een baaierd aan verhalen verschenen
over deze unieke overgang. Vele ervan vertellen ook over wat ons – misschien – aan gene zijde van die overgang te wachten staat. Een categorie verhalen die meer en betere kwaliteit aandacht verdienen dan ze tot nu toe
gekregen hebben, gaan over de Nabij de Dood Ervaring [Near Death Experience, NDE], in Nederland tot eind
vorige eeuw bekend als de BDE (= Bijna Dood Ervaring]. De eerste auteur die in de geest van de weten-schap
hierover gepubliceerd heeft, is Albert Heim, In 1892 verscheen zijn tekst in het Jaarboek van de SAC, de
Zwitserse Alpenclub [woorden als Nahtod Erfahrung komen er overigens niet in voor]. In deze zogenoemde werktekst heb ik de Duitse tekst in facsimile gereproduceerd en voorzien van een vertaling. Kern van
mijn toelichting is dat Heim's tekst gezien kan worden als startpagina voor een nieuw paradigma over
wetenschap en filosofie van dood en leven in de zin van Thomas Kuhn's Structure of Scientific Revolutions.
Vertalen is een soort variant van toonkunst. Een musicus die een muziekstuk ten gehore brengt, 'vertaalt' bij
wijze van spreken een 'kunstzinnig product' dat een componist op papier in de abstracte zwart-witte
tekens van een partituur heeft gefixeerd in een levend, door anderen auditief waarneem- en waardeerbaar
'product'. Min of meer in deze zin was mijn werk aan de vertaling van de tekst van Heim een kunstzinnig
karwei. Dat werd bevorderd door het mooie evenwicht dat Heim bewaart tussen persoonlijk-betrokken en
inhoudelijk-af -standelijke schrijfstijl. Hij is zelf twee maal bijna dodelijk verongelukt [blz.10/11 en
16/17 en 22/23-26-27], en heeft die ervaringen effectief verwerkt in zijn verzamelde berichten en
verslaglegging van zijn zoektocht.
De tekst is een door Heim zelf uitgewerkte versie van een voordracht die hij voor een groep bevriende leden
van een sectie van de SAC had gehouden. Ook de lezers voor wie hij schrijft, weten dus op voorhand tot in
details waarover hij schrijft. Dat maakt dat hij over veel bijzonderheden uiterst compact schrijft. En die com pactheid trek ik mij een beetje aan. Ik ben voor de helft van afkomst Zwitser, en dat werkt dóór in mijn waardering van de tekst van Heim. Enerzijds ben ik volstrekt onkundig op het gebied van alpinisme. En, eerlijk is
eerlijk, ik ben er ook niet echt in geïnteresseerd. De specifiek-intieme kennis die Heim's toehoorders hadden
van hoe dat gaat wanneer je duizenden meters boven N.A.P door sneeuw en ijs ploetert, is voor mij althans in
dìt leven geheim. Daardoor moest ik tijdens het werken aan de vertaling vaak in cyberspace proberen uit te
vinden waar Heim het over had – wat overigens met enige moeite verrassend vaak best wel een beetje lukte.
Alpinisme is economisch gezien topsport, en daardoor is er uitbundige digitale informatievoorziening. Maar
anderzijds ben ik via meerdere, onderling totaal verschillende verschillende roots, verbonden met de stad
waar Heim zijn lezing hield. Een enkele keer betrapte ik mij zelfs op een geheim privé scenario waarin ik zelf
aanwezig was in de bijeenkomst van de Uto-sectie van de SAC en hem daar live hoorde praten.
Er is nog een ander probleem met de taal. Heim schrijft in een ietwat gestyleerde spreektaal, en dat is welis waar mijn tweede moedertaal, maar dat is wel Schwyzerdütsch van ruim een eeuw geleden, en verschillende
malen was ik onzeker welk actueel Nederlands woord het best zou weergeven wat Heim had willen zeggen.
Soms heb ik me in die onzekerheid beholpen door twee of meer alternatieven aan weerszijden van schuine
strepen / slashes te zetten. Af en toe staat ook een enkel kort commentaar hierover in mijn tekst of in een
voetnoot. Verder zij genoteerd dat ik in mijn Nederlandse tekst de Duitse woorden gecursiveerd heb geprint.
Vet gedrukt staan in mijn tekst passages die in Heim's Duitse tekst gecursiveerd staan.
Vanwege dit alles heb ik deze werktekst als een 'werktekst' gekwalificeerd. De lezer wordt
hierbij uitgenodigd de tekst mutatis mutandis zo goed mogelijk net zó te lezen, als ik dat tijdens mijn
vertaalwerk gedaan heb.
Op blz. 30-32 staan mijn aanvullende wetenschapshistorische en filosofische toelichtingen en commentaren
met impliciet een samenvatting van de redenen waarom ik deze tekst zo belangrijk vind. Ten slotte past een
woord van dank aan mijn vriend Erwin Kompanje, die in zijn Voorwoord een subliem blijk van waardering
geeft voor het werk van Albert Heim.
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Enkele aantekeningen over plotselinge dood door een
onverwachte val
Notizen über den Tod durch Absturz
door
Dr. Alb. Heim, prof. (Sectie Uto)
Het is mijn voornemen in deze tekst aan de lezers van dit Jaarboek een klein onderzoek te presenteren over dood door een plotselinge val in de bergen. Daarbij is het niet mijn voornemen een serie
gruwelverhalen te vertellen en hun ellende breed uit te meten, en evenmin wil ik een inventaris van
ongelukken geven. Laten wij ons er veeleer toe zetten om ook een verschrikkelijke gebeurtenis zó
als die zich voordoet, wetenschappelijk te onderzoeken. Soms verliest het daardoor een deel van
zijn gruwelijkheid, vaak is het weliswaar heel erg voor de overlevenden, maar heel anders voor de
verongelukten zelf.1 Evenmin wil ik spreken over de verschillende manieren waarop men de dood
kan vinden in de bergen. Nee, ik pak maar één, bijzonder interessant punt, namelijk de vraag: van
welke aard waren de gewaarwordingen /gevoelens / belevingen / ervaringen van de verongelukte in de laatste ogenblikken van zijn leven?
Men maakt zich daarover vaak allerlei verschrikkelijke voorstellingen, men denkt aan uiterste vertwijfeling, de grootst mogelijke smart [in verband met vertaling: 'Pein' = 'heftiges körperliches, seelisches Unbehagen; etwas, was jemanden quält' (Duden)], vreselijke pijn, en probeert /
zoekt in de gezichtsuitdrukkingen van de doden, die zo sterk veranderd zijn dat ze niet meer herkend worden ['entstellt'= bis zur Unkenntlichkeit verändert; verunstaltet], door angst vertekende
uitdrukkingen (Angstverzerrungen) af te lezen. Maar dat is allemaal niet zo!
Of het daarbij gaat om een val van een rotswand, om een val over ijs en sneeuw, om een
neerstorten [vertaling Sturz – Absturz ≈ best wel lastig …] in een lawine of in een waterval, doet er
in wezen niet toe [vertaling kommt nicht in Betracht ≈ best wel lastig ….]. Verder is de subjectieve
gewaarwording van iemand die <moeilijk goed vertaalbaar … “een Todstürzenden”…: iemand die
“bezig is” dood te vallen / ? “... is datgene wat in iemand omgaat die met zekerheid weet dat hij binnen korte tijd dood zal neervallen”? / …> dezelfde of hij nou van een steiger voor een huis of een
rotswand stort; ook iemand die door een wagen wordt overreden of die door een machine gepakt
wordt, zelfs de verdrinkende of de in de strijd op het slagveld gedood wordende wordt, zo laat zich
aantonen, op precies dezelfde wijze gewaar en staat op dezelfde manier oog in oog met de dood.2
Voetnoot in Duitse tekst: 'De auteur sprak over dit thema voor de sectie Uto op 26 februari 1892. <Sektion Uto des
Schweizer Alpenclubs SAC wurde im Jahr 1863 gegründet. Heute ist die Sektion die mitglieder-stärkste Sektion
des Gesamt-SAC. Der Name «Uto» ist ein alter Name des Zürcher Hausbergs, des Uetlibergs. >
1. Dit lijkt mij een rare formulering: het is mij niet duidelijk of de persoon die plotseling valt, zijn [of haar, maar
dat is hier niet aan de orde; het hele verhaal gaat alleen over mannelijke personen] Absturz wel of niet overleeft.
2. Ook niet echt duidelijk: van een steiger van een huis vallen hoeft toch niet altijd met zekerheid tot de dood te
lei-den? Maar ook, een heel andere overweging: '… in de strijd op het slagveld gedood [te] worden' kun je in hoge
mate juist wèl verwachten. EN, een overweging waar we nog op terug zullen moeten komen: ' … , “laat zich
aantonen” [wie sich nachweisen lässt] is wel heel abrupt en kort door de bocht.
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Separatabdruck

Notizen

au * dem Jahrbuch

des S . A. C., Jahrgang

XXVII .

über den Tod durch Absturz .
Von

Di'. Alb. Heim, Prof . (Section Uto). l)

*

Indem ieli den Lesern des Jahrbuches eine kleine Untersuchung über
den Tod durch Absturz im Gebirge vorlege, beabsichtige ich nicht, eine
Reihe von Schreckensgeschichten vorzuführen und deren Jammer zu schil¬
dern, auch nicht eine Aufzählung von UnglUcksfällen dieser Art zu geben.
Fassen wir uns vielmehr, um auch ein entsetzliches Ereigniß in seinen
Erscheinungen wissenschaftlich zu studiren. Manchmal verliert es dadurch
einen Theil seiner Gräßlichkeit, manchmal ist es zwar entsetzlich für die
Ueberlebenden, aber ganz anders für die Verunglückten selbst. Ich will
auch nicht sprechen von den verschiedenen Arten des Todes durch Unglücksfälle im Gebirge, sondern ich möchte nur einen einzelnen Punkt
von hohem Interesse herausgreifen, das ist die Frage : Welcher Art sind
die Empfindungen des plötzlich Verunglückten in seinen letzten Lebens¬
sekunden gewesen ?
Man macht sich hierüber oft schreckliche Vorstellungen, man denkt
sich die äußerste Verzweiflung, die größte Pein, furchtbarsten Schmerz,
und sucht in den Mienen der entstellten Todten dann Angstverzerrungen
herauszulesen. Es ist aber nicht so !
Ob es sich um Sturz Uber eine Felswand, um Sturz Uber Eis und
Schnee, um Absturz mit einer Lawine oder in einem Wasserfall handle,
kommt dabei nicht wesentlich in Betracht. Es ist ferner die subjective
Empfindung eines Todstürzenden die gleiche, ob er vom Gerüste eines
Hauses oder von einer Felswand fällt ; und auch ein von einem Wagen
Ueberfahrener oder von einer Maschine Erfaßter , selbst der Ertrinkende
und der im Kampf auf dem Schlachtfelde Fallende empfindet, wie sich
nachweisen läßt, in ganz ähnlicher Weise und blickt dem Tode mit ähn¬
lichen Gefühlen in’s Angesicht.
l) Der Verfasser sprach über dieses
26. Februar 1892.
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Maar ja, de dode kan ons niet meer vertellen wat hij gewaar werd, dus hoe willen wij daarover uitsluitsel / kennis / informatie kunnen verkrijgen? Zij, die zulke ongeluks-valpartijen meegemaakt hebben, maar op het nippertje aan de dood ontsnapt zijn, hebben <hoe vertaal ik schon
dat hier in de Duitse tekst staat?> deze zelfde gewaarwordingen gehad, als diegenen die overleden
zijn [die Todtgebliebenen]. In het bijzonder laat dit zich aannemen in al die gevallen, waar bewusteloosheid opgetreden is. Voor de gewaarwording zijn bewusteloosheid en dood helemaal gelijk. 1
Degene die zich niet meer herstelt van de bewusteloosheid en sterft, kan ons niet meer vertellen; degene die weer wakker wordt, wordt wakker alsof hij uit de dood opstaat en kan ons precies vertellen
hoe het sterven door een plotselinge ongelukkige val <Unglücksfall – twee betekenissen van
'Fall' ...> – hij sterft dan minstens twee maal in zijn leven.
Het materiaal waarop ik mijn uiteenzetting (Darstellung) baseer, ontleen ik aan de volgende
bronnen:
In de alpinistische en andere literatuur stoten we, al is het maar zelden, op overeenkomstige
verhalen. In de Hamburgse lazaretten (= mobiele militaire veldhospitalen) van het oorlogsjaar 1870
evenals bij latere gelegenheden heb ik gewonde soldaten bevraagd2. Veel artsen die met verongelukten moesten omgaan, konden mij informatie geven over wat die soldaten hen verteld hadden. Ik
heb verschillende van steigers gevallen metselaars en dakdekkers, half verongelukte bergarbeiders en spoorwegmannen onderzocht. Een groot aantal alpinisten ('Aelpler') die gevallen waren
zonder hun leven te verliezen, hebben mij hun belevenissen verteld. De catastrofe van 11 September
1881 die bekend staat als 'der Bergsturz von Elm' maakte dat door een plotselinge enorme luchtverschuiving ('Luftschlag') veel mensen opeens weggeslingerd werden en bewusteloos ergens anders
terecht kwamen; meerdere van hebben mij hun belevenissen verteld. Verder heb ik indringende
(eingehende) berichten gekregen van enkele in de bergen gevallen en geredde SAC-clubgenoten en
van drie collega's. Een visser die bij het instorten van de oever van het Zuger meer [5 juli 1887, der
Ufereinsturz von Zug] onder water terecht kwam, vertelde mij van zijn ervaringen. Van het treinongeluk bij Mönchenstein [actuele spelling Münchenstein], 14 juni 1891, staan ons enkele goede ervaringsberichten [Darstellungen] ten dienste, onder andere van een locomotiefmachinist, van enkele
passagiers etc etc3, maar wat mij bij uitstek aanleiding heeft gegeven sinds 25 jaar geen enkele gelegenheid voorbij te laten gaan om zulke notities te verzamelen, zijn mijn eigen ervaringen geweest.
Bij de overgrote meerderheid van de verongelukten – vast wel bij circa 95% – komen onafhankelijk van hun opleiding en intelligentie [Bildung] doen zich in hoge mate dezelfde verschijnselen voor, die de verongelukten alleen gradueel enigszins verschillend gewaar geworden. In het
aangezicht van de dood door een plotseling ongeluk treedt bij bijna allen dezelfde geestelijke toestand op – en wel een geheel andere dan bij een doodsoorzaak die zich minder plotseling voordoet.
Hij laat zich kort aldus karakteriseren:
Er wordt geen pijn gevoeld, even min een verlammende schrik zoals zich kan voordoen bij
een kleiner gevaar (bij voorbeeld een brand die uitbreekt). Geen angst, geen spoor van vertwijfeling geen Pein [zie uitleg over Pein / pijn, Schmerz hierboven] veeleer rustige
1. Dit is, om het voorzichtig te zeggen, een gewaagde speculatie. Met de advantags of hindsight waarover ik ruim
een eeuw later beschik, zal ik hierop terugkomen.
2. Dit slaat op de Frans-Duitse oorlog, een gewapend conflict tussen Frankrijk en een door Pruisen aangevoerde
coalitie van de Noord-Duite Bond en een aantal Zuid-Duitse koninkrijken dat duurde van 19 juli 1870 tot 10 mei
1871. Het eindresultaat was een overwinning voor Pruisen en zijn bondgenoten. Dit leidde tot de val van het
Tweede Franse Keizerrijk, de afzetting van de Franse keizer Napoleon III en de oprichting van het Duitse
Keizerrijk.
3. Der Eisenbahnunfall von Münchenstein am 14. Juni 1891 war die bis heute grösste Eisenbahnkatastrophe der
Schweiz. Beim Einsturz einer Eisenbahnbrücke über die Birs bei Basel starben 73 Passagiere und 171 wurden
verletzt. Dat was dus ongeveer slechts een jaar voordat Heim zijn lezing hield! De herinnering eraan lééfde bij
hem en zijn toehoorders!
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Alb. Keim.

Aber der Todte kann uns ja nicht mehr erzählen, was er empfunden
hat, wie wollen wir darüber Aufschluß erhalten ? Diejenigen, die solche
Unglücksfälle erlebt haben, aber noch mit knapper Noth dem Tode
entronnen sind , haben schon das Gleiche empfunden, wie die Todtgebliebenen. Ganz besonders läßt sich dies in allen denjenigen Fällen
annehmen , wo Bewußtlosigkeit eingetreten ist. Ftir die Empfindung
sind Bewußtlosigkeit und Tod ganz gleich. Derjenige, der sich von der
Bewußtlosigkeit nicht mehr erholt und stirbt , kann uns nicht inehr er¬
zählen ; derjenige, der wieder erwacht, erwacht wie vom Tode und kann
uns genau erzählen, wie das Sterben durch plötzlichen Ungliicksfall
empfunden wird — er stirbt dann wenigstens zwei Mal in seinem Leben.
Das Material, auf welches ich meine Darstellung stütze, entnehme
ich folgenden Quellen:
In der alpinistischen und andern Literatur treffen wir hie und da, ,
wenn auch selten, auf bezügliche Erzählungen, ln den Hamburger Lazarethen des Kriegsjahres 1870, sowie bei verschiedenen späteren Gelegen¬
heiten habe ich Kriegsverwundete befragt. Mehrere Aerzte, die viel
mit Verunglückten zu verkehren hatten, konnten mir von deren Aussagen
berichten. Mehrere von Gerüsten und Dächern gestürzte Maurer und
Dachdecker , halb verunglückte Arbeiter in Bergwerken , an Bahnlinien etc.
habe ich ausgeforscht. Eine große Anzahl Aelpler , die abgestürzt sind,
ohne das Leben zu verlieren, konnten mir genaue Auskunft geben. Solche,
die beim Bergsturz von Elm durch den Luftschlag weggeschleudert und
bewußtlos geworden sind, erzählten mir ihre Erlebnisse. Ferner erhielt
ich eingehende Berichte von einigen abgestürzten und geretteten Club¬
genossen, von drei Fachgenossen etc. Ein Fischer, der beim Ufereinsturz von Zug tief unter Wasser gerissen worden war, erzählte mir seine
Erfahrungen . Vom Eisenbahnunglück von Mönclxenstein stehen uns einige
gute Darstellungen von knapp mit dem Leben davon Gekommenen zu
Gebote, z. B. vom einen Locomotivführer, von einigen Passagieren etc. etc.
Was mich aber veranlaßt hat, seit mehr als 25 Jahren keine Gelegen¬
heit zu versäumen, solche Notizen zu sammeln, sind meine eigenen Er¬
lebnisse gewesen.
Bei der großen Mehrzahl der Verunglückten — wohl bei 95 0o —
ergeben sich, unabhängig vom Grade ihrer Bildung, durchaus die gleichen
Erscheinungen , nur graduell etwas verschieden empfunden . Ange¬
sichts des Todes durch plötzlichen Ungliicksfall tritt bei fast allen der
gleiche geistige Zustand ein — und zwar ein ganz anderer Zustand, als
angesichts einer weniger plötzlich einbrechenden Todesursache. Er läßt
sich kurz wie folgt charakterisiren :
Es wird kein Schmerz empfunden, ebenso wenig lähmender Schreck ,
wie er bei kleinerer Gefahr (Brandausbruch etc.) erscheinen kann. Keine
Angst, keine Spur von Verzweiflung, keine Pein , vielmehr ruhiger
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ernst, diepe resignatie / gelatenheid, lijdzaamheid, moedeloosheid, onderwerping, onderworpenheid,
overgave ... ,<? vertaling 'tegenwoordigheid van geest'?: beherrschende geistige Sicherheit>. De
cognitieve activiteit [die Gedankenthätigkeit] is enorm, waarschijnlijk (wohl) tot honderdvoudige
snelheid of intensiteit versterkt, de actuele situatie wordt / de omstandigheden worden, net zo als
de mogelijke afloop / mogelijke manieren waarop het avontuur kan aflopen, tot ver vooruit objectief helder in de verbeelding / het bewustzijn voorgesteld, er treedt geen enkele verwarring op.
De tijd / Het verloop van de tijd lijkt sterk verlengd. Men handelt bliksemsnel en overlegt correct.
In veel gevallen volgt een plotselinge terugblik op het totale eigen verleden. Ten slotte hoort de
neerstortende mens vaak mooie muziek en valt hij dan in een heerlijke blauwe hemel met roze
wolkjes. Dan dooft het bewustzijn pijnloos uit – gewoonlijk op het moment dat de neergestorte
mens op de bodem valt, maar dat op de bodem vallen wordt hoogstens soms gehoord, nooit met pijn
gevoeld. Van de zintuigen valt waarschijnlijk het gehoor als laatste uit.
Zonder dat ik me in veel afzonderlijke verhalen begeef, moeten toch de belangrijkste punten
naar voren gehaald worden.
Geen pijn! De door kogels getroffen soldaten vertelden me allemaal dat ze het binnendringen van de kogel niet voelden. Ze werden zich daarvan pas bewust wanneer een lidmaat niet meer
wou bewegen of als ze bloed zagen vloeien. Neergestorte mensen voelen niets wanneer hun ledematen breken tot ze willen opstaan en dan met hun ogen zien dat een lidmaat krachteloos neerhangt. 1
Een 16-jarige Italiaan die van een steiger was gevallen en een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk
opliep, vertelde me dat hij dat er alleen iets geklonken had (es habe nur getönt) maar dat het helemaal geen pijn had gedaan: hij had gewoon naar het ziekenhuis kunnen lopen. Toen ik zelf als 16jarige overreden werd door een wagen waarvan het paard op hol geslagen was <? scheu gewordenem> kon ik aan het knallen en tellen horen dat ik één heel groot, vier middelgrote en twee kleine
botstukken gebroken had, en ik vertelde dat direct aan de arts die mij onderzocht; maar of ik benen
of armen gebroken had, dat voelde ik niet, totdat men mij optilde en ik zag dat het linker been met
de voet naar achteren gedraaid hing en dat de knie naar boven verschoven was. Pijn was pas na ongeveer een uur voelbaar. Iemand aan wie een arm of een been verbrijzeld is door een vallend stuk
steen in de bergen, die ziet, voordat hij iets voelt, welk lichaamsdeel gewond is. Toen ik in 1872 op
de Säntis2 omlaag stortte, hoorde ik alleen de slagen, waarmee mijn hoofd en rug gewond raakten
doordat ze op de bodem vielen; ik voelde geen pijn. Het zou makkelijk zijn nog honderden voorbeelden te noemen die allemaal bewijzen3 dat hij een plotseling zwaar ongeluk in eerste instantie de
pijn uitblijft – zonder twijfel3 als gevolg van de enorme geestelijke opwinding (Erregung) die gelijk een hypnose werkt en die louter door andere gedachten die zich opdringen in de hersenen geen
ruimte laat voor andere gedachten.4 Zonder twijfel hebben de doodgevallen verongelukten geen
lichamelijke pijnen meer gevoeld.
Angstverlamming treedt niet op, de gedachtenactiviteit lijkt enorm geïntensiveerd, de
tijd lijkt in gelijke verhouding verlengd. Het
1. 'onverwacht' lijkt mij hier niet van toepassing
2. De Säntis is een berg in de Appenzeller Alpen, een drie-kantons-punt van de kantons Appenzell Innerrhoden,

Appen-zell Ausserrhoden en Sankt Gallen, is de hoogste berg van het Vooralpenmassief Alpstein, een ondergroep
van de Ap-penzeller Alpen, is 2502 meter hoog en ligt vrij geïsoleerd, zodat hij een markante positie in het land
inneemt
3. … 'bewijzen … zonder twijfel … ' is hier lichtvaardig neergeschreven. In mijn toelichting kom ik er op terug.
4. 'Erregung' geeft vertaalproblemen. Duden geeft: Aufregung- Beispiel 'Alle möglichen Erregungen von

jeman-dem fernhalten. . Das Erregtsein; Zustand heftiger Gemüts-, Gefühlsbewegung; Erregtheit – Beispiele
'Seine Er-regung nur mühsam verbergen', 'Er sie zitterte vor Erregung. Maar ook: das Hervorrufen, Verursachen
–Beispiel (Rechtssprache) wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. EN (en ik vermoed dat DIT hier bedoeld
is): das Anre-gen, Reizen – Beispiel 'die Erregung eines Muskels durch den dazugehörigen Nerv'.
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Ernst, tiefe Resignation, beherrschende geistige Sicherheit und Raschheit.
Die Gedankenthätigkeit ist enorm , wohl auf die hundertfache Ge¬
schwindigkeit oder Intensität gesteigert, die Verhältnisse wie die Even¬
tualitäten des Ausganges werden weit hinaus objectiv klar überblickt ,
keinerlei Verwirrung tritt ein. Die Zeit erscheint sehr verlängert. Man
handelt blitzschnell und überlegt richtig. In zahlreichen Fällen folgt
ein plötzlicher Rückblick in die ganze eigene Vergangenheit . Zuletzt
hört der Stürzende oft schöne Musik und fällt dann in einen herrlichen
blauen Himmel mit rosenfarbenen Wölklein hinein. Dann erlischt das
Bewußtsein schmerzlos — gewöhnlich im Momente des Aufschlagens,
das aber höchstens noch gehört, niemals schmerzend gefühlt wird. Von
den Sinnen erlischt wahrscheinlich das Gehör zuletzt.
Ohne mich in viele Einzelerzählungen einzulassen, sollen doch die
wesentlichsten Punkte noch etwas näher hervorgehoben werden.
Kein Schmerz ! Die von Kugeln getroffenen Krieger erzählten mir
alle, daß sie das Einfahren der Kugel nicht spürten. Sie wurden dessen
erst gewahr, wann ein Glied sich nicht 'mehr bewegen wollte, oder sie
das Blut Hießen sahen. Gestürzte merken nichts , wenn ihre Glieder
brechen, bis sie aufstehen wollen und dann mit den Augen sehen, daß
ein Glied kraftlos und baumelnd hängt. Ein vom Gerüst gestürzter 16jähriger Italiener , der Schädelbruch und Schlüsselbeinbruch davonge¬
tragen, erzählte mir, es habe nur getönt, aber gar nicht wehgethan, er
könne selbst in’s Spital laufen. Als ich selbst als 16jähriger Junge von
einem Wagen mit scheu gewordenem Pferd überfahren wurde, konnte ich
am Knallen hören und zählen, daß ich einen ganz großen, vier mittlere
und zwei kleinere Knochen gebrochen hatte, und sagte dies sofort dem
untersuchenden Arzte ; aber ob ich Beine oder Arme gebrochen hatte ,
das fühlte ich nicht, bis ich, als man mich aufhob, sah , daß das linke
Bein mit dem Fuß nach hinten gedreht hing und das Knie nach oben
gerückt war. Schmerz war erst nach etwa einer Stunde fühlbar. Wem
ein Bein oder ein Arm durch einen Steinschlag im Gebirge zerschmettert
wird, der sieht, welches Glied verletzt ist, bevor er etwas spürt. Als
ich 1872 am Säntis abstürzte, hörte ich blos die Schläge, welche Kopf
und Rücken verwundeten, ich empfand keinen Schmerz. Es wäre leicht,
noch hunderte von Beispielen anzuführen, welche alle beweisen, daß bei
plötzlichem schwerem Ungliicksfall zunächst der Schmerz ausbleibt —
ohne Zweifel in Folge der enormen geistigen Erregung, die ähnlich, wie
eine Hypnose wirkt und dem Schmerzgefühl im Gehirn vor lauter sich
aufdrängenden andern Gedanken gar keinen Raum mehr läßt. Ganz
gewiß haben die Todtgestürzten keinen körperlichen Schmerz mehr
gefühlt .
Angstlähmung tritt nicht ein, die Gedankenthätigkeit erscheint
enorm gesteigert, die Zeit in gleichem Verhältniß verlängert . Das
13
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oordeel blijft helder objectief, en voor zover de uiterlijke omstandigheden het mogelijk maken, blijft de neerstortende ogenblikkelijk (blitzschnell) handelingsbekwaam. Uit enkele nader
verklarende en tegelijk bewijskrachtige voorbeelden pak ik er enkele:
Ingenieur Gosset stortte van (fuhr mit) de Haut de Cry in een lawine van naar het dal.1
Hij geeft zeer nauwkeurig bericht over alle afzonderlijke verschijnselen van deze verschrikkelijke
afda-ling. Men leze bij voorbeeld zijn woorden, afgedrukt in J, Coaz, 'Die Lawinen der
Schweizeralpen' 1881, blz. 77 etc en men zal daar de aangeduide kenmerken (Züge) vinden. Hier
zou ik nog in het bijzonder willen wijzen op het gedrag van de gids Bennen, die eerst niet naar de
gevaarlijke plek wilde en als eerste het gevaar onderkende. Er was een scheur ontstaan, die de
lawine zou doen los-komen, “een angstig zwijgen volgde”, het duurde slechts enkele seconden en
werd toen doorbroken door de stem van Bennen: “Wij zijn allen verloren”. Zijn woorden waren
langzaam en plechtig …Het waren zijn laatste woorden. Ik wendde mij naar Bennen om te zien of
hij ook zijn alpenstok in de sneeuw stak2; tot mijn verbazing draaide hij zich o, keek naar beneden in
het dal en spreidde zijn armen”. … Bennen deed geen onwillekeurige of vertwijfelde moeitevolle
pogingen, hij zag heel duidelijk in dat die geen nut zouden hebben, en ging de dood alsof het een
feest was <feierlich> te-gemoet.
In gevallen waar een reddende daad mogelijk is, gebeurt die. Uit ongeveer (wohl) 80 gevallen die ik genoteerd heb, wil ik slechts een twee herinneren. Toen drie klimmers van een groep
al-pinisten op Piz Palü3 die als gevolg van een overhangende sneeuwmassa <? van het touw
waarmee ze aan elkaar verbonden waren> afbraken, wierp Hans Grass zich als tegenwicht op de
andere kant van de bergkam in de afgrond. Alle klimmers bleven aan het beiderzijds over de
kam hangende touw hangen, en werden gered. Toen Brantschen in 1877 op het Matterhorn de
Engelse klimmer die vóór hem aan een touw dat aan een rots bevestigd was, zag neerstorten, nam hij
het touw waaraan hij met de Engelsman verbonden was met zijn tanden vast en hield zich daarna
met beide handen vast aan het rotstouw, zodat hij met het touw in zijn tandende val van de
Engelsman en met zijn [ei -gen] hoofd de val van de voorste klimmer, de gids, ophield.4
Zelfs kinderen vanaf twee jaar redden zich zelf niet zelden door een verbazingwekkend snel
doelbewust handelen, zelfs in gecompliceerde situaties. Ik heb drie opmerkelijke voorbeelden van
zulke gevallen vastgesteld.
Het is zeker niet correct <zutreffend> om te stellen dat in zulke gevallen sprake is van een
“zeer uitzonderlijke tegenwoordigheid van geest” als een persoonlijke eigenschap van het kind in
kwestie. Veeleer laat zich door talrijke gevallen bewijzen, dat de zelfde <persoon / mens>, die in
het aangezicht van de dood in staat is een opmerkelijke handeling te verrichten, door een veel minder ernstige, niet levensbedreigende gebeurtenis verlamd van schrik kan raken, en niets meer, of alleen iets verkeerd kan doen. In de hoogste graad van ver1. Haut de Cry iseen berg van de Berner Alpen, met uitzicht op de Rhône-vallei in het kanton Wallis. Het bestaat
uit verschillende toppen, waarvan de hoogste een hoogte heeft van 2.969 meter boven zeeniveau. De hele berg ligt
in het stroomgebied van de Rhône, dat ongeveer zeven kilometer naar het zuiden stroomt.
2. Dat is en standaardprocedure om te voelen of er hard ijs onder de sneeuw ligt.
3. De Piz Palü is een 3905 meter hoge berg op de grens van het kanton Graubünden en de Italiaanse
provincie Sondrio. Hij heeft een bijzondere bij sommige alpinisten ietwat mythologische aantrekkingskracht.
4. De beklimming(en) van het Matterhorn, legendarische berg bij Zermatt, is een heftg hoofdstuk in de
geschiedenis van van het Zwitserse alpinisme. Zie ook de opmerking van de redactie op blz. 28
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Urtheil bleibt klar objectiv, und soweit es die äußeren Umstände
gestatten , bleibt der Stürzende blitzschnell handlungsfähig . Darüber
einige erläuternde und zugleich beweisende Beispiele aus zahlreichen
herausgegriffen :
Ingenieur Gosset fuhr vom Haut de Cry mit einer Lawine zu Thal .
Er berichtet sehr genau über alle einzelnen Erscheinungen dieser entsetz¬
lichen Thalfährt . Man lese seine Worte z. B. abgedruckt in J . Coaz,
„ Die Lauinen der Schweizeralpen“, 1881, S. 77 etc., und man wird darin
die angedeuteten Züge finden. Hier möchte ich besonders noch das Be¬
nehmen des Führers Bennen hervorheben, der erst die Stelle nicht be¬
treten wollte und zuerst die Gefahr erkannte. Der Riß zur Lostrennung
der Lawine war entstanden , „ein ängstliches Schweigen folgte; es dauerte
nur wenige Sekunden und wurde dann durch Bennen’s Stimme unter¬
brochen : „Wir sind Alle verloren !“ Seine Worte waren langsam und
feierlich . . . Es waren seine letzten Worte . . . Ich wandte mich nach
Bennen, um zu sehen, ob er auch den Alpenstock in den Schnee stoße ;
zu meinem Erstaunen drehte er sich um, sah in’s Thal hinab und breitete
beide Arme aus.“ Bennen machte keine unwillkürlichen oder verzweifelten
Anstrengungen, er sah deren Nutzlosigkeit zu klar ein, er ging dem Tod
feierlich entgegen.
In Fällen, ivo eine rettende That möglich ist, geschieht sie. Aus
wohl 30 Beispielen, die ich mir notirt habe, will ich nur an zwei er¬
innern : Als mit einer G’wechte drei von einer Truppe vom Grate des
Piz Palu abbrachen , warf sich Hans Graß als Gegengewicht in den Ab¬
grund auf der andern Seite des Grates. Alle blieben so am Seil über
den Grat beiderseits hängen und waren gerettet . Als Brantschen am
Matterhorn 1877 dep vor ihm an den im Fels befestigten Seilen klet¬
ternden Engländer stürzen sah, nahm er das Seil, durch das er mit
demselben verbunden war, in die Zähne und hielt sich dann am Felsseil
mit beiden Händen fest, so daß er mit dem Seil in den Zähnen den Sturz
des Engländers , mit dem Kopf denjenigen des nachgerissenen Vorderführers aufhielt.
Selbst Kinder von 2 Jahren an aufwärts retten sich nicht selten
durch ein erstaunlich rasches, zielbewußtes Eingreifen selbst in complicirten Situationen. Ich habe drei merkwürdige Beispiele der Art
constatirt .
Gewiß ist es nicht zutreffend, wenn man in solchen Fällen von einer
„ganz ungewöhnlichen Geistesgegenwart“ als persönlicher Eigenschaft der
Betreffenden spricht. Vielmehr läßt sich durch zahlreiche Beispiele be¬
weisen, daß der Gleiche, der eine merkwürdige That der Art angesichts
des Todes zu leisten im Stande ist, durch ein weniger gefährliches Er¬
eigniß völlig schrecklahm wird und nichts mehr oder gar nur ganz Ver¬
kehrtes zu tliun im Stande ist. Bei dem höchsten Grad von Ueber15
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rassing wordt de geest versterkt, bij een geringere graad wordt die bij velen eerder verlamd1.
Anderzijds echter beschouw ik het ook als onjuist wanneer men zulk handelen zou willen afdoen met de aanduiding dat het een 'reflexbeweging' zou zijn. Het gaat in vele goed gedocumenteerde gevallen niet om automatische afweerbewegingen of om onwillekeurig grijpen naar een reddende uitgestoken hand, maar zeer vaak handelt de neerstortende of verongelukkende op geleide en als
gevolg van een, vooraf in alle onderdelen helder, zij het wel zeer snel, maar geheel bewust voltrokken gecompliceerde gedachtengang <Gedankenreihe; dat is een beetje iets anders dan ons woord
'gedachtengang'>. Toen ik in de zomer van 1881 tussen Aosta en St, Remy tussen de voorste en achterste wielen van een rijdende wagen terecht kwam, en mij nog een ogenblik zwevend aan de rand
van de wagen kon vasthouden, .ging de volgende gedachtengang door mijn hoofd: 'ik kan mij niet
zó lang vasthouden tot de paarden stilstaan ik moet ze laten gaan. Als ik zomaar loslaat, val ik op
mijn rug en rijden de wielen over de voorkant van mijn benen. Dan is dus een breuk van de knie schijf of het scheenbeen onvermijdelijk en dan ben ik zwaargewond. Als ik mij kan omdraaien zodat ik op mijn buik val, dan gaan de wielen over de rugzijde van mijn benen. Als ik dan de musculatuur daar stevig aanspan, dan vormt die een beschermend kussen voor de botten. De druk van de
straat zal minder gauw (leicht) een bot breken, dan de druk van een wiel. Als ik mij naar links draai,
kan ik misschien ook nog het linkerbeen terugtrekken. Omdraaien naar rechts, zou mij daarentegen
als gevolg van de constructie van de wagen (de Gestalt des Wagens) beide benen onder de wagen
gebracht hebben.2 Ik weet heel duidelijk dat ik pas na deze bliksemsnelle, in alle onderdelen mij geheel duidelijke, als in mijn hersenen gefixeerde reflectie <Reflexion, … overweging?>, [dat] ik mij
moest laten vallen, daarbij door een ruk met mijn arm mij [naar] links draaide, het linker been
krachtig naar buiten zwaaide en tegelijk mijn beenspieren tot het uiterste aanspande. Het wiel ging
over mijn rechter knieholte <Kniekehle> en ik hield er alleen een lichte blessure aan over.
Dit is niet een bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest, maar het is evenmin een
gewone reflexbeweging. Het is veeleer een 'reflexie', zoals die zich in een moment van uiterste opwinding <Aufregung; vgl. excitement> van zelf met van nature noodzakelijke (Naturnothwendigkeit), in de door schrik tot het uiterste gespannen (angespannte) menselijke geest verschijnt.3
Een klassieke uiteenzetting (Darstellung) van de subjectieve gewaarwordingen bij een plotseling ongeluk is die van een theologiestudent <VOETNOOT IN DE TEKST: Ik kon zijn naam niet
achterhalen> die in het treinongeluk van 14 juni 1891 op de Mönchensteiner-brug neerstortte . Die
toont tegelijk
1. Heim heeft de woorden 'versterkt' en 'verlamd terecht geaccentueerd want impliciet geeft hij zodoende een
sterk argument voor een leidmotief van zijn betoog in de zin waarin ik dit in mijn inleiding en toelichtingen duid.
Alleen een beschrijving en duiding in termen van de wezensleden zoals Rudolf Steiner die in zijn antroposofie in
de westerse cultuur heeft geïntroduceerd, doet recht aan de verschijnselen die Heim vertelt en bespreekt. In een
volgende versie van deze tekst zal ik hierop terugkomen.
2. Het gebruik van de voltooid verleden tijd geeft argumenten voor de veronderstelling dat Heim deze verklaring
nog eens goed doordacht heeft.
3. Heim's gebruik van het begrip 'Reflexion' verdient een kort commentaar. De aanhef van het lemma hierover in
Ritter's Historische Wörterbuch der Philosophie luidt: ' (von lat. reflectere zurückbeugen; engl. reflection; frz.
réflexion; ital. Riflessione): ‹Reflexion› ist ein Terminus aus der Optik, der erst spät in den philosophischen
Sprachgebrauch eingeht als Grundbegriff einer Hauptrichtung der neuzeitlichen Philosophie, die nur im
kritischen Rückgang auf die menschliche Geistestätigkeit eine gesicherte Erkenntnis gewährleistet sieht. Durch
seine Herkunft bleibt der Reflexion Begriff später auch häufig mit der Metapher des Spiegels und des SichSpiegelns verbunden. Vom 17. Jh. an ist er auch im Englischen und Französischen alltagssprachlich im weiteren
Sinne von ‘Überlegungʼ, ‘nachdenkende Betrachtungʼ gebräuchlich .
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raschung steigert sich die Geistesgegenwart , hei einem geringeren
Grade wird sie hei Vielen eher gelähmt.
Andererseits aber halte ich es auch für unrichtig, wenn man solches
Handeln blos mit der Bezeichnung einer „Reflexbewegung“ abthun wollte.
Es handelt sich dabei eben doch in vielen verbürgten Fällen nicht nur
um automatische Abwehrbewegungen oder unwillkürliches Greifen nach
einer rettenden Handhabe, sondern sehr oft handelt der Abstürzende oder
allgemeiner der Verunglückende auf Grundlage und in Folge einer in
allen Theilen vorher klar , wenn auch sehr schnell, aber völlig bewußt
durchgeführten complicirten Gedankenreihe. Als ich im Semmer 1881
zwischen Aosta und St. Remy zwischen die vorderen und hinteren Räder
eines fahrenden Wagens gerieth und mich einen Augenblick schwebend
am Wagenrande noch halten konnte, ging mir folgende Gedankenreihe
.durch den Kopf : Ich kann mich nicht so lange halten, bis die Pferde
stille stehen, ich muß gehen lassen. Lasse ich einfach gehen, so falle
ich auf den Rücken und die Räder fahren mir vorn über die Beine.
Dann ist wenigstens ein Bruch der Kniescheibe oder der Schienbeine
unvermeidlich und ich bin schwer verletzt . Kann ich mich wenden, so
daß ich auf den Bauch falle, so gehen mir die Räder über die Rück¬
seite der Beine. Wenn ich dann dort die Muskulatur fest anspanne, so
ist das ein schlitzendes Kissen für die Knochen. Der Druck der Straße
wird weniger leicht einen Knochen brechen als der Druck eines Rades.
Wende ich mich beim Gehenlassen links , so kann ich vielleicht auch
noch das linke Bein genügend zurlickziehen, Wendung nach rechts hin¬
gegen hätte bei der Gestalt des Wagens mir beide Beine unter den
Wagen gebracht. Ich weiß ganz deutlich, daß ich erst nach dieser blitz¬
schnellen, in allen einzelnen Theilen mir ganz deutlich, wie im Gehirn
lixirt, eingeprägt gebliebenen Reflexion mich fallen lassen mußte, dabei
durch einen Armruck mich links drehte, das linke Bein kräftig hinaus¬
schwang und sogleich die Beinmuskeln nach äußersten Kräften anspannte .
Das Rad ging mir durch die rechte Kniekehle, und ich kam mit einer
leichten Quetschung davon. Ganz ähnliche Geschichten haben mir manche
Andere erzählt.
Das ist nicht eine bewundernswerthe Geistesgegenwart, das ist aber
auch nicht bloße Reflexbewegung. Vielmehr ist es eine Reflexion, wie
sie im Momente der äußersten Aufregung von selbst mit Naturnothwendigkeit in dem durch Schreck auf’s Aeußerste angespannten menschlichen
Geiste erscheint.
Eine klassische Darstellung der subjectiven Empfindungen bei einem
plötzlichen Unglücksfall ist diejenige eines Theologiestudenten ' ), der mit
der Mönchensteinerbrücke am 14. Juni 1891 einbrach. Sie zeigt zugleich,
1 Ich konnte den Namen desselben leider nicht erfahren.
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hoe de essentile verschijnselen bij verschillende soorten ongelukken dezelfde zijn. Ik neem de volgende tekst over uit het 'Schweizerische Protestantenblatt' van 20 juni 1891:
De reis ging met hoge snelheid maar zeer onregelmatig en schoksgewijs, zodat een gesprek
onmogelijk was. De twee locomotieven werkten niet goed samen en dat was voelbaar in de achterste wagens. Als gevolg hiervan was het gevoel van veiligheid niet erg groot. Ik nam het in eerste instantie niet erg serieus, totdat bij de brug over de rivier de Birs een sterkere ruk dan alle vorige optrad. Maar tegelijk stond de trein midden in zijn vaart opeens stil. De ruk slingerde de inzittenden
tot het dak van de wagon omhoog. Ik zat met mijn rug in de rijrichting en kon niet zien wat gebeurde. De geweldige, metaalharde donderslag die van voren tot ons doordrong deed mij vermoeden dat
wij een botsing meegemaakt hadden. Ik opende de deur en wilde uit de trein. Maar op het zelfde
moment kwam de volgende, achter ons rijdende wagen omhoog en dreigde op mij neer te storten. Ik
ging terug naar mijn plaats in het compartiment en wilde mijn buurman aan het raam toeroepen:
“Wg wezen! Door het raam!” – Maar per ongeluk beet ik op mijn tong waardoor ik mijn mond
moest sluiten. Daarop voltrok zich in allerkortst mogelijke tijd de meest afgrijselijke rit omlaag
(Niederfahrt) die men zich kan indenken. Ik hield mij krampachtig vast aan mijn zitplaats. Armen
en benen functioneerden voorbeeldig goed, elk van de vier instinctief voor zich zelf zorgend en met
bliksemsnelheid de vanwege de het compartiment binnendringende planken, stangen en banken vereiste reflex- en pareer-bewegingen uitvoerend. Een grote vloed van gedachten had intussen tijd
om op heldere wijze door de hersenen te trekken: de volgende dreun brengt je de ellendige
(grimmen) dood, heette het. Een hele rij beelden toonde mij in snelle volgorde al het mooie en
alle liefde die ik op deze wereld beleefd had, en daartussen klonk als een geweldige melodie de
preek die ik dezelfde ochtend had gehoord van de hulppredikant [? Herrn Obersthelfer]: God
is almachtig, hemel en aarde rusten in zijn hand, zijn wil moeten wij duldzaam over ons laten komen [stillehalten]. Oneindige rust kwam óver mij bij deze gedachten, midden in het verschrikkelijke geraas. Nog twee maal werd de wagen omhoog geslingerd (emporgeschleudert); toen stortte het voorste deel verticaal in de rivier de Birs; het achterste deel, met mij daarin werd naar opzij
voorbij de dijk <?über den Damm> naar beneden in de Birs geslingerd. De wagen was in stukken
gebroken ik lag ingeklemd en geplet onder een stapel planken en banken en verwachtte dat ik de
volgende wagen op mijn hoofd zou krijgen; toen werd het opeens stil. Het gedonder (Gepolter)
hield op. Het zweet droop me van de schedel, maar zonder pijn. Het bloedverlies werkte verlichtend. Na een korte inspanning had ik mij door het raam heen uit de puinhoop naar buiten gewerkt.
Pas toen begon ik een idee te krijgen van de omvang van het ongeluk dat plaatsgevonden had.
Heel sterk overeenkomend klinken talrijke berichten van neergestorten. Een noord-
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wie die wesentlichen Erscheinungen bei Unglücksfällen verschiedener Art
ähnlich sind. Ich entnehme das Folgende dem „Schweiz. Protestantenblatt “
vom 20. Juni 1891 :
„Die Fahrt ging im schnellsten Tempo, doch sehr unregelmäßig und
ruckweise, so daß ein Gespräch unmöglich war. Die beiden Locomotiven
arbeiteten nicht gut zusammen und dies hatten die hinteren Wagen zu
entgelten. Das Gefühl der Sicherheit war in Folge dessen nicht groß.
Ich nahm es im ersten Augenblick nicht so ernst, als bei der Birsbrücke
plötzlich ein stärkerer Stoß als alle bisherigen erfolgte. Doch im gleichen
Moment stand auch der Zug mitten im schnellsten Laufe still. Der Stoß
warf die Insaßen bis zur Decke empor. Ich saß rückwärts und konnte
nicht sehen, was vorging. Der gewaltige, metallharte Donner, der von
vorn erscholl, ließ mich einen Zusammenstoß vermuthen. Ich öffnete die
Thttre und wollte davon ; doch im gleichen Augenblick hob sich der
nachfolgende Wagen hoch empor und drohte auf mich niederzustürzen.
Ich kehrte um an meinen Platz und wollte meinem Nachbar am Fenster
zurufen: Zum Fenster hinaus ! — Ein heftiger Biß in die Zunge schloß
mir den Mund. In allerkürzester Zeit vollzog sich nun die gräßlichste
Niederfahrt , die man sich denken kann. Ich klammerte mich krampfhaft
an meinen Sitz. Arme und Beine funktionirten in mustergültiger Weise,
jedes instinktiv für sich selber sorgend und mit Blitzesschnelle die durch
die hereinbrechenden Bretter, Stangen, Bänke gebotenen Reflex- und
Parirbewegungen vollfiihrend. Eine ganze Fluth von Gedanken hatte
unterdessen Zeit, in klarer Weise durch das Gehirn zu ziehen : Der
nächste Stoß bringt dir den grimmen Tod, hieß es. Eine Reihe von
Bildern zeigte , mir in rascher Folge alles Scltöne und Liehe, das ich
auf dieser Welt erlebt , und dazwischen tönte wie eine gewaltige
Melodie die Predigt , die ich am Morgen von Herrn Obersthelfer ge¬
hört hatte : Gott ist allmächtig, Himmel und Erde ruhen in seiner Hand ;
seinem Willen müssen wir stillehalten. Unendliche Ruhe überkam mich
bei diesem Gedanken , mitten unter all ' dem furchtbaren Getümmel .
Zweimal noch wurde der Wagen emporgeschleudert; dann fuhr der vordere
Theil plötzlich senkrecht hinunter in die Birs, und der hintere Th eil mit
mir wurde seitwärts über den Damm hinunter in die Birs geschleudert .
Der Wagen war zerschmettert . Ich lag unter einem Haufen von Brettern
und Bänken eingeklemmt und gepreßt und erwartete den nächsten Wagen
auf den Kopf ; da wurde es plötzlich still. Das Gepolter hörte auf. Von
der Stirne rieselte es heiß herab, doch ohne Schmerz . Der Blutverlust
wirkte erleichternd. Nach kurzer Anstrengung hatte ich mich aus dem
Trümmerhaufen durch ein Fenster herausgearbeitet und erhielt erst jetzt
einen Begriff von der Größe des geschehenen Unglücks. . .“
Ganz ähnlich lauten zahlreiche Berichte von Abgestiirzten: Ein nord19
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boheemse postmeester die in 1871 als 8-jarig jongetje 22 meter van een rotswand viel, berichtte mij:
'Ik werd mij tijdens mijn val van geen enkel onaangenaam gevoel gewaar. Ik herinner me
duidelijk dat ik in de lucht drie tot vier maal draaide <? mich überschlug: sich überschlagen bedeutung nach vorne oder hinten überkippen und sich um die eigene Querachse drehen >; ik had daarbij
maar één bezorgdheid: ik zou mijn zakmes, dat mijn vader mij gegeven had, kunnen verliezen! Ondanks de hersenschudding en de talrijke huidverwondingen die ik aan mijn val overhield kan ik alleen maar opnieuw verzekeren dat ik tijdens de val niet de geringste onaangename pijnlijke of
beangstigende gewaarwording had. Het onder-aan-terecht-komen werd ik al helemaal niet meer
gewaar – kennelijk was ik vlak daarvóór bewusteloos geworden.'
Onze clubgenoot J. Sigrist, die ruggelings van de top van de Kärpfstock viel, bericht:
'De val, die toch naar achter omlaag plaats vond, werd helemaal niet, zoals men gewoonlijk
gelooft, begeleid door het beangstigende gevoel dat men soms in een droom heeft. In tegendeel, ik
meende /voelde (glaubte) mij op de meest aangename wijze zwevend naar beneden gedragen (te)
worden en was tijdens de val volledig bij bewustzijn. Ik overzag mijn situatie en de toekomst van
mijn gezin, dat ik door (mijn levens-)verzekering geborgd had, zonder Pein en zonder angst en wel
met een snelheid die anders nooit mogelijk zou zijn. Er was geen sprake van dat ik mijn adem zou
verliezen, zoals de mensen vaak beweren dat dan gebeurt, en ik raakte pas, zonder pijn, buiten bewustzijn door de zeer sterke dreun (Anprall heftiger Stoß gegen etwas Hartes; [plötzliches] Aufschlagen) waarmee ik op de met sneeuw bedekte rand van de rots <Felsband> terecht kwam. De
kwetsuren die ik aan mijn hoofd en ledematen had opgelopen, voelde ik niet. Ik kon mij geen lichtere, mooiere manier indenken om dood te gaan dan deze. Het weer wakker worden bracht dan uiteraard weer andere gevoelens.
Zeer overeenkomstig luiden bijna alle mij mondeling geworden berichten, evenals de verhalen van Whymper, Tyndall.1
Minder naar de afzonderlijke gebeurtenissen , als veeleer naar de persoonlijkheden is het
tijdmoment heel verschillend, waarin de bewusteloosheid bij de val intreedt. Alpinisten verzekerden
mij vaak, dat de ene meteen bij de val het bewustzijn verloor en daarna niets meer kon berichten
over wat er gebeurd was, maar de meeste anderen verliezen het bewustzijn pas bij een heftige
dreun. Nog zeldzamer zijn de gevallen waar zonder een eigenlijk verliezen van het bewustzijn de
neerstortende handelend op de juiste wijze ingrijpt,bij voorbeeld vanaf een ingestorte brug naar de
oever waadt en uit het water klimt etc., zonder daarna nog énige herinnering te hebben aan de
gebeurtenis of aan zijn handelen. Blijkbaar kan het onder omstandigheden gebeuren dat in plaats
van het be-wustzijn als geheel alleen het geheugen enige seconden uitdooft. Tijdens een val zelf
blijft de val-lende als regel stil. Een angstschreeuw is amper ooit waargenomen.
1. Whymper, Tyndall zijn bekende namen in de roemruchte geschiedenis van het Matterhorn.

20

Notiz »her den Tod durch Absturz.

333

böhmischer Postmeister, der 1871 als achtjähriger Knabe 22 Meter hoch
frei über eine Felswand fiel, berichtet mir :
„Ich empfand während des Sturzes absolut kein unangenehmes Ge¬
fühl, Es ist mir deutlich erinnerlich, daß ich mich in der Luft drei bis
vier Mal überschlug ; ich hatte dabei nur die eine Sorge — ich könnte
mein Taschenmesser, das mir mein Vater eben geschenkt hatte, verlieren !
Trotz der schweren Gehirnerschütterung und den zahlreichen Hautschürfungen , die ich davontrug , kann ich doch nur wiederholt ver¬
sichern, daß ich beim Sturze selbst nicht die geringste unangenehme ,
schmerzliche oder beängstigende Empfindung hatte . Das Auffallen
empfand ich gar nicht mehr, ich bin wohl schon vorher vollkommen be¬
wußtlos geworden.“
Unser Clubgenosse J . Sigrist, der rücklings vom Gipfel des Kärpfsfockes fiel, berichtet :
„Der Sturz, der doch nach hinten hinaus erfolgte, war durchaus
nicht, wie man gewöhnlich glaubt, von dem beängstigenden Gefühl be¬
gleitet, das man oft im Traume hat, im Gegentheil, ich glaubte mich
schwebend auf die angenehmste Weise nach unten getragen und hatte
vollstes Bewußtsein während des Falles . Ich überblickte ohne Pein und
ohne Beängstigung meine Lage und die Zukunft meiner Familie, die ich
durch Versicherung geborgen hielt, und zwar mit einer Raschheit, wie
sie sonst nie möglich wäre. Von Verlieren des Athems, wie die Leute
es oft behaupten, war keine Spur, und erst der stärkste Anprall unten
auf dem schneebedeckten Felsband nahm mir schmerzlos das Bewußtsein.
Die vorherigen Schürfungen an Kopf und Gliedern fühlte ich nicht. Ich
könnte mir keine leichtere, schönere Todesart denken. Das Wieder¬
erwachen allerdings brachte dann andere Gefühle.“
Ganz ähnlich lauten fast alle mir mündlich gewordenen Berichte,
sowie die Erzählungen von Whymper, Tyndall etc.
Weniger nach den einzelnen Vorgängen, als vielmehr nach den Per¬
sönlichkeiten ist der Zeitmoment sehr verschieden, in welchem die Be¬
wußtlosigkeit beim Absturz eintritt. Aelpler versicherten mich oft, daß
der eine von ihnen gleich zu Beginn des Sturzes das Bewußtsein ver¬
liere und nachher nichts mehr vom Hergang zu berichten wisse, die meisten
andern aber verlieren das Bewußtsein erst bei einem heftigen Aufschlagen.
Koch weit seltener sind diejenigen Fälle, wo ohne ein eigentliches Ver¬
lieren des Bewußtseins der Stürzende handelnd richtig eingreift, z. B.
von der zusammengebrochenen Brücke an’s LTfer watet und heraussteigt
etc., ohne nachher die geringste Erinnerung von dem Vorgang und seinem
Handeln mehr zu haben. Es kann also unter Umständen statt dem
ganzen Bewußtsein bloß das Gedächtniß für einige Secunden auslöschen.
Während einem Absturze selbst bleibt der Stürzende in der Regel still.
Ein Angstschrei ist kaum jemals beobachtet worden.
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Een eigen ervaring over de gewaarwordingen bij het neerstorten mag ik hier nog wel vertellen omdat ik een vollediger beeld daarvan kan geven, dan de mij mondeling en schriftelijk gegeven
mededelingen van anderen.
Als een groep goede bergbeklimmers bestegen wij in 1871 bij nog tamelijk veel sneeuw
vanaf 'de blauwe sneeuw' bij de Säntis omhoog richting Seealp. Ik ging voorop. We kwamen boven
de Fehlalp op ongeveer 1800 meter aan de bovenrand van een steile sneeuwgang (Schneecouloir)
die tussen twee, in de atlas van Siegfried (blad 240 duidelijk getekende, rotskoppen steil omlaag
trekt <???> de anderen aarzelden, ik ging <? fuhr – lopen of skiën ze?> meteen staande naar beneden. Het ging zeer snel. De wind (Windzug) wilde mij de hoed afnemen. In plaats van hem te laten
gaan <fahren zu lassen … ? vertaling(en) van het werkwoord 'fahren'...!> beging ik de vergissing
hem nog snel te willen pakken. Deze beweging maakte dat ik viel. Nu kon ik mijn val niet meer beheersen. Ik dreef met de snelheid van de wind tegen de rotskop aan de linkerkant, knalde tegen het
Felsbord <??? GEEN UITLEG TE VINDEN ...> naar boven, 'voer' [fuhr] daarna op mijn rug met
mijn hoofd naar beneden ver de rots, en vloog daarna nog circa 20 meter door de lucht tot ik op de
sneeuwrand [Schneekante] onder de rotswand bleef liggen.
Meteen op het moment dat ik viel, zag ik in, dat nu tegen de rots gesmeten zou moeten worden, en ik verwachte de dreun. Ik groef en klauwde met gekromde vingers in de sneeuw om zodoende te remmen, en scheurde mijn vingers open tot ze bloedden, zonder pijn te voelen. Ik hoorde
precies hoe mijn hoofd en mijn rug tegen elke kant van de rots sloegen <??? bedoeld is dat hij dit
hoort TERWIJL hij naar beneden valt?> en ik hoorde de doffe slag tot ik beneden op de bodem viel.
Pijn [Schmerzen] voelde ik daarentegen pas na ongeveer een uur. Tijdens de val voltrok zich de genoemde gedachtenvloed <?? WAAR HIJ DIE EERDER NOEMT> Wat ik toen in vijf tot tien seconden gedacht en gevoeld heb, laat zich zelfs in tien maal zoveel minuten niet vertellen. Alle gedachten en voorstellingen waren coherent [zusammenhängend] en klaar en duidelijk, allerminst droomachtig verward [verwischt]. In eerste instantie overzag ik de mogelijkheden van mijn (verdere)
lot(gevallen) en ik zei tegen mezelf: de rotskop waar ik zometeen opgesmeten zal worden, valt
blijkbaar / kennelijk onderaan als een steile wand af, want hij bedekte / verborg de beneden volgende bodem (af) voor mijn blik ; het hangt er nu helemaal van af [es kommt … darauf an] of onder de
rotsrand nog sneeuw ligt. Als dat het geval is, zal de sneeuw van de wand afgesmolten zijn en een
scherpe rand (Kante) vormen. Als ik op de sneeuwkant val, kan ik het er levend afbrengen, maar is
er daarentegen beneden geen sneeuw meer, dan stort ik zonder twijfel in de steenslag [Felsschutt]
en dan is bij deze valsnelheid de dood zeker niet te vermijden. Als ik beneden niet dood en niet bewusteloos ben, dan moet ik meteen mijn flesje 'azijnether' [Essigäther] pakken, dat ik bij het vertrek
op de Säntis niet meer heb opgeborgen in mijn draagbare apotheek [Tornisterapotheke] maar in
mijn vestzakje meegenomen heb, en daar enkele druppels van op mijn tong nemen. Mijn stok wil ik
niet laten gaan, misschien kan hij me nog nuttig worden.
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Eine eigene Erfahrung über die Empiindungen beim Absturz darf
ich hier wohl noch erzählen, weil ich ein vollständigeres Bild davon
geben kann, als von den mir mündlich oder schriftlich gemachten Mit¬
theilungen Anderer.
Eine Truppe guter Berggänger stiegen wir 1871 bei noch ziemlich
viel Schnee vom Blauen Schnee am Säntis gegen die Seealp hinab. Ich
ging voran. Wir kamen oberhalb der Fehlalp bei etwa 1800 m an den
obern Rand eines steilen Schneecouloirs, das schief zwischen zwei, im
Siegfried-Atlas Blatt 240 deutlich gezeichneten, Felsköpfen steil hinab sich
zog. Die Andern zauderten, ich fuhr sofort stehend hinab. Es ging sehr
schnell. Der Luftzug wollte mir den Hut abnehmen. Anstatt ' ihn fahren
zu lassen, beging ich den Fehler, ihn noch rasch halten zu wollen.
Diese Bewegung brachte mich zum Fall . Nun vermochte ich meinen
Sturz nicht mehr zu regieren. Ich trieb mit Windeseile an den "links*
seitigen Felskopf, prallte am Felsbord hinauf, fuhr dann auf dem Rücken,
mit dem Kopf nach unten, Uber den Fels und flog schließlich noch circa
20 Meter frei durch die Luft, bis ich auf der Schneekante unter der
Wand liegen blieb.
Sofort, wie ich stüyzte, sah ich ein, daß ich nun an den Fels ge¬
worfen werden müsse, und erwartete den Anprall. Ich grub mit den ge¬
krallten Fingern in den Schnee, um zu bremsen, und riß mir dadurch
alle Fingerspitzen blutig, ohne Schmerz zu empfinden. Ich hörte genau
das Anschlägen meines Kopfes und Rückens an jeder Ecke des Felsens,
und ich hörte den dumpfen Schlag, als ich unten auftiel. Schmerzen
aber empfand ich erst etwa nach einer Stunde. Während dem Fall
stellte sich die erwähnte Gedankenfluth ein. Was ich in fünf bis zehn
Secunden gedacht und gefühlt habe, läßt sich in zehnmal mehr Minuten
nicht erzählen. Alle Gedanken und Vorstellungen waren zusammenhängend
und sehr klar , keineswegs traumhaft verwischt. Zunächst übersah ich
die Möglichkeiten meines Schicksals und sagte mir: Der Felskopf, Uber
den ich nächstens hinausgeworfen werde, fällt unten offenbar als steile
Wand ab, denn er verdeckte den unten folgenden Boden für meinen
Blick ; es kommt nun ganz darauf an, ob unter der Felswand noch Schnee
liegt. Wenn dies der Fall ist, so wird der Schnee von der Wand ab¬
geschmolzen sein und eine Kante bilden. Falle ich auf die Schneekante,
so kann ich mit dem Leben davonkommen, ist aber unten kein Schnee
mehr, so stürze ich ohne Zweifel in Felsschutt hinab, und dann ist bei
dieser Sturzgeschwindigkeit der Tod ganz unvermeidlich. Bin ich unten
nicht todt und nicht bewußtlos, so muß ich sofort nach dem kleinen
Fläschchen Essigäther greifen, das ich beim Weggehen auf dem Säntis
nicht mehr in die Tornisterapotheke geborgen, sondern nur in die Westen¬
tasche gesteckt habe, und davon einige Tropfen auf die Zunge nehmen.
Den Stock will ich nicht gehen lassen, vielleicht kann er mir noch nützen.
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Ik bleef hem dan ook stevig vasthouden. Ik overwoog mijn bril af te doen en weg te gooien om te
voorkomen dat splinters in mijn ogen zouden komen, maar werd zo woest heen en weer geslingerd
en geworpen dat ik er niet in slaagde mijn handbewegingen die daarvoor nodig waren onder controle te krijgen. Een andere groep gedachten en voorstellingen betrof de gevolgen die mijn val zou
hebben voor mijn nabestaanden. Ik zei tegen mijzelf dat ik, beneden aangekomen, al dan niet zwaar
gewond, in elk geval, indien mogelijk, uit alle macht zou moeten gaan roepen: “Mij is niets overko men!”, opdat mijn 'mede-klimmers' <? Begleiter>, waaronder mijn broer en drie vrienden, zich ver
genoeg zouden kunnen losmaken uit hun schrik om überhaupt de moeilijke afdaling om mij te redden zouden kunnen effectueren. Ik dacht eraan dat ik nu in elk geval niet mijn oratie als privaat-do cent, die ik over vijf dagen zou houden, zou kunnen geven. Ik zag voor me, hoe het bericht van mijn
dood bij mij naasten binnen kwam, en troostte hen in gedachten. Dan zag ik, als op een toneel een
eindje verder weg, mijn hele voorbije leven zich in beelden afspelen. Ik zag mijzelf als de hoofdrolspeler.1 Alles was als 't ware gelukzalig bezield (verklärt) door een hemels licht en alles was mooi
en zonder pijn, zonder angst, zonder Pein. Ook de herinnering aan zeer treurige gebeurtenissen was
helder, maar desondanks niet treurig. Geen vechtpartijen, geen strijd, ook vechten was liefde geworden. Verheven en verzoenende gedachten beheersten en verbonden de afzonderlijke beelden en een
goddelijke rust trok als muziek door mijn ziel. Meer en meer omhulde mij een blauwe hemel met
rozerode en vooral teer-violette wolkjes – ik zweefde daarin zonder Pein en zachtjes naar buiten terwijl ik zag dat ik nu vrij door de lucht vloog en dat onder mij nog een sneeuwveld volgde. Objectief
waarnemen (Beobachten), denken en subjectief voelen verliepen gelijktijdig naast elkaar. Toen
hoorde ik een doffe dreun (mein dumpfes Aufschlagen ≈ 'upon impact') en mijn val was ten einde.
Op dat moment was het mij alsof een zwart object voor mijn ogen voorbij schoof, en ik riep uit alle
macht drie tot vier maal achter elkaar “Mij is niets overkomen!”. Ik nam iets van de azijn-ether, ik
greep naar mijn bril die onbeschadigd naast mij in de sneeuw lag, ik betastte mijn rug en mijn ledematen en stelde vast dat ik niets gebroken had.
En toen zag ik mijn mede-klimmers langzaam, stap voor stap [hun voetstappen in de
sneeuw] drukkend (hauend) in de Schneecouloir al heel dicht bij me (van) achter de rotskop, waaroverheen ik weggevlogen was, tevoorschijn komen. Ik kon niet begrijpen dat ze al zo ver waren.
Maar zij zeiden dat ik al een half uur geen antwoord had geroepen. Pas daaruit zag ik in dat bij het
Aufschlagen het bewustzijn verloren had. Daarmee / Daardoor was uit elke zintuigindruk en elke
gevoels- of denkactiviteit een half uur geschrapt / weggesneden. Het zwarte object was het ophouden / verdwijnen van de bewuste1. Noteer de korte opmerking over het postmortaal levenspanorama …
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Ich behielt ihn dann auch fest in der Hand. Ich dachte daran, die Brille
wegzunehmen und fortzuwerfen, damit mir nicht etwa ihre Splitter die
Augen5 verletzen, allein ich wurde derart geworfen und geschleudert, daß
ich der Bewegung meiner Hände hieflir nicht mächtig werden konnte.
Eine andere Gedanken- und Vorstellungsgruppe betraf die Folgen meines
Sturzes für die Hinterbleibenden . Ich sagte mir, daß ich, unten an¬
gekommen, gleichgültig, ob ich schwer verletzt sei oder nicht, jedenfalls,
wenn immer möglich, sofort aus Leibeskräften rufen müsse: „es hat mir
gar nichts gethan !“ damit meine Begleiter, darunter mein Bruder und
drei Freunde, aus dem Schrecken sich so weit aufraffen könnten, um über¬
haupt den ziemlich schwierigen Abstieg zu mir herab zu Stande zu
bringen. Ich dachte daran, daß ich nun meine auf fünf Tage später an¬
gekündigte Antrittsvorlesung als Privatdocent jedenfalls nicht halten
könne. Ich übersah, wie die Nachricht meines Todes bei den Mehligen
eintraf, und tröstete sie in Gedanken. I)annxsah ich, wie auf einer Btilme
aus einiger Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen
Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson.
Alles war wie verklärt von einem himmlischen Lichte und Alles war
schön und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Pein. Auch die Erinnerung
an sehr traurige Erlebnisse war klar, aber dennoch nicht traurig . Kein
Kampf und Streit, auch der Kampf war Liebe geworden. Erhabene und
versöhnende Gedanken beherrschten und verbanden die Einzelbilder, und
eine göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik durch meine Seele. Mehr
und mehr umgab mich ein herrlich blauer Himmel mit rosigen und be¬
sonders mit zart violetten Wölklein — ich schwebte peinlos und sanft in
denselben hinaus, während ich sah, daß ich nun frei durch die Luft flog,
und daß unter mir noch ein Schneefeld folgte. Objectives Beobachten,
Denken und subjectives Fühlen gingen gleichzeitig nebeneinander vor
sich. Dann hörte ich mein dumpfes Aufschlagen, und mein Sturz war zu
Ende. In dein Momente war mir, es husche ein schwarzer Gegenstand
vor meinen Augen vorüber, und ich rief aus Leibeskräften drei bis vier
Mal nacheinander : „Es hat mir gar nichts gethan !“ Ich nahm von dem
Essigäther , ich griff nach der Brille, die unversehrt neben mir im Schnee
lag, ich betastete meinen Rücken und meine Glieder, um zu constaum .,
daß ich keine Knochen gebrochen.
Da sah ich meine Begleiter langsam, Tritt um Tritt hauend, im
Schneecouloir schon ganz nahe bei mir hinter dem Felskopf, über den
den ich hinausgeflogen war, erscheinen. Ich konnte nicht begreifen, daß
sie schon so weit wären. Sie sagten aber, ich hätte wohl eine halbe
Stunde keine Antwort gerufen. Hieraus erst ersah ich, daß ich beim
Aufschlagen das Bewußtsein verloren hatte . Damit war aus jeder Sinnes¬
und jeder Gefühls- und Gedankenthätigkeit eine halbe Stunde herausge¬
schnitten. Der schwarze Gegenstand war das Verschwinden der Bewußt25
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loosheid, dat zich blijkbaar voor het oog een fractie van een seconde later voordeed, dan voor de gewaarwordende hersenen, en zonder de onderbreking zelf op te merken, hadden de gedachten en activiteiten zich daarna precies zó voortgezet waar ze voordien onderbroken waren geworden.1 Daartussen was een absoluut subjectief niets.2 De mooie hemelse voorstellingen werd ik echter alleen
gewaar zolang ik door de lucht vloog en kon zien en denken. Met de bewusteloosheid bij het Aufschlagen waren ook die gewist en ze zetten zich daarna niet voort <BETER: kwamen niet terug?>.
Ik kon nog net lopen, nadat mijn vriend Andreas Anton Dörig mij op mijn benen gehesen
had. De kwetsuurpijnen in mijn rug en de hoofdpijn ontlokten mij weliswaar menige kreet, tot ik, in
ijsomslagen gewikkeld, op de Meglisalp lag. Maar mijn inaugurale rede heb ik desondanks toch nog
op de vastgestelde tijd kunnen houden.
Zeer zeker is het voor het subjectieve momentgevoel (Momentangefühl) en voor de herinnering onvergelijkbaar pijnlijker (peinlicher), een ander te zien neerstorten dan zelf te vallen. 3 Dat
laatste betuigen talloze verhalen. <PASSIM VERTALING HOUTERIG EN ERGER> Soms schrikken degenen die het zien zich bijna letterlijk lam van wat ze zien en lopen de koude rillingen hun
over de rug [zittern an Leib und Seele] of lopen ze zelfs blijvende schade op door de schrik, terwijl
de neergestorte, wanneer hij niet zwaargewond is, helemaal over de schrik en de Pein heen gekomen is. Als late reactie volgt dan uiteraard [freilich] hevige hoofdpijn en grote vermoeidheid <???
EN 'FREILICH'???> Ik heb al meermaals anderen zien neerstorten – zij het zonder dodelijke afloop. Maar deze herinneringen blijven steeds beangstigend / … [schaurig]. Ik moet zelfs erkennen
[bezeugen] dat de herinnering aan het neerstorten van een koe mij vaak nog pijnlijk vervolgt, terwijl
de herinnering aan mijn eigen ongelukkige valpartijen alleen in aangename Verklärung in mijn geheugen zijn ingeschreven [im Gedächtnis eingeschrieben sind]4 – zonder pijn en zonder Pein – gewoon zo als ze gewaargeworden zijn. Zelfs een onaangenaam zenuwtrillen (Nervenkitzeln] zoals
op een hoog zwaaiende schommel komt bij een neerstorten met levensgevaar niet voor.
Nadat de kranten enkele notities hadden gebracht over mijn voordracht in de sectie Uto,
kreeg ik uit Hongarije, Bohemen, Duitsland, Engeland nog een heel aantal aanvullende berichten
[Zuschriften] van verongelukten die allemaal mijn eerder aan talrijke verhalen gewonnen resultaten
bevestigen: helder, zeer snel denken zonder schrik, zonder Pein, zonder pijn. Verschrikkelijk wordt
de dood door neerstorten alleen wanneer de neergestorte ontwaakt uit zijn bewusteloosheid en dan
uren, dagen of zelfs weken langzaam lijdt tot hij langzaam sterft. Maar over zulke gevallen wilde ik
hier niet spreken.
Wij zijn tot het resultaat gekomen dat de dood door neerstorten subjectief een mooie dood
is. Zonder voorafgegane ziekte treedt hij bij helder bewustzijn, bij geïntensiveerde zintuig- en gedachten-activiteit zonder angst of Pein in. Onze in de bergen dodelijk neergestorte
1. Vgl 100 jaar slapen in Doornroosje en iets dergelijks in A Matter of Life and Death (film van Michael Powell
en Emeric Pressburger 1946, en over hoe gestorvenen communiceren met ons via / in het medium 'exaiphnês'..
2. Dit vraagt om nog te bedenken nieuw commentaar, onder andere over hoe gestorvenen communiceren via
absolute tijd
3. Ook dit vraagt om nog te bedenken nieuw commentaar
4. Ook dit vraagt om nog te bedenken nieuw commentaar, nu in 't bijzonder over recente neuropsychologische kennis in het cognitieve paradigma over hoe het geheugen werkt.
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losigkeit. das offenbar für das Auge einen Bruchtheil einer Secunde später
sich einstellte, als für das empfindende Gehirn. Und ohne den Unterbrach
selbst zu bemerken, hatten die Gedanken und Thätigkeiten nachher genau
da sich fortgesetzt, wo sie vorher unterbrochen worden waren. Dazwischen
war ein absolutes subjectives Nichts. Die schönen, himmlischen Vor¬
stellungen aber empfand ich nur, so lange ich noch durch die Luft flog
und sehen und denken konnte. Mit der Bewußtlosigkeit beim Aufschlagen
waren auch sie plötzlich weggewischt und setzten nachher nicht mehr fort .
Noch konnte ich gehen, nachdem mich mein Freund, Andreas Anton
Dörig, auf die Beine gestellt hatte . Die Quetschungsschmerzen im Rücken
und der Kopfschmerz entrissen mir zwar manchen Schrei, bis ich, in Eis¬
umschläge gewickelt , auf der Meglisalp lag. Meine Antrittsvorlesung
habe ich aber dennoch zur vorher festgesetzten Zeit gehalten.
Ganz gewiß ist es für das subjective Momentangefühl und für die
Erinnerung unvergleichlich peinlicher, einen Andern stürzen zu sehen,
als selbst zu stürzen. Dies bezeugen zahllose Erzählungen. Oft sind die
Zuschauer bis zur Unfähigkeit schrecklahm und zittern an Leib und
Seele, oder nehmen sogar dauernden Schaden durch den Schreck, während
der Abgestiirzte, wenn er nicht, schwer verletzt ist, ganz über Schreck
und Pein hinweggekommen ist. Als spätere Reaction folgt dann freilich
bald heftiger Kopfschmerz und große Müdigkeit. Ich habe schon mehr¬
mals Andere abstürzen sehen — zwar ohne tödtlichen Ausgang. Aber
diese Erinnerungen bleiben doch stets schaurig. Ich muß sogar bezeugen,
daß mich die Erinnerung an den Absturz einer Kuh noch oft peinlich
verfolgt, während meine eigenen Unglücksfälle nur in angenehmer Ver¬
klärung im Gedächtniß eingeschrieben sind — ohne Pein und ohne
Schmerz, eben so, wie sie thatsächlich empfunden worden sind. Selbst
ein unangenehmes Nervenkitzeln, wie auf hoch schwingender Schaukel,
kommt beim Absturz mit Todesgefahr nicht vor .
Nachdem die Zeitungen einige Notizen Uber meinen in der Section
Uto gehaltenen Vortrag gebracht hatten , erhielt ich aus Ungarn, Böhmen,
Deutschland, England eine ganze Anzahl von Zuschriften von Verun¬
glückten, welche alle meine schon vorher aus zahlreichen Erzählungen
-gewonnenen Resultate bestätigen : Klares, sehr rasches Denken ohne
Schreck, ohne Pein, ohne Schmerz. Entsetzlich wird der Tod durch
Absturz nur dann, wenn er nicht rasch erfolgt, wenn der Abgestürzte
aus der Bewußtlosigkeit wieder erwacht und dann Stunden, Tage oder
gar Wochen lang leidet, bis er langsam stirbt . Doch von diesen Fällen
wollte ich hier nicht sprechen.
Wir sind zu dem Resultate gelangt, daß der Tod durch Absturz
subjectiv e,in schöner Tod ist. Ohne vorangegangene Krankheit erfolgt
er bei klarem Bewußtsein, bei gesteigerter Sinnes- und Gedankenthätig keit, ohne Angst und ohne Pein. Unsere im Gebirge todtgestiirzten
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vrienden hebben in hun laatste momenten hun eigen verleden in Verklärung geschouwd1. Ze hebben
met liefde aan hun naasten gedacht, ze waren al verheven boven lichamelijke smart, zuivere, grote
gedachten , hemelse muziek, gevoelens van vrede een verzoening beheersten hen, ze vielen in een
blauwe en rozerode hemel zo zacht, zo week, zo zalig – en dan was opeens alles stil. De bewusteloosheid treedt plotseling in, zonder kwelling, de bewusteloosheid bevat geen kwellingen, en in
deze toestand zijn een seconde en een millennium precies even lang en even kort; ze zijn een niets
voor ons. De dood kan voor de bewusteloze geen verandering meer bepalen / vaststellen / determineren / stipuleren / te weeg brengen / veroorzaken [bedingen]; de absolute rust, het pijnloze uitgeblust zijn blijven onveranderd.
Men zou nu een verklaring van deze verschijnselen kunnen proberen. Al naar gelang men
uitgaat van een fysiologisch of een filosofisch standpunt, zal de verklaring zeer verschillend uitvallen en tot zeer verschillende vermoedens leiden. Ik betreed dit gebied met opzet niet. Ik wilde niet
méér dan alleen de feitelijke verschijnselen van deze enorme intensivering van het leven tonen die
de menselijke geest bij de dood door neerstorten biedt, en ik zou de bodem van deze directe waarneming niet willen verlaten.
Voor de achtergeblevenen zijn zulke sterfgevallen vreselijk en hard. Maar toen ik eens aan
een moeder, van wie twee voortreffelijke zonen doodgevallen waren, mijn overtuiging en mijn
waarnemingen hierover meedeelde, was dat voor haar toch een troost-– nu wist ze: de dood was
voor deze neergestorten een mooie dood! Verzoening en zalige vrede was de laatste
gewaarwording , waarmee zij van de wereld afscheid genomen hadden en in zekere zin in de hemel
vielen.
Laten wij, beste Clubgenoten, in de geest een krans leggen op de graven van de neergestorten.
Opmerking van de redactie: Wij hebben aan de voorgaande interessante uiteenzettingen (moeten wij
zeggen: gelukkig?) niets persoonlijks toe te voegen. Slechts één opmerking zij toegevoegd: het geval Brantschen is hierboven [blz. 14 / 330] zó neergezet, als het zich aan dhr Heim op grond van
zijn nauwkeurige informatieverzameling als vastgesteld voordoet; het mag echter niet verzwegen
worden dat de tegenpartij, inclusief de gids, het feit nooit in deze vorm toegegeven heeft.

1. De Duitse Wikipedia geeft hier Aufschluss: Verklärung steht für: Zeitpunkt der Seelenumwandlung eines Toten, um

in das Jenseits übergehen zu können; Verklärung der Herrn: Offenbarungsereignis Jesu Christi
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Freunde haben im letzten Momente ihre eigene Vergangenheit in Ver¬
klärung geschaut. Sie haben der Ihrigen noch liebend gedacht, sie waren
schon erhaben über körperlichen Schmerz, reine, große Gedanken, himm¬
lische Musik, das Gefühl des Friedens und der Versöhnung beherrschte
sie, sie fielen in einen blauen und rosigen, herrlichen Himmel hinein so
sanft, so weich, so selig — und dann war plötzlich Alles still. Die Be¬
wußtlosigkeit tritt plötzlich ein, ohne Qual, sie selbst enthält keine Qualen,
und in diesem Zustande sind eine Secunde und ein Jahrtausend genau
gleich lang und gleich kurz ; sie sind ein Nichts für uns. Der Tod kann
für den Bewußtlosen keine Veränderung mehr bedingen, die absolute
Ruhe, das schmerzlose Ausgelöschtsein bleiben unverändert .
Man könnte nun eine Erklärung dieser Erscheinungen versuchen.
Je nachdem man von einem physiologischen oder von einem philosophi¬
schen Standpunkte ausgeht, dürfte die Erklärung sehr verschieden ausfallen und zu sehr verschiedenen weiteren Vermuthungen führen. Ich
betrete dieses unsichere Gebiet absichtlich nicht . Ich wollte nicht mehr,
als blos die fhatsächlichen Erscheinungen dieser enormen Steigerung
des Lebens zeigen, die der Menschengeist beim Tod durch Absturz bietet,
und ich möchte den Boden der directen Beobachtung nicht verlassen.
Für die Hinterbliebenen sind solche Todesfälle entsetzlich und hart .
Als ich aber einst einer Mutter, deren zwei vortreffliche Söhne todtgestürzt waren, meine Ueberzeugung und meine Beobachtungen dieser Art
mittheilte, da war ihr das doch ein Trost — sie wußte jetzt : der Tod
war für die Abgestürzten ein schöner Tod ! Versöhnung und seliger
Friede war die letzte Empfindung, mit der sie von der Welt Abschied
nahmen und gewissermaßen in ihren Himmel hineinfielen.
Legen wir, liebe Clubgenossen, im Geiste einen Kranz auf die
Gräber der Abgestürzten !

Anm. der Red . Wir haben zu den vorstehenden , sehr interessanten Aus¬
führungen (sollen wir sagen : glücklicherweise ?) nichts Persönliches
.
Nur zu einer Bemerkung gibt sie uns Anlaß : Der Fall Brantschen ist oben so
dargestellt , wie er Hrn. Heim nach seinen genauen Erkundigungen als festgestellt
erscheint ; es darf aber nicht verschwiegen werden , daß die Gegenpartei , Herr
wie Führer, die Thatsache selbst , in dieser Form, nie zugegeben hat.
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Enkele aanvullende wetenschapshistorische en
filosofische toelichtingen en commentaren
Telkens lezen van de tekst van Albert Heim bezorgt mij een speciaal soort vreugde. Het speciale zit 'm in de
nooit eerder door mij beleefde mix van wel-niet begrijpen waaròm precies ik daar zoveel aardigheid in heb.
Enerzijds, aan de kant van het wel begrijpen, voel ik met een unieke innerlijke zekerheid dat Heim tussen de
regels door verslag doet van een baanbrekende ontdekking van iets essentieel nieuws. Ik zie het eerste teken
van een nieuw paradigma. Wat Thomas Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions (1962/1970) bracht
als nieuwe visie op de historische ontwikkeling van de wetenschap, maak ik hier en nu mee aan Albert Heim.
Anderzijds, aan de kant van het niet begrijpen, verzand ik in totale verwarring en onzekerheid als ik begin
aan een gedachtenexperiment dat ik optuig om tot authentiek rationeel beter begrip te komen. Ik stel me
voor dat ik redacteur ben van een nieuw wetenschappelijk tijdschrift, en dat een mij onbekende auteur me de
tekst stuurt die hierboven staat. Ik noteer dat een samenvatting ontbreekt, en ik wil die dan zelf maken, …
… en dan gaat het niet meer, want dan struikel ik over een baaierd aan tegenstrijdigheden en ongerijmdheden
in de tekst. Wat vertelt Heim ons eigenlijk precies in zijn 'Notizen über den Tod durch Absturz'? Het enige dat ik kan bedenken is dat het iets zó nieuw is dat de woorden voor een goede beschrijving ontbreken.
Maar ik wil en moet verder. Een eerste uitweg bieden plaatjes. Mensen die door een onverwachte plotselinge
val éven meenden dat ze dood waren, krijgen verschillende visioenen. Er zijn verhalen over heldere land schappen met bloemen, en over donker nachtelijke stemmingen. Lees Gustav Fechner (1801-1887) over Die
Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht (1879), en zet dan die twee woorden eens bij deze twee plaatjes.
Wéét dan, dat het Duitse woord Ansicht iets anders betekent dan het Nederlandse 'aanzicht' [≈ een bepaalde
kant van waaruit je een voorwerp kunt bekijken: het bovenaanzicht, het rechter- of linkerzijaanzicht en het
vooraanzicht]. Maar Ansicht is Meinung, Überzeugung, maar ook Bild, Abbildung. De Duitse taal opent het
perspectief op denken, innerlijk weten als een waarnemingsorgaan. Dáár kunnen we iets mee.

Om verder te komen, verzin ik een ander, helaas echt onmogelijk gedachtenexperiment. Ik zit met Heim in
de Kronenhalle in Zürich en ik vertel hem wat in mij omgaat als ik zijn verhaal toch wil samenvatten. Omdat
dit sowieso onmogelijk is, schrijf ik het uit in het Nederlands. Wel wordt de stijl meer dan die van Heim
[wiens tekst ook een verslag van een mondeling evenement was] colloquial: zomaar negen losse topoi.
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De waarheid komt eerder aan het licht door een vergissing, dan door verwarring
Truth emerges more readily from error than from confusion.’Francis Bacon (1620), Novum Organum

[1] Eerbetoon
De tekst van Albert Heim geldt algemeen als de eerste publicatie over wat later de 'Bijna-Dood-Ervaring' zou
worden genoemd. Douwe Draaisma, de Groningse (intussen emeritus) hoogleraar in de geschiedenis van de
psychologie, schrijft in het laatste hoofdstuk van zijn boek 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
– Over het autobiografische geheugen' (Historische Uitgeverij Groningen, 2001) ruim twintig bladzijden
over het werk van Heim. '(Bij) wijze van eerbetoon is het gepast te beginnen met het eerste systematische
onderzoek naar ervaringen tijdens momenten van doodsnood', stelt Draaisma, en hij heeft hier goede redenen
voor. 'Het werd uitgevoerd door iemand die men nu een ervaringsdeskundige zou noemen'. De titel van
Draaisma's laatste hoofdstuk spreekt boekdelen: 'Ik zag mijn leven als een film aan me voorbijtrekken'.
[2] Vernieuwingen
Die kwalificatie 'eerbetoon' is trefzeker. De zin 'Ik zag mijn leven als een film aan me voorbijtrekken' geeft
een perfecte samenvatting van het het fenomeen waar we het over hebben. Heim bracht met zijn lezing iets
echt nieuws in de wereld. De tijden veranderen, wij veranderen met hen, en aan het einde van de 19e eeuw,
toen Heim zijn lezing hield, waren enkele kleine en grote veranderingen kort tevoren begonnen. Alpinisme,
bergen beklimmen als sport, was nieuw. Vooral Engelsen kwamen daarvoor graag naar Zwitserland. Enkele
Zwitserse notabelen begonnen zich toen zorgen te maken over die buitenlandse belangstelling, en in 1863
richtten zij de Schweizer Alpen-Club op. Ze vonden direct veel weerklank. En zoals het vaak gaat met grote
vernieuwingen, ging ook meteen vaak iets mis. Al in de eerste alinea's van zijn lezing laat Heim tussen de re gels door heel duidelijk blijken dat zowel hij zelf als zijn toehoorders in detail weten waar ze het over hebben. Iedereen heeft zelf of in zijn vriendenkring of familie wel zo een (bijna) dodelijk ongeluk meegemaakt.
[3] Overtuiging
Minstens even nieuw is de vraag die Heim inspireerde tot zijn onderzoek: 'Van welke aard waren de gewaarwordingen … van de verongelukte in de laatste ogenblikken van zijn leven?' Voor zover ik weet, heeft nooit
eerder iemand die vraag zó gesteld. Zaken als het heilig oliesel, het sacrament der stervenden, de stervenswijding en allerlei varianten hiervan zijn al sinds vele eeuwen bekend; maar het voornemen om wetenschappelijk onderzoek hierover te doen, lijkt mij nieuw – zelfs vermetel. En lees dan wat Heim in de laatste vier
alinea's van zijn tekst schrijft over 'verklaring … feitelijke verschijnselen …mijn overtuiging en mijn waarnemingen … troost ... gewaarwording, waarmee zij … in zekere zin in de hemel vielen', en the stage is set
voor een stevig eigentijds [anno 2020!] essay over Heims vraag en het fenomeen waar we het over hebben.
Filosofie is een erkend en legitiem 'troostmiddel', maar een tekst waarin wetenschap, troost en verwijzingen naar het hiernamaals in één samenhang voorkomen, is bij mijn weten nooit eerder vertoond.
[4] Fenomeen
Dat roept vragen op en meer dan dat. Mijn woordkeus 'Het fenomeen waar we het over hebben' suggereert
dat we niet zeker zijn over wàt wij het precies hebben. Maar die zelfde vraag komt al op in de eerste zinnen
van de tekst van Heim zelf. 'Het is mijn voornemen … een klein onderzoek te presenteren over dood door
een plotselinge val in de bergen', schrijft hij op blz.8. Het woord 'Absturz' in de titel is specifiek, en zijn hele
verhaal is doortrokken van een soort 'onder-ons-alpinisten-ingewijden'-stemming. Maar een paar regels ver der debiteert hij zonder onderbouwing een ongenuanceerde stelling, en introduceert hij 'iemand die door een
wagen wordt overreden, ... (en zelfs de) op het slagveld gedood wordende … '. Waar gaat dit precies over?
[5] Cognition
Om verder te komen, verruim ik het perspectief. In de bijna 130 jaar die sinds Heim's lezing verstreken zijn,
is heel veel veranderd. Een soort paraplu-begrip dat samenhang geeft aan de vele veranderingen die ik voor
goed begrip aan de orde moet stellen, is cognition, 'cognitie'. Het werd bedacht in het begin van de jaren '70
van de vorige eeuw. Toen maakten artificial intelligence, 'zelfrekenende' computers en aanverwante technische vernieuwingen het noodzakelijk één begrip te creëren voor alle processen en functies in verband met
intelligentie, herinnering, kennis, begrip, geloof, overtuiging, waarneming, bewustzijn, wetenschap etc. Dit
cognition-concept zette iets essentieel nieuws in werking. Neurofysiologie en psychologie, onversneden empirische wetenschappen, en de introspectief werkende filosofie gingen in wisselwerking met elkaar aan de
gang, en werden en worden onder de naam 'het cognitieve paradigma' steeds intensiever geïntegreerd.
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[6] Proteus
Maar er moet meer gebeuren. Adequaat eigentijds begrip van het fenomeen waarover wij het hebben, begint
met een nieuwe waardering van het bewustzijn. Albert Heim, Erwin Kompanje en ik gebruiken dat begrip
en verwante woorden ('bewusteloos' en andere) alsof ze vanzelf spreken. Maar dat doen ze allerminst.
Daarom moet ik het perspectief verder verruimen. Ik vind inspiratie bij Ernst Cassirer (1874-1945) In 1933
vergeleek die in zijn boek 'Philosophie der Symbolischen Formen' (1933) het bewustzijn met Proteus, met
de ‘eerste’ figuur in de Griekse mythologie. Proteus is de figuur die telkens andere gedaanten aanneemt, maar
zelf nooit en nergens grijpbaar is. In allerlei verhalen duikt hij ogenschijnlijk uit het niets op, zegt iets of doet
iets en verdwijnt hij weer. En zo is het met ons. Iedereen heeft zijn eigen bewustzijn en het verandert ieder
ogenblik.
[7] Kenvermogen
Met de introductie van Proteus verruim ik niet alleen het perspectief. Ik kwalificeer mythen als legitieme
bron van kennis. Zodoende verruim ik het kenvermogen. Dat klinkt verdacht. Het riekt naar buiten- of zelfs
'boven'-zintuigelijke waarnemingsvermogens, naar parapsychologie, naar occultisme, esoterie and all that.
Die geur bedriegt niet. Mijn betoog neemt een andere wending. Ik kies als advocatus diaboli Peter Medawar
(1915-1987), een van de belangrijkste medisch-biologische onderzoekers uit de 20e eeuw.
[8] Fraude
In een radio-programma van de BBC betoogde Medawar in 1964 dat, kort door de bocht samengevat, elke
wetenschappelijke publicatie eigenlijk een soort fraude is. Het gangbare format van het wetenschappelijke
artikel in de 'erkende', peer reviewed tijdschriften houdt een eenzijdige opvatting in stand van wat wetenschap is. De feiten worden gepresenteerd alsof ze op een niet voor discussie vatbare manier potentieel objectief waar, correct, juist, geldig zijn. De intersubjectieve samenhang waarin ze besproken worden, wordt
geacht een absolute consensus weer te geven van alle deskundige onderzoekers. Absoluut taboe is daarente gen de intiem-persoonlijk subjectieve betrokkenheid van de onderzoeker als gewoon mens die zijn resultaten
ter discussie aanbiedt. Daar mag niet eens hardop over gedacht worden. Dat was althans in 1964 zo.
[9] 'Eigen agenda'
Dat was toen zo. Nu mogen auteurs van zakelijk-wetenschappelijke publicaties ook een eigen agenda volgen.
Dat laat ik mij niet ontzeggen, en ik heb daar goede redenen voor. In de dagen waarin ik deze werktekst af rond, speelt in de media het thema 'Voltooid Leven'. Pia Dijkstra (D66) bereidt een wetsontwerp voor:
'Ouderen die door hun hoge leeftijd vinden dat alles van waarde achter hen ligt en de toekomst hen niets
meer brengt, kunnen dit ervaren als een verlies aan identiteit. … Als iemand dan voor zichzelf concludeert:
“mijn leven is voltooid, ik wil het zelf op een waardige manier beëindigen”, dan zou die wens gerespecteerd
moeten worden en er geen belemmeringen worden opgeworpen'. Hier liggen een weeffout en een verzuim.
De weeffout is het simplistische gebruik van het begrip 'identiteit'. Het verzuim is het verzwijgen van het
feit dat de mens in de laatste ogenblikken van het leven altijd het zgn. postmortale levenspanorama ziet.
'Identiteit' is een kwaliteit sui generis. Die kan veranderen, en dat gebeurt het hele leven dóór. Bij ouder
wordende mensen vaak dramatisch, en niet altijd alleen ten goede], maar zij kan niet meer of minder worden.
'Voltooid leven' wordt in de media altijd ingedeeld bij euthanasie en andere zgn. 'medisch-ethische aspecten'.
Dat is misleidend. Het is alleen de naam voor een variant van het enige echt serieuze probleem in de filosofie
[Albert Camus: 'Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux: c'est le suicide. Juger que la vie
vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie ': Le
Mythe de Sisyphe, 1942]. Het lijkt mij aannemelijk dat in zijn algemeenheid de wijze waarop iemand sterft,
en in het bijzonder wanneer dit met voorbedachten rade door eigen toedoen gebeurt, van invloed zal zijn op
de kwaliteit van het 'panoramisch geheugen' zoals Draaisma het postmortaal tafereel noemt. Voor die stelling
haal ik een argument uit een boekje uit 1975 dat en op goede gronden de reputatie van een standaardwerk
heeft: 'Life after Life – The investigation of a phenomenon – survival of bodily death' van de Amerikaanse
psycholoog Raymond Moody; hij is ook de bedenker van de term “NDE” (= Near Death Experience). In een
Afterword schrijft hij over: ' … reports of near death phenomena which took place in association with attempted suicide. … These experiences were uniformly characterized as being unpleasant. As one woman
said, "If you leave here a tormented soul, you will be a tormented soul over there, too." In short, they report
that the conflicts they had attempted suicide to escape, were still present after they died, but with added complications. In their disembodied state they were unable to do anything about their problems, and they also
had to view the unfortunate consequences which had resulted from their acts.' De pleitbezorgers van het
wetsontwerp 'voltooid leven' verwijzen niet hiernaar. Dat is een verzuim. Deze kritiek is míjn eigen agenda.
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