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De lucide droom

nder  een  'lucide  droom'  verstaat 
men: een droom wiens dromer zich 

bewust is van het feit dat hij in bed ligt, 
slaapt  en  droomt.  Alle  woordenboeken 
vertellen met plezier dat de benaming 'lu
cide droom' afkomstig is  van de Neder
landse psychiater, schrijver, significus en 
ook spiritist, Frederik van Eeden, die leef
de van 1860 tot 1932. In een van zijn luci
de dromen zou deze zijn zoon Paul heb
ben ontmoet, kort nadat die, overeenkom
stig een eigen voorspelling uit zijn kinder
tijd, op zijn vierentwintigste stierf aan tu
berculose.  Er  is  sindsdien  al  aardig  wat 
geschreven én geëxperimenteerd rond de 
lucide  droom,  en  ook  veel  vroeger  al 
kwam het wat bizarre fenomeen ter spra
ke, bijvoorbeeld in de brieven van Aureli
us Augustinus, geboren in de vierde eeuw. 
Edoch,  een  aantal  zaken  omtrent  lucide 
dromen blijven  toegedekt  met  een  waas 
van geheimzinnigheid.
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et vreemde inzake lucide dromen is 
dat het besef van de onechtheid van H
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Frederik van Eeden (1860-1932),  Nederlands psychiater 
en schrijver, lanceerde het begrip 'lucide droom' in het ar
tikel, getiteld: A Study of Dreams (1913).



zijn ervaringen, de dromer helemaal niet 
wakker doet schieten. Het is immers de te 
verwachten  reactie  van  een  gezond  per
soon,  dat  hij  zich  onmiddellijk  afwendt 
van een zaak waarvan hij in de mot krijgt 
dat ze bedrieglijk is. Tenzij het natuurlijk 
gaat om zelf gezocht 'bedrog', in dit geval 
'amusement'  geheten.  In  dat  opzicht  zou 
de  lucide  droom  dan  ook  veel  gemeen 
hebben  met  de  dagdroom,  waarin  men 
zich  immers  nestelt  teneinde  voor  een 
korte  periode alvast  de illusie te  hebben 
dat men aan de soms bijzonder kille reali
teit ontkomt. 

e  lucide  droom  verschilt  grondig 
van de dagdroom, ofschoon in beide 

gevallen de dromer beseft dat zijn ervarin
gen 'onecht' zijn. In het geval van de dag
droom,  zoekt  wie  wakker  is  via  verlan
gende  gedachten  een  schijnwereld  op  te 
wekken, of althans een wereld waarin hij 
het aangename accentueert en het onaar
dige probeert te verdoezelen. Dit gebeurt 
dikwijls reeds in het denken als zodanig, 
dat immers goed in staat is om werelden 
te creëren die beantwoorden aan de wen
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sen  van  hun  schepper,  zonder  rekening 
hoeven te houden met bijvoorbeeld de na
tuurwetten.  Gedachten  dienen  niet  voor 
zelfbedrog maar somtijds zijn aardige ge
dachten gewoon bevorderlijk voor de ge
zondheid en begaan zijn met z'n gezond
heid is iets heel anders dan zichzelf in 't 
ootje nemen.
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enslotte  worden alle  dingen met  ge
dachten  aangekleed,  en  zonder  deze 

kunnen zij  gewoon geen kant op en be
T
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In onze dromen kunnen wij vliegen, maar ook onze dag
dromen en onze verhalen lenen zich tot deze kunst [Vrij 
naar Gavin Hamilton: Venus schenkt Paris Helena tot zijn 
vrouw].



stààn zij niet. Alles wat is, dient immers 
een naam te hebben; over al het bestaande 
moet kunnen worden gepraat, geschreven 
en  ook  nagedacht;  geen  bestaande  zaak 
presteert het om niet de overdenking van 
al was het maar een mus te zijn. En ge
dachten kleden de dingen aan maar  ook 
uit; ze smukken ze op, ofwel halen ze die 
door het slijk. Gedachten zorgen voor de 
perceptie en zij hebben macht, zij maken 
dat  dezelfde  diepvriesmaaltijd  die  in  de 
frituur twee euro kost, in het driesterren
restaurant in 't centrum van de stad mak
kelijk geprijsd kan worden aan het  hon
derdvoudige  van  dat  bedrag.  Het  lapje 
grond  hier  aan  de  gracht  dat  geen  cent 
waard is, is met geen miljard dollar te be
talen als deze gracht de Hudson heet. Een 
krabbel  met  potlood op  papier  getekend 
door een heel braaf kind, is waardeloos - 
dezelfde krabbel waar de naam van Picas
so onder prijkt, kunnen slechts een hand
vol  aardbewoners  zich  veroorloven.  De 
lof verandert zoals koning Midas de din
gen bij eenvoudige aanraking in goud, en 
de  vloek  doodt  ze  genadeloos.  Die  Ge
danken sind frei,  zo zongen de joden in 
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Auschwitz, maar de gedachten zelf kun
nen ook bevrijden ofwel aan ketenen ver
ankeren. 
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Jan Bauwens, Oedipus en de Sfinx, een droombeeld uit de 
Griekse mythologie.



oncrete  dingen  en  gedachten  -  dro
men -  hangen onderling altijd  even 

onverbrekelijk samen als de twee compo
nenten  die  sinds  het  opstellen  van  de 
kwantumtheorie  in  de  oermaterie  zelf 
worden erkend: enerzijds is er het louter 
stoffelijke,  het  'deeltje',  anderzijds  de 
'golf', de 'lading' of de 'geest' van het deel
tje, wat eigenlijk nog het best vertaalbaar 
is als zijn 'invloed'... perfect vergelijkbaar 
met  de  invloed van een belastinginspec
teur,  zoals  de  wiskundige,  René Coppit
ters het ons leert (1): de kans dat hij komt, 
zorgt dat ook als hij niét opdaagt, de be
lastingplichtige zich aan de spelregels on
derwerpt.  De inspecteur  oefent  druk uit, 
ook als hij afwezig is, gewoonweg omdat 
men niet wéét of hij  zal komen. Op de
zelfde  manier  beïnvloedt  ook  wat  hele
maal niét bestaat ons handelen en ons le
ven,  van  zodra  wij  slechts  de  mogelijk
heid  van  dat  bestaan  gaan  overwegen. 
Woorden  kunnen  waarschuwen  maar  de 
keerzijde van die medaille maakt dat  zij 
ook angst inboezemen voor spoken. Alle 
dingen hebben namen; soms zijn die na
men  verwaarloosbaar,  soms  ook  hebben 
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de dingen zelf  nauwelijks vlees aan hun 
botten terwijl hun namen alle andere za
ken in het gelid verplichten te marcheren. 
Het  ontbreken  van  de  ene  component, 
zorgt als het ware voor een compensatie 
door de andere; de stof en de geest lijken 
elkaar aan te vullen en aldus het geheel in 
evenwicht  te  houden.  Wie  niet  sterk  is, 
moet  slim zijn,  zo  wordt  sinds  mensen
heugenis gezegd: het niet bestaande moet 
het tekort aan het bestaande compenseren 
- als dat geen magie is!

n de lucide droom beseft de dromer dat 
zijn droom een droom is en dat wat hij 

droomt, helemaal niet bestaat in de wereld 
waarin  hij  in  een  bed  ligt  met  gesloten 
ogen, slaapt en snurkt. Als in zijn lucide 
droom  een  operazangeres  tot  Frederik 
zegt dat zij vandaag jarig is, dan kan Fre
derik,  eenmaal  ontwaakt,  haar  woorden 
letterlijk herhalen - "Heden ben ik jarig" - 
omdat  hij  ze  ook  gehoord  heeft  in  zijn 
droom. De vraag kon dan uiteraard rijzen 
wat die woorden dan in feite waren, aan
gezien  zij  nooit  hoorbaar  uitgesproken 
werden en bijgevolg ook nooit  met oren 
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konden worden gehoord. Konden zij iets 
anders zijn dan zijn eigen woorden, onuit
gesproken en slechts  gedacht  -  woorden 
die het  stadium van het  uitgesproken en 
het  gehoord  worden  hebben 
overgeslagen? 

n de familie van de auteur dezes doet 
het  verhaal  de ronde dat  een betover

grootvader - toentertijd de enige geletter
de dorpeling - door zijn buurvrouw werd 
verzocht om haar een brief voor te lezen 
die zij ontvangen had. Hij toonde zich di
rect bereid, maar de vrouw verzocht hem 
eerst uitdrukkelijk om tijdens het voorle
zen de oren met zijn vingers dicht te stop
pen: zij wilde vermijden dat ook hij van 
de inhoud van de brief kennis nam. 

I

iteraard  weten  wij  inmiddels  dat 
mensen in staat zijn tot stillezen en 

dat het geschreven woord ons even duide
lijk kan zijn als wat luidop gezegd wordt, 
maar dat die waarheid onbekend was aan 
wie geen notie  van het  lezen hadden,  is 
niet  verwonderlijk.  De  anekdote  dateert 
uit  de  eeuw waarin  Frederik  van  Eeden 
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werd  geboren,  die  het  begrip  'lucide 
droom' in voege bracht; misschien was het 
toen inderdaad voor de meesten nog ge
heel  onduidelijk  of  onuitgesproken  ge
dachten  mogelijk  waren  en  of  zij  wel 
recht  hadden op bestaan.  Het  is  immers 
pas  middels  een moeizaam en langdurig 
cultureel proces, dat de welhaast dierlijke, 
fysieke schreeuw tot gesproken woord ge
worden  is,  het  gesproken  woord  tot 
schrift,  en  wat  neergeschreven werd,  tot 
geheel onstoffelijke gedachte en zelfs tot 
ideologie,  tot  stroming  en  tot  levende 
geest,  welhaast gespeend van elke mate
rie.

at  in  de  lucide  droom  gezegd 
wordt, geschreven, gehoord en ge

lezen,  wordt  noch gezegd noch geschre
ven  noch  gehoord  noch  gelezen,  terwijl 
men het zich wel herinneren kan alsof het 
werd gezegd, geschreven, gehoord of ge
lezen, en zulks is slechts mogelijk als de 
spreker of de schrijver dezelfde is als de 
toehoorder of de lezer... tenzij die twee op 
een andere wijze met elkander in verbin
ding staan dan middels de stoffelijke we
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reld waarin de gedachten van de ene tot 
gesproken  of  geschreven  woorden  wor
den, en de gesproken of geschreven woor
den dan weer tot de gedachten van de an
dere.  Voor mijn part  is  het  duidelijk dat 
zonder de wereld van de stof die 'medede
ling'  geheel  onmogelijk  blijft,  tenzij  uit
eindelijk de spreker of de schrijver en de 
toehoorder  of  de  lezer,  één en  hetzelfde 
wezen zijn,  wat  moet  uitmonden in  een 
solipsistisch  universum.  Met  andere 
woorden:  als  blijken  mocht  dat  mensen 
via  dromen  met  elkander  in  verbinding 
kunnen staan, dan kunnen wij er donder 
op zeggen dat de solipsist het bij het rech
te eind heeft: de wereld met alles en allen 
daarin vervat, is dan een spook vanjewel
ste, de eventuele godheid al dan niet in
cluis. Wie zal het zeggen!

26 november 2009

Noten:

1) Coppitters, René,  Het dualistisch en 
complementair karakter van schepping (
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en evolutie, 1964 (1961), Moregem, uitge
verij Universa, Wetteren, hoofdstuk 14.

15



16


