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Katie is een huisvrouw in Florida. Door omstandigheden 
in het gezin droeg ze zorg voor haar moeder en bezocht 
geen school. Als volwassene is ze positief en eerlijk. 
Ze werkt mee met onderzoekers. Ze bezit paranormale 
gaven en is er niet op uit om hier geld mee te verdienen.
Ik zat aan tafel tegenover deze vrouw en op haar gezicht 
verscheen een klein stukje goudkleurig folie. De handen 
van de aanwezigen waren niet in de buurt van haar ge-
zicht.
Toen ik de onderzoeker Berthold Schwartz hoorde pra-
ten over deze vrouw waarbij aanzienlijke hoeveelheden 
goudkleurig metaal op haar lichaam verschenen, was 
ik geïntrigeerd. Ik realiseerde me direct dat deze casus 
zowel een grote puzzel als een grote kans zou zijn. 
Hebben we hier te maken met wat in het spiritisme ge-
rapporteerd wordt als apport (het ‘opduiken’ van een 
voorwerp dat elders verdwijnt) of als materialisatie (ob-

jecten die uit het niets lijken te ontstaan)?
Bert Schwartz vertelde me dat de gouden folie op ver-
schillende plaatsen op Katie’s lichaam verscheen: op 
haar gezicht, armen, romp en soms op haar benen. Dat 
gebeurt buiten haar wil en gaat gepaard met een bran-
dend en jeukend gevoel. Het brengt haar in verlegenheid 
omdat het ook kan gebeuren als ze ergens dineert. Soms 
blijft het maandenlang weg en ineens is het er weer.
Het lijkt erop dat dat de folie door haar huid naar buiten 
komt. Maar de folie, aldus Bert Schwartz, verschijnt ook 
op haar kleren en op voorwerpen in de buurt. Een an-
dere reden om niet aan te nemen dat de folie door haar 
huid naar buiten komt, is dat uit verschillende analyses 
van de folie blijkt dat het gaat om folie die voor 80% uit 
koper bestaat en voor 20% uit zink. Wanneer je weet 
dat haar bloed normale waarden heeft en wanneer je 
de hoeveelheden ziet, is het niet aannemelijk dat ze dit 

Spontane paranormale ervaringen treden op als je er niet op 

verdacht bent. Soms gaat het om kleine dingen, andere keren 

zijn het juist zeer ingrijpende ervaringen die je in je wezen 

raken of die je visie op de werkelijkheid aan het wankelen 

brengen… 

Wilt u een paranormale ervaring met anderen delen, dan vra-

gen we u die op papier te zetten en op te sturen, of digitaal te 

melden op www.parapsy.nl Een selectie hieruit plaatsen we, 

na overleg met de schrijvers, in deze rubriek.

In het kader van deze rubriek hebben we, speciaal voor dit 

psychokinese nummer een samenvatting opgenomen van een 

hoofdstuk uit een boek van prof. dr. Stephen Braude.

Spontane gevallen

Katie, de Gouden dameKatie, de Gouden dame

Stephen Braude
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allemaal uit haar systeem naar buiten werkt. Gedegen 
onderzoek wees uit dat de folie niet verschilt van de folie 
die in de winkel te koop is. De (voorlopige) resultaten 
van verschillende onderzoekingen, die aan universiteiten 
door onderzoekers in hun vrije tijd zijn gedaan, maar 
niet altijd zijn afgerond, zijn te vinden op mijn website 
(jazzphilosopher.com).
Uiteraard hebben we geprobeerd het verschijnen van 
de folie te filmen. Dit gaat gepaard met moeilijkheden. 

Bert Schwartz heeft als vertrouwenspersoon toestem-
ming om Katie vooraf te controleren om te voorkomen 
dat achteraf gezegd wordt dat ze de folie frauduleus laat 
verschijnen. Hij rapporteert dat hij dikwijls folie heeft 
zien verschijnen, waarbij de grote hoeveelheden het zeer 
onaannemelijk maken dat Katie dat frauduleus heeft 
laten verschijnen. Een beroepsgoochelaar kon niet laten 
zien hoe je met het moeilijk te hanteren folie zou hebben 
kunnen manipuleren.
Alles bij elkaar zou het wenselijk zijn om meer en 
beter films te maken van het verschijnen van de folie. 
Desondanks is de anekdotische getuigenis te uitgebreid 
en de condities waaronder een en ander geobserveerd 
is zijn te duidelijk om de gerapporteerde feiten toe te 
schrijven aan verkeerd observeren, fraude of niet ontdekt 
samenspannen. Als onderzoeker had ik graag willen kun-
nen zeggen dat dit onderzoek wordt voortgezet. Maar de 
vooruitzichten zijn niet bemoedigend. De specialisten 
die daarbij nodig zijn, hebben veel andere verplichtingen 
en zijn ook enigszins gereserveerd over dit alles tegen-
over hun collega’s. Bert rapporteert dat de folie soms 
nog wel verschijnt. Ik blijf dus hoopvol gestemd. We heb-
ben maar een klein deel van de fenomenen onderzocht 
die men rondom Katie rapporteert. n

Een uitgebreide beschrijving van dit alles kunt u vinden in het boek van 

prof. dr. Stephen Braude. Wij danken de uitgever voor het beschikbaar 

stellen van de tekst waaruit bovenstaande compilatie is overgenomen 

door Hans Gerding.

Braude, Stephen (2007), The Gold-Leaf Lady and other 

Parapsychological Investigations, Chicago: The University of 

Chicago Press

Gold-Leaf Lady Katie
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column dick bierman Psychokinese

Niet lang nadat J.B. Rhine zijn parapsychologisch laboratorium 

aan Duke University in 1930 had geopend kwam hij via William 

McDougall, toenmalig hoofd van de afdeling Psychologie, in 

contact met een professionele gokker uit Las Vegas. Deze gok-

ker meende dat hij de val van dobbelstenen kon beïnvloeden. 

Ja natuurlijk, elke zichzelf respecterende gokker kan dat. Maar 

deze zou het doen zonder vingervlugheid of ander bedrog.

Rhine realiseerde zich dat hij dezelfde eenvoudige 
statistische methoden die hij voor zijn kaartraad-experi-
menten gebruikte ook kon toepassen in geval van dob-
belsteenworpen. Als je een doelzijde koos, bijvoorbeeld 
‘6’, dan was de kans dat per toeval een ‘6’ werd gegooid 
precies een-zesde. Nou ja niet precies want dobbelste-
nen zijn natuurlijk nooit perfect maar als je nu maar alle 
kanten van de dobbelsteen als doelzijde gebruikte dan 
was deze kans van 1/6 bijna perfect om uit te rekenen 
hoe toevallig een bepaalde prestatie was. Dus Rhine 
nodigde de gokker uit om voor wat testjes naar het lab 
te komen. 
De resultaten van deze proeven werden nooit gepubli-
ceerd, deels omdat de gehanteerde methoden bedrog 
niet konden uitsluiten maar deels ook omdat Rhine al 
genoeg gedonder en ruzie met sceptici had over zijn 
kaartraad-experimenten. Niettemin waren de resultaten 
van die eerste informele experimentjes kennelijk toch 
intrigrerend genoeg om aan medewerkers van het lab te 
vragen het ook eens te proberen. De resultaten daarvan 
waren aanleiding om tot een gestandaardiseerde proce-
dure te komen en een mechanische dobbelsteenwerper 
te bouwen.
Rhine was echter er nog steeds niet aan toe om te publi-

ceren. Kennelijk vond hij psychokinese toch een stapje 
verder gaan dan telepathie. Ik denk zelf dat het wellicht 
ermee te maken had dat er in die tijd wel al radio was 
maar nog geen afstandsbediening. Voor telepathie was 
er dus een soort model (mental radio). Overigens een 
model dat vele generaties eigenlijk voortgang heeft ge-
blokkeerd. 
Na de grote (APA) conferentie van psychologen in 1937 
waar Rhine de slag tegen de sceptici won leek hij bereid 
uit de kast te komen. Daaraan hielp ook mee dat bij 
de dobbelsteen-experimenten een merkwaardig intern 
effect werd gevonden dat ook al bij kaartraden was 
vastgesteld. Namelijk dat de prestaties aan het begin en 
einde beter waren dan in het midden. En wellicht hielp 
tenslotte ook wel 
mee dat de Journal 
of Parapsychology, 
waarvan Rhine 
hoofdredacteur 
van was, gebrek 
aan kopij had. 
Uiteindelijk ver-
schenen de eerste 
publicaties over 

—Een korte introductie
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Maar het kan nog kwalijker. Twee wetenschappers, Brian 
Josephson, fysicus en Nobelprijswinnaar en David Peat, 
eveneens fysicus, waren uitgenodigd tot het bijwonen 
van de De Broglie-Bohm bijeenkomst over quantum-
mechanica. Nog voordat deze plaatsvond, ontvingen zij 
ieder een brief, die in het kader op bladzijde 5 is weerge-
geven. De inhoud ervan is letterlijk overgenomen van de 
weblog van Dean Radin.
Peat ontving exact dezelfde brief, alleen met een andere 
specificatie: It has come to my attention that you are the 
author of books on Jungian synchronicity and quantum 
physics, and on connections between Native American 
Indian thought and modern physics.
Dit gaat nog veel verder dan een simpelweg ‘er niet in 
geloven’. Serieuze wetenschappers worden gediskwali-
ficeerd vanwege hun wetenschappelijke belangstelling. 
Maar niet alleen de wetenschappers worden gediskwa-
lificeerd, ook de wetenschap zelf. Men kan over zijn 
ideeën denken wat men wil, maar iemand als Jung is 
voor de psychologie als wetenschap van aanmerkelijke 
betekenis geweest. Nog merkwaardiger is het bezwaar 
tegen het verband dat wordt gelegd tussen de indiaanse 
gedachtewereld en moderne fysica. Als iets belangrijk is 
voor het begrijpen van dingen, dan is het deze te kun-
nen plaatsen in hun culturele en antropologische setting 

Wetenschap

Peter de HoogPeter de Hoog

Parapsychologie en wetenschap blijft een moeizame zaak, 

althans gezien vanuit de klassieke natuurwetenschappen. 

Er blijkt nog steeds een wetenschappelijk niet gefundeerde 

weerstand te bestaan tegen parapsychologisch onderzoek. 

Dat is nog enigszins te begrijpen: vaak zijn parapsychologi-

sche fenomenen niet kwantificeerbaar en overigens ook niet 

gemakkelijk te onderzoeken doordat zij vaak samenhangen 

met zeer subjectieve omstandigheden. Met de huidige stand 

van de techniek is die situatie evenwel radicaal veranderd. 

Ook parapsychologisch onderzoek kan tegenwoordig in veel 

gevallen met inachtneming van de algemeen geaccepteerde 

wetenschappelijke standaarden worden verricht. Desondanks 

blijft het verzet bestaan. Veel wetenschappers zeggen niet in 

parapsychologische fenomenen te geloven.

psychokinese in het lab vlak voor de tweede wereldoor-
log. Erna werd het onderzoek verder geautomatiseerd en 
werden de dobbelstenen vervangen door random num-
ber generators. Een soort electronische dobbelsteen. 
In Nederland werd dit onderzoek met random number 
generators door ir. dr. Joop Houtkooper als eerste uitge-
voerd. Zo werd de psychic Matthew Manning tijdens een 
promotietour in Amsterdam op zijn psychokinetische 
vermogens getest. Dit gebeurde o.a. door het gedrag 
van de random getallen generator te gebruiken in een 
programma dat groei kan nabootsen (Conway’s game of 
life). Dit programma tekende bloempjes op een scherm 
en het doel was om het veld met bloempjes te laten 
groeien. Op een gegeven moment was dan de groei eruit. 
In een andere conditie vroegen we aan Manning om het 
veld van wat we nu insecten noemden zo snel mogelijk 
te laten verdwijnen. 
En toen gebeurde er iets heel onwaarschijnlijks. Bij 
de opdracht ‘groeien’ raakte de computer in een soort 
eeuwige loop waardoor het leven op het scherm nooit 
stopte. Nadere analyse van de software leerde dat dit 
niet onmogelijk was maar wel heel onwaarschijnlijk. 
In psychokinese onderzoek wordt onderscheid gemaakt 
tussen micro-PK en macro-PK. Macro-PK tref je bijvoor-
beeld aan in Poltergeistgevallen. Voorwerpen bewegen 
en onverklaarbare geluiden zouden hoorbaar zijn. 
Macro-PK is onder de streng gecontroleerde condities 
van het lab nooit goed gemeten. Micro-PK wel. In een 
overzicht van meer dan 800 experimenten met random 
getallen generatoren dat gepubliceerd werd in het pres-
tigieuze tijdschrift Foundations of Physics komen Radin 
& Nelson tot de conclusie dat de uitkomsten van deze 
proeven zeer sterk suggereren dat onze intentie (‘wil’) op 
de een of andere manier toevalsprocessen zou kunnen 
‘beïnvloeden’.
Overigens zijn er wel experimenten naar macro-PK 
gedaan onder semi-gecontroleerde condities. In dit 
nummer treft u het geval Ted Serios, met zijn gedachten-
fotografie. Tot op de dag van vandaag is er ruzie over het 
mogelijke bedrog dat Ted Serios gepleegd zou hebben. 
In dit verband is het interessant dat de protagonist van 
Serios, de psychiater Jules Eisenbud, een beloning heeft 
uitgeloofd voor iedereen die onder dezelfde condities 
waaronder Ted werkte, dezelfde resultaten kan verkrij-
gen. James Randi heeft die uitdaging nooit aanvaard. 
Maar hij is dan ook niet zo’n beste goochelaar. n
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(overigens wordt op dit punt nog veel te weinig weten-
schappelijk onderzoek verricht).
Overigens blijkt de afzender van de brieven, Antony 
Valentini, bij nader inzien toch iets minder wetenschap-
per te zijn dan hij zelf suggereert. In een interview met 
Jill Neimark (When Reality is Real: An Interview with 
Antony Valentini) antwoordt hij op de vraag hoe hij zich-
zelf geïnspireerd houdt: “I look at the history of physics 
and I see how we’ve been in similar situations before. 
I listen to Mozart. And I’ve become a realist. I believe 
there is a real world, and we need to find out about it.” 
Ook weer een gelovige dus, die zijn eigen geloof met 
realisme verwart. Met wetenschap heeft een dergelijke 
attitude weinig te maken, zeker wanneer het gaat om 
fundamentele zaken. Valentini beoogt de werkelijkheid 
te onderzoeken en te doorgronden. Zou dat niet moeten 
betekenen dat hij open dient te staan voor alle vormen 
van werkelijkheidsonderzoek, ook wanneer deze kenne-
lijk buiten zijn belevingswereld vallen?
De vraag is, of we te maken hebben met incidenten of 
met een structurele diskwalificatie van wetenschappers 
die zich met bepaalde onderzoeksgebieden bezighou-
den, en van die onderzoeksgebieden zelf. Dean Radin 
lijkt het laatste te concluderen. Als die conclusie juist is, 
wordt het tijd dat daar tegengas tegen wordt gegeven in 
een publiek debat. Als in de wetenschap aan één ding 
geen behoefte bestaat, dan is het fundamentalisme: de 
terreur van het eigen gelijk, waarbij afwijkende ideeën 
worden geëlimineerd. Waartoe dat kan leiden, heeft de 
Duitse dichter Heinrich Heine al in 1821 treffend om-
schreven: Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man 
am Ende auch Menschen.
Het laatste nieuws in het informele circuit is overigens 
dat onder druk van de publicitaire gevolgen de intrek-
kingen van de uitnodigingen weer ongedaan zouden zijn 
gemaakt. Als dat zo is, is dat een positieve ontwikkeling, 
maar het laat de ernst van het gebeurde onverlet. n

De weblog van Dean Radin is te vinden op: 

www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/articles/uninvite.html

het interview met Valentini op:

www.metanexus.net/magazine/tabid/68/id/7405/Default.aspx

Mr Drs P.A. de Hoog is juridisch- en cultuurwetenschappelijk onder-

zoeker en lid van het bestuur van de SPR.

Dear Prof. Josephson,

I am very sorry to have to inform you that, at my 
initiative, Mike Towler and I are withdrawing our 
invitation for you to attend our workshop at The 
Towler Institute this summer.

It has come to my attention that one of your prin-
cipal research interests is the paranormal. I have 
told Dr Towler that, in my view, it would not be 
appropriate for someone with such research in-
terests to attend a scientific conference. On this 
basis, I have urged him to agree to with drawing 
the invitation, much to his personal regret.

I do wish I had noticed this earlier, the oversight 
is entirely my fault.

Nothing personal, of course. It is a purely intel-
lectual matter.

We are very sorry for any inconvenience caused, 
and wish you a pleasant summer.

Yours sincerely,
Antony Valentini

Antony Valentini

Theoretical Physics Group

The Blackett Laboratory

Imperial College London

Prince Consort Road

London SW7 2AZ

United Kingdom
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In parapsychologische experimenten werden effecten ge-
vonden die in verband werden gebracht met de intenties 
van de proefleider. Als we uitgaan van de realiteit van dit 
effect zou het mogelijk kunnen zijn dat de experimenta-
tor-effecten die in allerlei verschillende wetenschappen 
werden gemeld (biologie, fysica, medische experimenten 
etc.) met PK samenhangen. Het bestaan van psychoki-
nese zou dan kunnen inhouden dat een onderzoeker een 
fenomeen niet waarneemt zoals dat onafhankelijk van 
hem bestaat, maar dat hij door die observatie een extra 
invloed toevoegt aan die fenomenen.
Men kan nu de vraag stellen of deze patronen al eerder 
werden vermoed. Zijn er voorbeelden uit de historie van 
wetenschappen of ambachten waaruit blijkt dat fysieke 
verschijnselen die men wilde teweegbrengen afhankelijk 
waren van wat we nu ‘psychologische factoren’ zouden 
noemen, aan de kant van de onderzoeker? Ik vraag me 
af of er in de geschiedenis van de alchemie aanwijzingen 
voor dit idee kunnen worden gevonden.
De alchemie is traditioneel de kunst om onedele metalen 
in goud te veranderen. Simpel gezegd was haar centrale 
stelling dat het mogelijk is de aard van de stoffen te 
veranderen. Maar anders dan in de huidige chemie leek 
de voorstelling van metalen en mineralen die men han-
teerde meer op die van levende wezens dan op die van 
‘dode stof’. Metalen en mineralen werden geboren in de 
aarde, waar ze groeien, zich vermenigvuldigen en ster-
ven. Metallurgie werd vergeleken met verloskunde: ert-
sen werden verondersteld als embryo’s in de schoot van 
de aarde te groeien. Het was de rol van de mijnwerker of 
metaalbewerker om de natuur haar oneindig trage tempo 
te helpen versnellen door de modaliteit van de materie 
te veranderen.
Hoewel sommige onderzoekers menen dat de alchemie 
vooral symbolisch opgevat moet worden – goud uit lood 
maken is immers onmogelijk – worden de eigenschap-
pen van alchemie begrijpelijker als we haar ‘at face 
value’ opvatten als een uitvloeisel van de intentie om 
goud te maken. Dan begrijp je dat de alchemistische lite-

In zijn boek Mindful Universe stelt de fysicus 
Henry Stapp dat bewustzijn als participating 
observer invloed heeft op de gedragingen 
van materie. Andere disciplines als de biolo-
gie en de psychologie negeren volgens hem 
deze voor hen zeer relevante hypothese, 
omdat men simpelweg niet op de hoogte is 
van de ontwikkelingen in de quantumfysica. 
De geschiedenis van het idee van de partici-
pating observer is bij mijn weten nauwelijks 
door historici bestudeerd. Als we ons zouden 
voorstellen wat er in zo’n geschiedenis zou 
kunnen worden onderzocht, ligt het voor de 
hand ook aan psychokinese te denken. En 
met name aan de mogelijkheid van psychoki-
nese die in verband gebracht kan worden met 
experimentator-effecten.

Hein van Dongen

De deelnemende waarnemer
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ratuur soms duister is. Niet omdat het om hogere vormen 
van ‘gnosis’ ging, maar omdat het beter was bepaalde 
inzichten geheim te houden: er bestonden immers geen 
goede regelingen voor patenten. Dan wordt ook begrijpe-
lijk waarom de wiskundige, filosoof en uitvinder Leibniz, 
die op jonge leeftijd reeds alchemistische proeven 
deed, aan de hand daarvan de eerste theorie ooit over 
inflatie opstelde: omdat hij zich afvroeg hoe het nieuw 
gemaakte goud op de markt kon worden gebracht zonder 
aan zijn eigen ontwaarding bij te dragen. Dan wordt ook 
inzichtelijk dat er in de literatuur soms willens en wetens 
frauduleuze praktijken werden beschreven: een naïeve 
opdrachtgever kon immers tevredengesteld worden als 
metaal alleen maar een goudkleur kreeg, en alchemisten 
hadden zelf voortdurend geld nodig om hun dure proe-
ven te kunnen financieren.
De alchemisten werden gemotiveerd en misschien zelfs 
opgejaagd door verhalen over geslaagde transmutaties. 
Koning Gustav Adolf van Zweden liet gouden munten 
slaan van metaal dat hij voor zijn eigen ogen had zien 
transmuteren – de inscripties getuigden van deze unieke 
prestatie. Keizer Ferdinand III had in Praag op 15 januari 
1648 drie pond kwik in zuiver goud getransmuteerd met 
poeder van een alchemist en ook hij liet gedenkmunten 
slaan ter herinnering aan deze ‘goddelijke metamor-
fose’. In 1666 werd een transmutatie bijgewoond door 
Helvetius (Johann Friedrich Schweitzer), geneesheer in 
dienst van de Prins van Oranje, en andere getuigen. Zelfs 
Spinoza raakte bij het debat hierover betrokken, en zijn 
verslag trekt het bewijsmateriaal niet in twijfel.
Toch is de transmutatie zoals we allen weten nooit een 
erkend ambacht geworden, en Leibniz kon zijn inflatie-
theorie in de kast laten. Berust de onnavolgbaarheid van 
de goddelijke metamorfose op bedrog, zijn de verhalen 
eenvoudigweg bluf of hebben er ‘onverklaarbare’ voor-
vallen plaatsgevonden? In de toenmalige gedachtenwe-
reld hield men alledrie deze mogelijkheden open.
In de alchemistische literatuur werd herhaaldelijk opge-
merkt dat het slagen van proefnemingen afhankelijk was 

en de kunst van het goudmaken

van factoren die met de experimentator samenhangen. 
De voorbereidingen die onderzoekers moesten treffen 
om de fenomenen te laten plaatsvinden lagen niet alleen 
op het gebied van de preparatie van de onderzoekssitua-
ties (zoals dit bij laboratoriumwerk nog steeds het geval 
is) maar ook in wat we nu een ‘mentale’ of ‘psychologi-
sche’ voorbereiding zouden noemen.
Kunnen er PK-achtige experimentator-effecten hebben 
meegespeeld in het alchemistisch onderzoek? Verklaart 
dit waarom bepaalde onderzoekers succes hadden, 
terwijl anderen er niet in slaagden hun resultaten te re-
pliceren? 
Om de hypothese te kunnen stellen dat de geest onge-
ordende materie kan beïnvloeden, zou er in de alchemie 
sprake dienen te zijn geweest van zowel ‘geest’ als 
‘ruwe’, dat wil zeggen vervormbare of transformeerbare 
materie. De alchemie was inderdaad van deze concep-
ten doordrongen. Het was een door en door christelijke 
wetenschap. Genesis vertelt ons dat de schepping of 
verandering van de materie (de kern van alle ambachten) 
Gods allereerste daad was. Kenden de alchemistische 
geschriften deze scheppingskracht ook aan menselijke 
onderzoekers toe? Of ging het hier om een genade, dat 
wil zeggen krachten van buiten die alleen uitgenodigd 
konden worden, maar waarbij het hovaardij zou zijn 
geweest om te denken dat men ze kon beheersen? Heeft 
daarmee ook het concept psychokinese Bijbelse wortels?
Vragen over de deelnemende waarnemer zijn niet alleen 
interessant voor fysici en onderzoekers van anomalieën, 
maar ook voor historici. Laten we hopen dat de literatuur 
over parapsychologische experimentator-effecten voor 
komende generaties transparanter zal zijn dan de alche-
mistische boeken over het maken van goud. n
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De geschiedenis nam een beslissende wending toen de 
wereld geschokt de gruwelijke beelden van in wanhoop 
uit het raam springende mensen en het ineenstortende 
World Trade Center te zien kreeg. Het was een lang mo-
ment van diepe emotionele beleving over de hele aarde. 
De tragedie genereerde volgens velen een collectief 
gevoel van medeleven en compassie. Helaas bleef dat 
niet zo maar dit krachtige samenkomen van gedachten 
en emoties van zeer velen werd duidelijk geregistreerd 
door de toevalsgeneratoren in het Global Consciousness 
Project.1 Misschien was het zo dat de apparatuur op de 
een of andere manier reageerde op de onderlinge cohe-
rentie, een fenomeen dat wellicht gezien kan worden als 
een collectief bewustzijn. Een collectief bewustzijn dat 
dan zou worden geboren uit de intense gedeelde emo-
ties van ons eigen lokale bewustzijn.
Door de groei van het aantal en de capaciteit van mo-
derne communicatiekanalen komt het tegenwoordig veel 
vaker voor dat bepaalde ervaringen door zeer grote aan-
tallen mensen worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan 
rampen zoals aardbevingen of tsunami’s. 
Internet, mobiele telefoons en de mogelijkheid om bin-
nen een dag overal naar toe te reizen hebben er voor ge-
zorgd dat de hele wereld een globale plek is geworden. 
Als het nieuwjaar begint in een bepaalde tijdzone kun-
nen we, via de tv, delen in de feeststemming in Fiji, Hong 
Kong, Novosibirsk en Londen. En we delen ook de anti-
cipatie van het straks losbarstende feest. Internet heeft 
ook geresulteerd in collectieve bezinningsmomenten en 
collectieve meditaties waardoor miljoenen mensen over 
de wereld een bepaalde vorm van aandacht delen. 
Het Global Consciousness Project, of GCP, is een interna-
tionaal samenwerkingsverband van wetenschappers die 
ieder aan hun computer een instrument hebben aange-
sloten dat in staat zou zijn tekenen van het collectieve 
bewustzijn te registreren. Eigenlijk lijkt de hele opzet op 
het registreren van intentie middels toevalsgeneratoren 
zoals dat in experimenteel onderzoek naar psychoki-
nese gebeurt. Bij dat soort experimenten probeert een 
proefpersoon in een laboratorium het gedrag van een 
random number generator beinvloeden (RNG, dat is een 
fysiek apparaat dat ruist op grond van quantumproces-
sen, en niet een computerprogramma; we noemen de 

RNG ook wel een toevalsgenerator). Het is het equivalent 
van een munt werpen en dan te hopen en te wensen dat 
‘kop’ bovenkomt. Alleen kan een RNG dat sneller. Deze 
experimenten naar psychokinese laten een klein maar 
consistent effect zien waarbij de RNG zich in overeen-
stemming met de wens van de deelnemer gedraagt. Als 
we dezelfde toevalsgenerator uit het laboratorium halen 
en ergens naar een bijeenkomst meenemen dan blijkt 
ook dat tijdens speciale momenten van groepscohesie, 
zoals tijdens rituelen of bij het luisteren naar prachtige 
muziek, de toevalsgenerator ander gedrag gaat vertonen.
Het Global Consciousness Project draait om een netwerk 
van toevalsgeneratoren die over de hele wereld verspreid 
staan. De vraag die in het project beantwoord wordt is: 
Is er een afwijking in het gedrag van dit netwerk van 
toevalsgeneratoren te zien als er belangrijke wereldge-
beurtenissen plaats vinden? Hoewel je dit kunt interpre-
teren als een vraag naar de existentie van een collectief 
bewustzijn, is het beter om deze mogelijke interpretatie 
nog enkele jaren uit te stellen en voorlopig te werken op 
basis van een beschrijving van wat we eigenlijk precies 
meten. Een zogenaamd operationele aanpak. 

Hoe het allemaal begon
Dit hele project is een product van een organisch proces. 
In het begin van de jaren ’90 werd het door de voort-
schrijdende technologische ontwikkelingen mogelijk de 

Collectief bewustzijn,
Roger Nelson

Als er een correlatie is van de uitkomsten van electronische muntenwerpers met de emotionele toestand van de wereldbevolking dan is er sprake van 

psychokinese, hoewel dat dan gebeurt zonder dat de wereldbevolking expliciet streeft naar de beïnvloeding van deze toevalsmachines.

Terrorist attacks context, Sept 7-15, 2001
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Random Number Generator uit de laboratoriumomgeving 
te halen en overal in het veld neer te zetten. De Princeton 
Engineering Anomalies Research groep, bestaande uit 
Bob Jahn, Brenda Dunne en Roger Nelson stelde zich de 
vraag of die toevalsgeneratoren zich ook anders zouden 
gaan gedragen als ze in een omgeving werden gebracht 
waarin mensen collectief een emotie beleefden zoals bij-
voorbeeld tijdens een concert zou kunnen gebeuren. Na 
een aantal van dit soort experimenten concludeerden de 
onderzoekers dat de toevalsgeneratoren inderdaad leken 
te reageren op de omgeving als er een hoge mate van co-
herentie was in de ervaringen van een grote groep men-
sen. En dit gebeurde ondanks het feit dat niemand in de 
groep zelfs maar op de hoogte was van de aanwezigheid 
van de toevalsgenerator. In de volgende jaren leidde een 
serie van toevalligheden tot de ontwikkeling van en de 
ideeën achter dit het Global Consciousness Project. Zo 
werd prinses Diana begraven en was Engeland ten tijde 
van die begrafenis in de ban van een collectief verdriet. 
Roger Nelson vroeg aan collega’s en met name Dean 
Radin en Dick Bierman om voor, tijdens en na de be-
grafenis hun toevalsgenerator aan te zetten en die data 
naar Princeton op te sturen. En toen alle data bij elkaar 
werden geanalyseerd bleken er duidelijk afwijkende pa-
tronen tijdens de begrafenis op te treden. In het najaar 
van datzelfde jaar was er een bijeenkomst van diverse 
onderzoekers in Freiburg waar een interessante metafoor 
bij toeval het licht zag. Namelijk dat je een EEG-meting 
met vele electroden op het hoofd en een meting van de 
structuur in een netwerk van toevalsgeneratoren over de 
hele wereld als equivalent kunt zien. Mijn zoon [Nelson’s 
zoon, vertaler] had de vereiste computerkennis om dat 
netwerk op te zetten en kwam met de suggestie om dat 
netwerk in analogie met het EEG van iemands hersenen 
een ElectroGaiagram (EGG) te noemen. Dit was te mooi 
om te laten liggen en sindsdien heten de toevalsgenera-
toren ‘eggs’ (eieren) en heet de software om de data te 
verzamelen en op te slaan op de server in Princeton ‘the 
basket’! Na een aantal maanden intensieve arbeid start-
te de eerste egg’s hun werk in augustus 1998. Bij de eer-
ste egg’s zat ook een toevalsgenerator op de Universiteit 
van Amsterdam. 
Er werden een aantal voorlopige vragen gesteld. Is er 

soms iets dat ons allen verbindt, hoewel we ons dat niet 
realiseren? Wijze mensen hebben dit al door de eeuwen 
heen gezegd, maar kunnen we daar ook een echte on-
derbouwing voor vinden gebaseerd op het gedrag van 
de ‘eggs’? Naast deze globale vraag waren er nog wat 
interessante en meer directe vragen over de natuurkun-
dige, de sociale en de psychologische variabelen die 
mogelijkerwijze een rol speelden bij het tot stand komen 
van een effect.

Het zoeken naar antwoorden
De vraag naar een collectief bewustzijn is nauwelijks 
gesteld in de moderne wetenschap. Een dergelijke vraag 
behoeft een precieze invulling en daarnaast ook een 
nieuwsgierigheid naar de gebieden van onderzoek die 
tot nu toe nauwelijks zijn betreden. Sinds het begin van 
de 20ste eeuw is er een kleine groep onderzoekers uit de 
grensgebieden van de natuurkunde en de psychologie 
die onderzoek doet naar de gerapporteerde buitenge-
wone verschijnselen die lijken samen te hangen met ons 
bewustzijn. Deze verschijnselen zijn bekend onder de 
noemer psi. Het Global Consciousness Project is een ex-
tensie van dit soort onderzoek in een onderzoeksgebied 
dat niet goed toegankelijk is voor laboratoriumonder-
zoek. 
We vragen ons bijvoorbeeld af of het er toe doet hoe 
ver een toevalsgenerator verwijderd is van het centrum 
van de collectieve gebeurtenis. En of het aantal men-
sen een relevante variabele is. En we stellen vragen 
als, hoe lang duurt het voordat we een effect zien in 
het ElectroGaiaGram. Over sociale variabelen zoals het 
type gebeurtenis, positief of negatief kun je ook vragen 
stellen. Het is niet raar om te veronderstellen dat een ge-
beurtenis als de openingsceremonie van de Olympische 
Spelen een iets andere signatuur op de toevalsgenera-
toren drukt dan bijvoorbeeld een aardbeving met veel 
slachtoffers.
Met bijdragen van meer dan honderd wetenschappers, 
ingenieurs, kunstenaars en vrienden groeide dit project 
binnen een paar jaar tot een netwerk met ongeveer 80 
toevalsgeneratoren die continu hun data doorzenden 
aan de server in Princeton vanuit lokaties als Alaska en 
Fiji. Ze staan in alle bewoonde continenten en in nage-

bestaat dat echt?
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noeg alle tijdzones.
De algemene hypothese die we voorstellen is dat het 
gedrag van toevalsgeneratoren dat in principe volstrekt 
random is, tijdens globale gebeurtenissen structuur gaat 
vertonen. Deze hypothese is getest in meer dan 320 for-
mele experimenten die in 2009 startten en tot op de dag 
van vandaag doorgaan. Recente gebeurtenissen waarop 
een analyse is losgelaten zijn bijvoorbeeld: Het tellen 
van stemmen voor de zorgwet in de US en de metro-
aanslag in Moskou. Die zorgwet produceerde op zichzelf 
een significant resultaat. 
De standaard analyse bekijkt de mate van variabiliteit 
van het hele netwerk gedurende dergelijke globale 
gebeurtenissen. Deze grootheid wordt elke seconde 
berekend en vervolgens gemiddeld over de hele duur 
van de globale gebeurtenis. De resulterende score is 
dan vergeleken met de verwachte score in een statisti-
sche analyse. Er zijn nu meer dan 320 datapunten (zie 
figuur). De cumulatieve z-score over alle datapunten is 
bijna 100. De kans dat een dergelijke score bij toeval 
voorkomt is kleiner dan 4 op een miljard. De implicatie is 
dat de verschillende toevalsgeneratoren die allemaal op 
redelijke afstanden over de wereld verspreid zijn, tijdens 
belangrijke wereldgebeurtenissen gecorreleerd raken. De 
apparaten zijn niet meer totaal onafhankelijk. Dit is een 
zeer mysterieuze uitkomst die onze wetenschappelijke 
verbeelding tart. 

Iets opmerkelijks
Als je elke gebeurtenis op zich beschouwt dan wordt de 
algemene hypothese in ongeveer 2/3 van de gevallen 
bevestigd. In 20% van de gevallen is die uitkomst op 
zichzelf statistisch significant (terwijl 5% verwacht wordt 
als er niets aan de hand is). De meest simpele manier 
om de resultaten van dit nu meer dan 11 jaar durende 
experiment weer te geven is de grafiek die het verloop in 
de tijd laat zien van het cumulatieve afwijkende gedrag 
van de toevalsgeneratoren. Als er geen effect zou zijn 
dan zou de grafiek zo’n beetje om de nullijn moeten 
slingeren, af en toe iets er boven, af en toe er weer wat 
onder.
We kunnen triviale verklaringen zoals problemen met 
het elektriciteitsnet of het gebruik van mobiele telefoons 
uitsluiten. Hoewel we de resultaten van het GCP-project 
niet mogen zien als een sluitend bewijs van een ontwa-
kend collectief bewustzijn, kan het resultaat wel gezien 

worden als een ondersteuning van deze hypothese. Hoe 
dan ook zijn deze resultaten van dien aard dat de na-
tuurkunde en de psychologie ernstig worden uitgedaagd. 
We weten dus nog niet hoe we die correlaties tussen de 
verschillende toevalsgeneratoren kunnen verklaren. Een 
correlatie die alleen optreedt als er wereldgebeurtenis-
sen van aanzienlijk belang plaatsvinden. Maar de resul-
taten zijn kwantitatief heel duidelijk. Ze lijken een model 
te suggereren dat in vele culturen voorkomt, namelijk 
een ‘eenheid’ en ‘verbondenheid’ die fundamenteel 
voor het leven zou zijn. Onze pogingen om deze data te 
begrijpen zouden kunnen bijdragen aan het begrip van 
de rol die een creatief bewustzijn speelt, een bewustzijn 
dat in staat is om keuzes te maken en zichzelf te ontwik-
kelen. Misschien is het mogelijk de ontwikkeling, waar 
Teilhard de Chardin het over had in zijn elegante visie op 
de mens, om deze ontwikkeling te versnellen.
Het is onze plicht, als mannen en vrouwen, ons te ge-
dragen alsof er geen grenzen aan onze mogelijkheden 
bestaan. We zijn ‘collaborateurs’ bij de creatie van het 
Universum. (Pierre Teilhard de Chardin)

1 Noot vertaler: De standaardanalyses van het gedrag van de toe-

valsgeneratoren gaven geen opvallende resultaten. Maar als je het 

gedrag over een langere periode bekijkt, dan is het patroon inder-

daad duidelijk.

Dit artikel verscheen eerder in Edgescience. 

Vertaling en bewerking D.J. Bierman.

GCP Results, Aug 1998 to Mar 2010
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Het eerste bekende voorbeeld vond plaats bij een gra-
veur van juwelen, ene William Mumler uit Boston. Op 
zijn foto stond een zogenaamde ‘extra’, naast de gefo-
tografeerde persoon was een tweede reeds overleden 
persoon zichtbaar. Door de spiritisten werd deze foto 
omarmd als het ultieme bewijs voor een voortbestaan 
na de dood. Het duurde niet lang of beschuldiging van 
oplichting gingen in de richting van Mumler en hij was 
genoodzaakt om in 1869 naar New York uit te wijken. Dat 
hielp hem niet echt, want hij moest al snel terecht staan 

op verdenking van het rommelen met de foto’s. Hij werd 
wel vrijgesproken omdat er nogal wat beroemde perso-
nen ten faveure van Mumler getuigden. Sinds die tijd zijn 
er tientallen anderen bezig geweest met het produceren 
van foto’s met overledenen erop, maar in het algemeen 
duurde het niet lang voordat de beschuldigingen van 
fraude weer opdoken. De foto’s waren dan ook in het 
algemeen, naar huidige maatstaven, tamelijk verdacht 
en leken op het eerste gezicht in elkaar geknutseld (zie 
Afb. 1). 
De vraag of er ooit ‘geesten’ foto’s waren geproduceerd 
onder omstandigheden die fraude uitsloten valt eigenlijk 
niet goed te beantwoorden en in 1910 werd de ‘geesten-
fotografie’ ingehaald door de ‘gedachtenfotografie’, een 
term die de Japanse onderzoeker Fukurai introduceerde, 
toen hij bij toeval ontdekte dat er op een onbelichte 
plaat toch Japanse tekens waren terechtgekomen. Dat 
was een ontwikkeling die exemplarisch was voor de 
teloorgang van het Spiritisme. Zodra men aanneemt 
dat levende mensen speciale, zeg maar paranormale, 
vermogens hebben is het niet meer nodig ‘geesten’ ter 
verklaring aan te dragen. Hoewel er na Fukurai nog zeker 
een tiental onderzoekers de gedachtenfotografie hebben 
onderzocht werd in 1933 de doodsteek toegebracht door 
de ontmaskering van Barlow & Rampling-Rose. Tot het 
midden van de jaren ’50 verdween elke referentie naar 

Paranormale fotografie, 
het geval Ted Serios

Eigenlijk al zolang er foto’s worden gemaakt, sinds 1849, wordt er af en toe gerapporteerd dat er beelden op de fotografische 

emulsie verschijnen die niet voor de lens waren ten tijde dat de foto werd gemaakt. In de eerste jaren ging het meestal om ge-

storven dierbaren. En dus was de aanname dat deze beelden door ‘geesten’ werden veroorzaakt.

Dick Bierman

Afb. 1
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paranormale fotografie uit de literatuur. 
Maar toen verscheen Ted Serios op het toneel. Een derti-
ger, die volgens eigen zeggen sinds zijn 16de levensjaar 
nogal van alcohol hield, slaagde erin merkwaardige 
foto’s te produceren middels een Polaroid camera. De 
foto’s betroffen veelal niet te identificeren beelden van 
lokaties. Het gebruik van de Polaroid camera sloot bij 
voorbaat veel mogelijke alternatieve verklaringen uit. 
Maar zoals we zullen zien, niet alle. In het begin richtte 
Ted Serios de camera op een witte muur, maar al snel 
ontwikkelde hij de gewoonte om in de lens te kijken. 
Niet lang daarna begon hij een kleine open cilinder te 
gebruiken waar hij doorheen keek. Dit voorwerp, ‘gismo’ 
gedoopt, werd in de loop der jaren het punt waarop 
de beschuldigingen van fraude zich concentreerden. 
Uiteindelijk begonnen in 1964 meer formele experimen-
ten waarbij veelal wetenschappers aanwezig waren en 
waarbij geprobeerd werd condities te veranderen om 
te kijken of daardoor het effect ook veranderde. Deze 
experimenten duurden tot juni 1967 toen Ted Serios 
plotseling niet meer in staat was om iets interessants 
te laten zien. In die tijd werden er meer dan 400 onver-

klaarbare foto’s geproduceerd. Er waren nog veel meer 
zogenaamde ‘blackies’, totaal zwarte foto’s alsof de slui-
ter helemaal niet was opengegaan en ‘whities’ waarbij 
het leek alsof de film totaal overbelicht was. Gedurende 
deze periode dronk Ted een geschatte hoeveelheid van 
enkele duizenden glazen sterke drank en bier en zijn 
drankgebruik werd een vast onderdeel van het ritueel 
rondom het maken van ‘gedachtenfoto’s’.
Onderzoekers namen hun eigen camera en hun eigen 
(gemarkeerde) films mee. En het gismo werd ter plekke 
in elkaar gedraaid van het zwarte papier waarin de films 
verpakt zaten. Om aan de kritiek tegemoet te komen 
dat er iets in het gismo verborgen zat werden ze soms 
afgeplakt, maar dat leidde dan weer tot andere verden-
kingen zodat ze open werden gelaten en er weer andere 
beschuldigingen kwamen. Op zijn piek produceerde Ted 
Serios op meer dan 50% van de foto’s een onverklaar-
baar resultaat. Dat begon meestal met een steeds don-
ker wordende opname, totdat er een volledige ‘blackie ‘
was waarna in de volgende pogingen de beelden ver-
schenen. Deze beelden bleken later vaak toch geïden-
tificeerd te kunnen worden als foto’s uit een fotoboek 

Afb. 2
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e.d. Ook was het zo dat als hetzelfde beeld meermalen 
verscheen er geen ontwikkeling was, ook al bevatte het 
beeld bewegende zaken als auto’s. Dit was consistent 
met de hypothese dat Ted op de een andere manier 
in samenhang met het gismo een extra lens gebruikte 
waarop een transparante foto gemonteerd zou zijn. De 
onderzoekers konden wel foto’s op deze manier produ-
ceren maar niet onder de lichtomstandigheden waarin 
Ted Serios werkte. Op twee uitzonderingen na, toen Ted 
Serios stomdronken was, liet hij altijd gewillig het gismo 
controleren. Om een lang verhaal kort te maken, in de 
vele duizenden trials is Ted Serios nooit betrapt op enige 
verdachte handeling met het gismo, voor, tijdens, of na 
de poging. 
Desondanks bleven de beschuldigingen van fraude 
komen totdat Eisenbud, een onderzoeker van Ted Serios, 
een prijs uitloofde voor iedere goochelaar die onder 
dezelfde condities als waaronder Ted werkte, onverklaar-
bare beelden zou produceren. Eisenbud nodigde ook 
enkel bekende goochelaars persoonlijk uit maar allen 
bedankten voor de eer. 
Of er nu wel of niet een truc met het gismo werd uitge-
haald is eigenlijk niet zo relevant, want er waren gebeur-
tenissen waarbij het gismo geen rol speelde. Zo produ-
ceerde Ted in totale duisternis beelden op een film die 
nog in de verpakking zat. Ook de ‘whities’ werden soms 
geproduceerd in het donker. Verder was Ted soms zo ver 
van de camera dat de gismo-truc sowieso niet kon. Er 
werden bijvoorbeeld foto’s gemaakt terwijl Ted Serios in 
een Faraday-kooi was opgesloten en de camera erbui-
ten was. In een periode van 10 maanden slaagde Ted 
erin beelden te produceren waarbij hij tot op 20 meter 
afstand van de camera was. Tenslotte werden er ook 
experimenten gedaan waarbij aan Ted werd gevraagd 
een random gekozen onderwerp op de foto te produce-
ren. Volgens Eisenbud, die ook psychiater was, waren er 
vaak indrukwekkende overeenkomsten met een toevallig 
gekozen onderwerp, maar moest daar soms wel enige 
interpretatie aan te pas komen. Hoewel deze symboli-
sche transformaties op zich wel verklaarbaar zouden zijn 
maakt het de claim aanzienlijk zwakker. Maar er waren 
ook directe hits zonder enige interpretatiestap. Zo was 
er een sessie waar de aanwezigen werd gevraagd een 
doel te bedenken en dit op een papiertje in een gesloten 
enveloppe te stoppen zonder dat zelfs de experimentator 
dat te zien kreeg. Een van de aanwezigen had gekozen 

voor een dubbeldekkervliegtuig. (Zie Afb. 2 rechts). 
Een van de foto’s uit die sessie van 5 werd door de aan-
wezigen als een kreeft geïdentificeerd (zie Afb. 2 boven). 
Bijna twee jaar later ontdekte iemand bij toeval dat de 
foto wel degelijk een deel van een dubbeldekker was (zie 
Afb. 2 onder). De foto werd aangetroffen in een fotoboek 
van Ted Serios zelf, hetgeen de bekende scepticus ‘the 
Amazing’ Randi maar verdacht vond. Overigens was 
Randi op de uitdaging van Eisenbud om hetzelfde te 
doen als Serios onder dezelfde condities ook niet inge-
gaan. Zo ‘Amazing’ was Randi kennelijk nu ook weer niet. 
Wel opvallend is dat de echte foto en de target-foto bijna 
precies gelijk zijn, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan 
het idee van fraude. Maar een precieze overeenkomst 
kwam eigenlijk maar zelden voor. Meestal was er sprake 
van vervorming (of zoals Eisenbud meende, symbo lische 
representatie). Een voorbeeld hiervan deed zich voor 
toen er tijdens een sessie een plaat uit een boek als tar-
get werd gekozen en aan Ted werd getoond (Afb. 3 links).
De foto die toen uit de Polaroid camera kwam was duide-
lijk vertekend op een manier die niet 1 op 1 uit een trans-
formatie van het oorspronkelijk beeld kon komen (Afb. 3 
rechts). (Nog afgezien van het feit dat Ted nooit in staat 
zou zijn geweest dit voor te bereiden aangezien het doel 
pas tijdens de zitting gekozen werd). Hoe en waarom Ted 
Serios plotseling zijn vermogens verloor is een ondui-
delijke zaak. Overigens heeft de onderzoeker Stephen 
Braude ook later nog met Serios gewerkt waarbij naar 
eigen zeggen wel degelijk nog onverklaarbare beelden 
verkregen werden. n

Afb. 3
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De conferentie werd afgetrapt met een serie lezingen 
over William James en hoe hij van onschatbare waarde 
is geweest voor het bewustzijnonderzoek, zowel als per-
soonlijkheid als dankzij zijn Principles of Psychology – 
de meest volledige samenvatting van de empirische ken-
nis over het bewustzijn in de 19de eeuw. Eugene Taylor 
kon ons vertellen dat James regelmatig onder periodes 
van zware depressie leed en om dat te boven te komen 

zijn onderzoek richtte op onderwerpen als psi, de ziel en 
vrije wil. Frappant feit is dat James in 1904 een boekje 
uitbracht, getiteld Does Consciousness exist? onder re-
dactie van John B. Watson. Hoewel James nooit de erva-
ring van bewustzijn heeft ontkend, deconstrueerde hij in 
dat boekje bewustzijn tot een opeenvolging van aparte 
bewustzijns-momenten en vroeg zich af of het als zoda-
nig wel onderzocht kon worden als een apart fenomeen. 
Watson was uiteindelijk degene die de geest volledig 
van het lichaam scheidde in zijn Radical Behaviourist 
Manifesto dat hij twee jaar later uitbracht. Korte tijd later 
domineerde het behaviourisme als leidend wetenschap-
pelijk paradigma. Termen als bewustzijn, introspectie en 
cognitie leken samen met de bestaande psychologische 
kennis volledig uit de westerse geschiedenis verdwenen. 
Ook nu is de invoed van het behaviourisme in de psy-
chologie en de biologie nog duidelijk merkbaar. De iro-
nie is dat James juist door dat ene boekje, alsmede door 
zijn onnavolgbare persoonlijkheid en de positie die hij 
met zijn dood achterliet, precies honderd jaar geleden, 
zelf aan de wieg heeft gestaan van het behaviourisme. 
Hij heeft echter ook heel wat achtergelaten waar wij juist 
nu, in het nieuwe tijdperk van neurocognitief onderzoek, 
kennis van zouden kunnen nemen. Zo onderscheidde 
James drie belangrijke principes in het psychologisch on-
derzoek: pragmatisme, noëtisch pluralisme en radicaal 
empirisme. Vooral dit laatste principe onderscheidde 
zich op een radicale manier van de (toen gangbare) klas-
sieke definitie van empirisme waar men zich alleen richt 

Stephen Whitmarsh

William James (1842 – 1910)

Towards a Science of Consciousness Conference (TSCC, 12-17 April 2010) is niet alleen een conferentie – het is een event. Iedere 

twee jaar ontmoeten zo’n 800 nieuwe en bekende gezichten elkaar in Tucson (Arizona, USA) voor een week van lezingen, work-

shops, posterpresentaties, tentoonstellingen en activiteiten. Bekende sprekers uit het veld van bewustzijnsonderzoek worden uit-

genodigd voor plenaire lezingen en een ongekende variatie aan (bewustzijns-gerelateerde) onderwerpen vulde een honderdtal pa-

rallelsessies. Dat laatste lijkt de conferentie ook een zeker festivalgevoel te geven. Sinds de eerste bewustzijnsconferentie in 1996 

heeft TSCC een zekere reputatie opgebouwd als de ‘academische Burningman’. Het programma van sprekers weerspiegelde dit jaar 

ook weer de steeds veranderende zeitgeist binnen het bewustzijnonderzoek. Ik wil enkele van de meest in het oog springende le-

zingen de revue laten passeren, met name degene die betrekking op ‘het zelf’, een thema wat dit jaar centraal leek te staan. 

Conferentieverslag
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op objectieve data. Het stelde namelijk voor om het volle 
spectrum van de menselijke ervaring als uitgangspunt 
van onderzoek te nemen. Uit de lezingen deze week 
bleek dat een interesse in het subjectieve aspect van de 
ervaring in neurocognitief onderzoek zeker is gewekt. 
Woensdagochtend werd de toon gezet door twee ge-
plande keynote lezingen van Marcus Raichle en Robert 
Schulman. Raichle bleek ziek maar zijn presentatie werd 
door Stuart Hameroff, de initiatiefnemer van de confe-
rentie, voorgedragen. Raichle en Schulman zijn samen 
voor een groot deel verantwoordelijk voor het onder-
zoek naar het zogenoemde default mode network. Dit 
netwerk van hersengebieden blijkt vooral actief tijdens 
rustmetingen (wanneer proefpersonen niets hoeft te 
doen) en lijkt juist te deactiveren wanneer de typische 
psychologische gedragstaakjes uitgevoerd worden. Het 
idee dat deelnemers aan experimenten ‘niets’ doen 
tijdens rustmetingen blijkt een foutieve veronderstelling 
en stelt vraagteken bij de gebruikelijke ‘controle condi-
ties’. Daar bovenop demonstreerde Schulman met zijn 
experimenten dat we in de meeste experimenten slechts 
kleine variaties van de totale hersenactiviteit meten. Het 
doet denken aan de mythe dat we ‘maar 10% van onze 
hersenen gebruiken’. Wat we blijkbaar wél kunnen zeg-
gen is dat we normaal gesproken maar 10% van onze 
hersenactiveit meten. Schulman bleek van mening dat 
de resterende 90% hersenactiviteit met name gebruikt 
wordt om bewustzijn in stand te houden en liet zien hoe 

hersenactiviteit geleidelijk afneemt met het niveau van 
bewustzijn (van waak tot coma).
Natuurlijk zegt op zichzelf deze default mode activity nog 
niet veel over het tot stand komen van bewustzijn. Het 
roept wel de vraag op: “waar zijn wij (of onze hersenen) 
het grootste deel van de tijd mee bezig?” Tot voor kort 
werd in de neurowetenschap deze vraag in negatieve zin 
beantwoord: “Niet met wat de experimentator je vroeg 
te doen!” Verschillende onderzoekslijnen laten nu echter 
zien dat dit ‘dagdromen’ een functionele eigenschap is 
van de hersenen. Malia Mason liet zien dat we de mees-
te tijd onze volle capaciteit gewoon niet nodig hebben 
voor de relatief eenvoudige problemen waar we dagelijks 
mee te maken krijgen. Als je in de file staat, op weg 
naar je werk, wil je toch ook niet de hele tijd alleen maar 
bezig willen zijn met de juiste bumperafstand te behou-
den? Vice versa dwalen we ook minder af naarmate de 
taak die we moeten doen meer aandacht vraagt. Hoewel 
dagdromen dus functioneel kan zijn (door het monitoren 
en aandacht besteden aan alternatieve persoonlijke doe-
len), blijkt het in sommige gevallen nog wel moeilijk om 
zich te blijven concentreren. Jonathan Smallwood legde 
uit dat aan de hand van onderzoek van Aston-Jones en 
Cohen van de Universiteit van Pennsylvania het locus 
coeruleus norepinephrinesysteem erg belangrijk lijkt in 
de complexe taak van schakelen tussen het huidige doel 
(exploitatie) en het zoeken (exploreren) van mogelijke al-
ternatieve doelen. Malia Mason gaf de tip de dingen die 

Default Mode Network in lichtgroen
Links: binnenaanzicht hersenen (neus rechts), rechts: buitenaanzicht (neus links)
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je nog moet doen ‘uit je hoofd’ te plaatsen. Schrijf ze op, 
of stop ze in je Blackberry, dat zou volgens haar al een 
hoop afdwalen schelen!
Maar waar zit dit ‘zelf’ waar onze gedachten steeds naar 
uit gaan? Een van de ‘main acts’ van de conferentie was 
de Portugese neuroloog Antonio Damasio die in zijn 
boek The Feeling of What Happens zijn eigen oplossing 
voor dit probleem geeft. In zijn eerdere werk legde hij 
zich toe op de neurologische basis van ons denken en 
beargumenteerde hij overtuigend hoe op dit niveau den-
ken niet los gezien kan worden van voelen. Recent legt 
hij in zijn werk meer de nadruk op de enorme complexe 
vermogens van de nuclei (functionele groepen hersen-
cellen) in de hersenstam. Deze zijn verantwoordelijk 
voor specifieke lichaamsfuncties maar zijn tegelijkertijd 
zo met elkaar en het lichaam geïntegreerd dat we op 
dit niveau niet meer kunnen spreken van een lichaam-
brein onderscheid. Op dit basale niveau interacteerthet 
organisme met de buitenwereld door middel van wat 
Damasio ‘body maps’ noemt. Deze lichaamsrepresen-
taties in de hersenstam zijn relatief stabiel en vormen 
wat hij een ‘Proto-Self’ noemt. Wanneer het organisme 
in contact komt met objecten uit de buitenwereld zal 
het lichaam daar op een complexe manier op reageren, 
door middel van bijvoorbeeld het loslaten van hormonen 
en door via het reticulaire system de aandacht van de 
hersenen te richten. Het is volgens Damasio deze reactie 
van het ‘Proto-Self’ met de buitenwereld die een gevoel 
van een ‘Core-Self’ beslaat. Niet het ‘Proto-Self’, maar 
dus de gevoelens die de kwalitatieve aspecten van het 
Core-Self oproepen (‘het gevoel dat je leeft’) kunnen 
we ons bewust worden. Ons ‘extended consciousness’, 
zoals Damasio het noemt, hoort daarentegen bij ons 
‘Autobiographical Self’: de mogelijkheid ons Core-Self in 
de toekomst te voorspellen en in het verleden te herin-
neren.
Meer fascinerend onderzoek, maar nu naar het licha-
melijke aspect van onze zelf-representaties, komt uit de 
studies naar embodiment – de ervaring in een lichaam te 
zitten waarin handelingen en sensaties een consistente 
plek krijgen die persoonlijk en introspectief toegankelijk 
is. Hendrik Ehrsson presenteerde een boeidende serie 
experimenten waarin hij demonstreerde hoe een mis-
leidende combinatie van visuele en tast informatie tot 

out-of-body ervaringen kan leiden. Een proefpersoon 
(zie links op de foto) draagt een speciale bril waarmee, 
via een camera, een paspop vanuit een eerste-persoons 
perspectief gezien wordt. Door synchroon zowel pop als 
persoon aan te raken worden de hersenen al na enkele 
minuten gefopt en ontstaat er een ontegenzeggelijke 
ervaring van aanraking wanneer alleen de pop (visueel) 
wordt aangeraakt. In een andere variant kan echte aan-
raking ervaren worden alsof het uit de paspop komt. 
Demonstraties van de angstige reacties van de proefper-
sonen (veelal filmpjes van journalisten die de ervaring 
wilden ondergaan) op variaties met messen en hamers 
zorgden voor heel wat gelach vanuit het publiek. Deze 
lijn van onderzoek geeft ons een kijkje in de constructie 
van het zelf op een manier die nog niet eerder zo duide-
lijk is onderzocht: vanuit sensorische integratie. 
Vrijdag stond in het teken van het meer psychologische 
thema van zelf-transformatie. Om te beginnen was ik 
enorm onder de indruk van het werk dat Jeffrey Martin 
presenteerde. Hij zoekt actief contact en test vervolgens 
nu ruim 300 mensen die rapporteren in een blijvende 
‘non-symbolische’ toestand te verkeren, een toestand 
waarin, in andere woorden, ‘geen zelf’ ervaren wordt. 
Vanuit Harvard, in samenwerking met het California 

Opstelling van Hendrik Ehrsson’s experiment 
naar het out-of-body effect
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Institute for Integral Studies, test hij deze mensen op 
aspecten die in principe toetsbaar zouden moeten zijn. 
Als men bijvoorbeeld beweert geen zelf te hebben – zo 
redeneert hij – hoe zit het dan bijvoorbeeld met ro-
buuste psychologische effecten als racial bias? Of, als 
ze echt altijd ‘aanwezig’ zijn, moet dat toch ook getest 
kunnen worden? Het is nog werk in uitvoering. Nog niet 
alle experimenten zijn gedraaid en er zitten nog zeker 
600 kandidaten in de wacht. Tot nu toe lijkt er echter 
nog geen sprake van typische verschillen op psychologi-
sche taakjes en, interessant genoeg, lijken ze zelfs niet 
‘anders’ in de ogen van familie en vrienden. Veel blijken 
hun bijzondere ervaring ook het liefst geheim te houden, 
zelfs van hun partner. Martin wist echter ook voorbeel-
den te geven waar men degelijk gedissocieerd leek te 
zijn van hun lichamelijke situatie en bijvoorbeeld geen 
stress of pijn ervoer, terwijl het lichaam wel degelijk alle 
tekenen daarvan vertoonde. In de nabije toekomst kun-
nen we interessante onderzoeksresultaten uit dit project 
verwachten. Voor meer informatie, of als je denkt in aan-
merking te komen als deelnemer, wordt je uitgenodigd je 
via zijn website in te schrijven (www.nonsymbolic.org).
Na Jeffrey Martin pleitte Cassandra Vieten van het 
Institute of Noetic Sciences ook voor het belang van meer 
onderzoek naar zelftransformatie, of zoals zij het liever 
ziet: transformatie van bewustzijn. Volgens haar kan be-
wustzijn worden gedefinieerd als de subjectieve interne 
realiteit en ervaring van de wereld, een perceptuele kijk 
of wereldbeschouwing. Ze richtte zich uitsluitend op (de 
noodzaak) van positieve zelftransformatie, meestal van 
religieuze of spirituele aard en identificeerde daarin, 
overigens net zoals Jeffrey Martin, gebeurtenissen die 
een catalyst voor transformatie zijn: een nieuwe ervaring 
die mensen laat zoeken naar een verklarings- of erva-
ringsmodel. Deze catalyst kan een overweldigende of 
spirituele ervaring zijn, maar net zo makkelijk een pijnlij-
ke, traumatisch of beangstigende gebeurtenis. Wanneer 
de ervaring niet afgewezen wordt en de validiteit niet 
ontkend wordt, is het mogelijk dat de ervaring als bete-
kenisvol en transformerend ervaren wordt. Een gevaar 
ligt echter volgens Vieten op de loer wanneer men van 
verklaringsmodel naar verklaringsmodel blijft springen 
zonder enige vorm van consistente practice. Deze prac-
tice zou volgens haar moeten bestaan uit een combinatie 

van focus (in de zin van intentie), aandachtstraining, 
herhaling, begeleiding, een groep waarin de practice 
gedeeld wordt en een kosmologie om de ervaringen te 
kunnen verklaren. Het onderzoek en de conclusies van 
deze studies zijn te vinden in Living Deeply – The Art & 
Science of Transformation in Everyday Life, of bezoek hun 
site op www.IONS.org.
Dit laatste brengt ons in een sneltreinvaart naar een 
boeiend en onderhoudend optreden van ZaChoeje 
Rinpoche. De Tibetaanse lama vertelde hoe zijn zelf-
transformatie zeker niet begon met een persoonlijke er-
varing. In het begin van de middelbare school ontving hij 
namelijk, volkomen onverwachts, een brief van de Dalai 
Lama met de mededeling dat hij geïdentificeerd was 
als de zesde reïncarnatie van ZaChoeje Rinpoche. Het 
duurde jaren, zo vertelde hij, totdat hij volledig aan het 
idee gewend was. Zijn studie als geestelijke verliep ech-
ter voorspoedig en hij studeerde af in tien in plaats van 
de gebruikelijke 25 jaar. Verder, zo verklaarde hij, is er 
echter geen bewijs voor (zijn) reïncarnatie. Herinneringen 
uit vorige levens heeft hij ook niet gehad. Hij grapte dat 
er in dat geval geen brief nodig zou zijn geweest om hem 
te laten weten dat hij een reïncarnatie van een lama 
was. Volgens hem betekent verlichting in termen van 
zelftransformatie to stop struggling with the struggle. 
Van centraal belang daarbij is volgens hem de realisatie 
van Boeddha-natuur, oftwel de realisatie dat je in zekere 
zin al verlicht bent. Het is, vertelde de Rinpoche, alsof 
je overal aan het zoeken bent naar je bril; je vrienden 
ermee lastig valt, jezelf met de zoektocht frusteert, totdat 
je ineens merkt dat je je bril de hele tijd al op had. Het 
is, zo zegt hij, het ‘Duh!’ moment. n

Voor meer informatie over deze en aankomende conferenties, 

en voor het bestellen van de lezingen op DVD zie: 

http://consciousness.arizona.edu/

Stephen Whitmarsh is PhD-student aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar de neurowetenschap van 

meditatie.
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plaats Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, Utrecht. 
tijd  11.00-17.00 uur.
toegang € 20,-  Leden en studenten € 10,-
 (+ gratis borrel).
 Inschrijven en betalen: www.parapsy.nl
bus 11, 12 vanaf Station Utrecht CS, 
 uitstappen: halte Heidelberglaan.
auto Parkeren is gratis op 22 mei.
 Bij binnenrijden van De Uithof (Universiteits-
 weg) de doorgaande weg volgen met twee
 bochten mee, tot u aan uw rechterzijde de
 parkeerplaats Heidelberglaan ziet. Vandaar 
 te voet naar Heidelberglaan 7.

programma

n 11.00 uur
 Ontvangst met koffie.
n 11.30-11.45 uur
 Opening door de dagvoorzitter Hans Gerding.
n 11.45-12.45 uur
 Drs. Eva Lobach
 Doet Psi het hart sneller kloppen?
 Verslag van recente onderzoeksresultaten aan de 

Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek richtte 
zich op hartslagveranderingen tijdens het maken van 
intuïtieve keuzes, waarbij ook paranormale aspecten 
werden bekeken.

n 12.45-13.45 uur
 Drs. Wim Kramer
 Paragnosten en politie: een moeizame samenwerking
 Uit een overzicht van de meer dan 60 jaar durende 

discussie en eigen waarnemingen in de praktijk, blijkt 
dat er op dit gebied meer vragen dan antwoorden be-
staan.

n 13.45-15.00 uur
 Pauze (kantine is open).

n 15.00-16.00 uur
 Drs. Ferry van Putten
 Paranormale ervaringen en de Persoonlijkheid
 Verrassende onderzoeksresultaten lijken erop te wij-

zen dat mensen met veel paranormale ervaringen qua 
persoonlijkheidskenmerken een speciale categorie 
vormen.

n 16.00-17.00 uur
 Dr. Hein van Dongen
 Filosofie en Parapsychologie
 Sinds de opkomst van ‘psychical research’ rond 1880 

hebben filosofen dit onderzoek en zijn problemen 
geanalyseerd. Aandacht voor het werk van o.a. James, 
Driesch, Bergson, Heymans, Broad en Marcel.

n 17.00-19.00 uur
 Borrel.

mededeling voor leden van de spr 

Voorafgaand aan de ‘Dag van de Parapsychologie’ op 
zaterdag 22 mei zal de jaarlijkse ledenvergadering van 
de Studievereniging voor Psychical Research worden ge-
houden in hetzelfde pand. 
9.00 uur zaal open 
9.15-10.45 uur ledenvergadering SPR

Op de agenda staan o.a. bestuursmutaties. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Prof. dr. N. Frijda en drs. 
Pieter de Jong. 
Verkiesbaar: prof. dr. Victor Lamme (als nieuwe voorzit-
ter) en drs. Ruud van Wees.
Om 9.00 uur gaat de zaal open en liggen de stukken 
klaar. Leden die de stukken vooraf willen krijgen, wordt 
verzocht dit kenbaar te maken. 
Mail naar: hans.gerding@planet.nl of bel 030 231 42 82.

Dag van de Parapsychologie 2010
zaterdag 22 mei —Let op: dit is een andere datum dan eerder bekend werd gemaakt!
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In zijn net verschenen boek, De vrije wil bestaat niet 
toont Lamme zich een overtuigd materialistisch monist: 
de hersenen en de geest zijn aspecten van hetzelfde. Het 
bewustzijn en de ervaren vrije wil zijn fenomenen zonder 
echte invloed. 
Het boek leest als een detectiveroman. Hoewel ik al het 
bewijsmateriaal wel kende, weet ‘advocaat’ Lamme het 
zo te ordenen en te presenteren dat je zijn conclusie 
zoals weergegeven in de titel van het boek wel moet 
delen. Ware het niet dat er natuurlijk ook wat (controver-
sieel) bewijsmateriaal wordt achtergehouden, dat doen 
advocaten nu eenmaal. 
Daarnaast is het boekje een must voor iedereen die op 
onderhoudende wijze snel een overzicht wil krijgen van 
de baanbrekende experimenten en beroemde case-
studies op het terrein van de neurowetenschap. Ze 
staan er allemaal in, Libet die liet zien dat de hersenen 
allang iets besloten hebben op het moment dat iemand 
uit vrije wil een keuze denkt te maken, en Gazzaniga 
die bij split-brain-patiënten aantoonde dat de linker-
hersenhelft, door Lamme omgedoopt tot ‘Babbelbox’, 
na zo’n pseudo-keuze vaak een verhaaltje bedenkt om 
de keuze te rechtvaardigen (iets wat je ook ziet bij post-
hypnotische suggesties). De nooit uitgevoerde experi-
menten van Vicary over het stiekem verleiden van bios-
cooppubliek voor Pepsi in de pauze door weggemoffelde 
propagandabeeldjes in de film te lassen en het werk van 
Zajonc waaruit bleek dat voorkeuren voor bijvoorbeeld 

bepaalde abstracte plaatjes voortkomen uit regelmatige 
aanbieding, het zogenaamde Mere-Exposure effect. De 
onvermijdelijk ‘Alien Hand’ die na een hersenbloeding 
een eigen wil krijgt en soms de eigenaar van die hand 
probeert te wurgen, etc., etc.
Maar de leidraad in het boek is niet bedoeld als inleiding 
in de cognitieve neurowetenschap maar is een speur-
tocht naar het antwoord op de vraag ‘wie zit er aan het 
stuur in onze hersenpan’. Lamme’s betoog is rijkelijk 
voorzien van meer kwalitatieve en daarmee specula-
tieve beschouwingen over beroemde moordzaken door 
slaapwandelaars en over beroemde figuren als Churchill, 
Ravel en de Kennedy’s en een voor het betoog minder 
relevant verhaal over Plasterk. 
Er lopen twee lijnen door het boek, in de eerste plaats 
dat bijna alles wat we doen en beslissen wordt bestuurd 
door onbewuste processen. In de tweede plaats hoe 
beïnvloedbaar deze processen zijn door de omgeving 
(zoals sociale druk) zelfs als je daar nauwelijks aandacht 
aan besteedt. Voor beide lijnen is er ruim voldoende we-
tenschappelijk bewijs.
Als een kikker een prooi ziet en hij is hongerig, dan zal 
hij die proberen te vangen. Maar als er een obstakel, 
zoals een boomstam, in de weg ligt dan probeert hij 
daar omheen te springen om de prooi van een andere 
kant te vangen. Ondanks de problemen, de kikker wil die 
prooi hebben. Maar zo is het niet. De kikker heeft twee 
ingebouwde reflexen, twee automaten. De een wordt ge-
triggerd door een vlieg en is ‘spring-hap’. De ander wordt 
getriggerd door een obstakel en is ‘spring-opzij’. Voor 
een buitenstaander lijkt dit intelligent gedrag en gedrag 
dat zich het beste laat omschrijven in termen van doelen 
en willen. Lamme stelt dat het postuleren van een ‘wil’ 
die effectief is voor de mens gewoon makkelijk is in het 
taalgebruik, net zoals het handig is het gedrag van de 
kikker in ‘wil’ uit drukken. Door de ‘babbelbox’ wordt er 
na zo’n serie ‘reflexen’ wel een verhaal bedacht waarin 
de ‘wil’ een rol speelt. Eigenlijk is de mens in Lamme’s 
visie voor 99% zo niet 100%, een automaat.
Maar hoe is te verklaren dat Victor Lamme dan toch 

De vrije wil bestaat (niet)
—Psychokinese en het vrije wil vraagstuk

Victor Lamme is hoogleraar cognitieve neurowetenschap, de 

wetenschap die alles probeert te verklaren vanuit de hersenen, 

en daarnaast, Deo Volente, is hij binnenkort voorzitter van de 

SPR, de vereniging die gedegen onderzoek naar (onverklaar-

bare?) paranormale verschijnselen propageert. Een merkwaar-

dige combi…

Dick Bierman
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publiekelijk zich voor onderzoek naar paranormale ver-
schijnselen inzet?
 In de eerste plaats kenmerkt Lamme een soort opstan-
digheid, altijd geestig maar wel eigenwijs. In zijn eigen 
termen: zijn Nucleus Caudatus (een gebiedje in de her-
senen) zal wel minder goed werken, net als bij Churchill. 
Uit onderzoek blijkt dat je dan niet snel bezwijkt onder 
de sociale druk. Het ontkennen van vrije wil, hoewel 
populair ook onder oudere neurowetenschappers (zoals 
bijv. Dennett) is bepaald niet populair bij de rest van de 
mensheid. En het serieus nemen van onderzoek naar pa-
ranormale verschijnselen is bepaald niet populair onder 
neurowetenschappers (Dennett zei zelfmoord te zullen 
plegen als die verschijnselen bestaan, ik wacht al enige 
tijd). Lamme trekt zich daar allemaal niets van aan.
Maar in de tweede plaats is er twijfel. Zo twijfelt Lamme 
met de filosoof Chalmers of de verklarende kracht van 
het neuron wel voldoende is om te begrijpen waarom we 
überhaupt ervaringen als ‘pijn’ hebben. Waarom heeft de 
natuur ons met dit lijden opgezadeld. Een automaat kan 
zich ook terugtrekken als er een prikkel binnenkomt die 
wijst op grote hitte. Daarvoor hoeft dat ding geen pijn te 
lijden. Kortom waarom zijn we geen Zombies (dat vraag 
je je zeker af als je Chalmers op elke bewustzijnscongres 
de zombie-blues hoort zingen, dat is een kwelling voor 
de oren).
Hoewel Lamme voor bepaalde verschijnselen als Out-
of-Body ervaringen en Bijna-Dood-Ervaringen wel een 
neuronale verklaring geeft, lijkt hij zelf niet uit te sluiten 
dat er meer is. Maar de ware killer van zijn verhaal laat 
hij onbesproken, wellicht omdat hij de data te controver-
sieel vindt. Die killer is ‘Psychokinese’. Ook wel ‘Mind 

over Matter’ genoemd. Uiteindelijk is het betoog van 
Lamme een betoog van ‘Matter (hersenen) over Mind 
(de wil)’. Bij een psychokinese-experiment waarbij proef-
personen proberen een toevalsgenerator (electronische 
dobbelsteen) te beïnvloeden is de aanpak altijd de 
zelfde. 
Er wordt een willekeurig ‘doel’ gekozen. Zeg maar ‘6’. De 
proefpersoon wordt vervolgens gevraagd de ‘intentie’ te 
hebben om de toevalsgenerator vaker ‘6’ te laten genere-
ren. De toevalsgenerator is hier het materiële object. Als 
deze proef slaagt dan hebben we een mentale intentie 
die voorafgaat aan de materiele consequentie. En uit 
een meta-analyse over meer dan 800 experimenten ge-
publiceerd in Foundations of Physics blijkt dat die proef 
slaagt. Niet altijd natuurlijk maar wel ‘gemiddeld’. 
Tot slot is er nog een complicatie waarvan ik altijd dui-
zelig wordt. Dat is de volgende. Theoretisch lijkt een 
verklaring van paranormale verschijnselen onvermijdelijk 
neer te komen op iets dat je zou kunnen omschrijven als 
‘onder bepaalde omstandigheden loopt de tijd de ver-
keerde kant op’. Wat dat betekent voor ‘vrije wil’ gaat mij 
boven de pet. Sowieso is de mens zo volledig geïndoctri-
neerd met het idee van ‘causaliteit’ dat denken over iets 
anders niet lukt. De aanname van causaliteit is dan ook 
van een gigantische evolutionaire waarde. Het resulteert 
in het kunnen bedenken wat er direct kan gaan gebeuren 
en wat je zou kunnen vermijden. Niettemin was het wel-
licht niet voor niets dat de theoreticus Evan Harris Walker 
in zijn ‘observationele model’ de paranormale bits aan 
informatie die je kunt uitrekenen door te kijken naar af-
wijkingen van de normale distributie van uitkomsten, de 
naam ‘wils-kanaal’ gaf. 
Er zijn maar weinig academici van naam die durven te 
bekennen dat ze paranormale verschijnselen serieus 
nemen. Laten we zeggen ‘open minded sceptics’. De 
meesten houden hun kaken op elkaar omdat ze bang 
zijn uitgelachen te worden en sommigen lijken op de kin-
deren in de klas die er genoegen in scheppen anderen te 
pesten. 
Lamme is duidelijk een buitenbeentje en wie weet heet 
zijn volgende boek: ‘Waarom ik het allemaal wel wist 
maar niet wilde geloven’. n
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Informationele techniek
in therapeutische context?

De afgelopen jaren is door Atelier Iebel Abel gewerkt aan 
een aantal artistieke experimenten waarin het signaal 
van een Random Event Generator (REG) is gebruikt om 
kunstwerken te produceren. De achterliggende idee van 
deze experimenten is geweest dat, wanneer inderdaad 
veranderingen in emotionele of mentale toestanden hun 
weerslag hebben op de fysieke realiteit, dit principe kan 
worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen dat 
zonder tussenkomst van fysiek handelen tot artistieke 
expressie kan komen. 

Artistieke experimenten
We spreken hier nadrukkelijk van artistieke experimen-
ten, omdat het doel van deze experimenten is geweest 
tot een artistieke prestatie te komen en niet primair om 
een wetenschappelijk verifieerbaar resultaat te verkrij-
gen. De opzet van de experimenten kan hierdoor eenvou-
dig zijn en komt in grote lijnen overeen met vergelijkbare 
methoden uit de parapsychologie in studies naar mind-
matter-correlaties. 
Een veel gebruikte methode in de parapsychologie om 
correlaties te vinden tussen veranderingen in de emo-
tionele of mentale toestand van proefpersonen en een 
fysiek systeem, is het zoeken naar afwijkingen in de sta-
tistische verdeling van enen en nullen zoals die worden 
geproduceerd door een REG. Patronen in deze statisti-
sche verdelingen worden normaliter gevisualiseerd door 
middel van een histogram, of in de vorm van een grafiek. 

In het artistieke experiment wordt het resultaat op een 
complexere wijze gevisualiseerd, namelijk door middel 
van objecten in een virtuele omgeving die alleen bij een 
hoge afwijking van kans een bepaalde ordening op het 
beeldvlak laten zien. De structuren in de kunstwerken 
zijn bepaald door een statistische evaluatie van de enen 
en nullen afkomstig van de REG, maar de figuur die in 
de kunstwerken ontstaat is nauwelijks te duiden in ter-
men van getallen. Het experiment in deze kunstwerken 
is dan ook niet om intentie te gebruiken om een statis-
tische afwijking te realiseren, maar om vanuit intentie 
een bepaald beeld te laten ontstaan. De aanname in 
deze experimenten is dat op momenten van verhoogde 
inspiratie mind-matter-correlaties het sterkst zijn, en 
wellicht daarom ook de artistieke waarde van het resul-
terende werk op geinspireerde momenten het hoogst is. 
Vanwege deze aanname worden de proeven gedaan op 
het moment direct nadat de voorbereidingen voor het 
experiment zijn voltooid. Op dat moment immers is de 
verwachting, de ‘hoop’ op een directe correlatie tussen 
het bewustzijn van de proefpersoon en het resulterende 
kunstwerk het sterkst. 

Opwekken van ‘kosmische’ ervaringen
Van de circa 20 experimenten die op deze wijze zijn 
gedaan, zijn de uitkomsten in 2008 en 2009 tentoonge-
steld aan een relatief groot publiek (ca. 1600 bezoekers). 
Het merendeel van het publiek had slechts vage notie 

Iebele Abel

In een relatief groot aantal wetenschappelijke studies lijken fysieke systemen in meer of mindere mate te veranderen vanwege 

mentale en emotionele inspanningen van proefpersonen. Dit gegeven kan mogelijk ook praktische toepassingen hebben. Sinds 

2007 wordt onderzocht hoe verhoogde inspiratie en gerichte aandacht van invloed kunnen zijn op een fysiek systeem (kwantum 

REG), en hoe veranderingen in dit systeem vertaald kunnen worden naar een gematerialiseerde, artistieke expressie. Methoden uit 

de neurofeedback, kwantummechanica en parapsychologie zijn gebruikt om een instrument te ontwikkelen dat beelden produceert 

tijdens psychokinese-experimenten. In een latere fase is dit instrument verder ontwikkeld om ook muziek te kunnen genereren. 

Een verkennende studie met een beperkt aantal proefpersonen lijkt er op te wijzen dat dit instrument niet alleen reageert op 

veranderende mentale toestanden, maar ook bijzondere ervaringen kan opwekken. Gezien de gerapporteerde ervaringen zou de 

beschreven methode een bijdrage kunnen leveren aan diverse vormen van heling.



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 1 • 201022

van de gebruikte methoden. De diverse reacties van het 
publiek zijn door middel van ruim honderd informele, 
vaak openhartige gesprekken verzameld. De meest voor-
komende reacties van het publiek laten zich het beste 
samenvatten met dat de kunstwerken een kosmische or-
dening weerspiegelen, die hen diep heeft geroerd, vaak 
tot in de kern van hun wezen. De uitingen gaan meestal 
gepaard met vreugde, maar soms ook met verdriet over 
de onoplosbaarheid van grote levensvragen. Naast de 
significante statistische afwijking van kans die deze 
werken op objectiverende wijze kenmerkt, kan de reactie 
van het publiek worden gezien als een hoge score op de 
meer subjectieve meetlat van de emotionele en artistie-
ke ervaring. Gezien deze resultaten kan een eerste voor-
zichtige conclusie zijn dat de artistieke experimenten 
met REG’s op hoog geïnspireerde momenten niet alleen 
kunnen leiden tot significante statistische scores, maar 
dat de sensatie van inspiratie ook kan worden ‘overge-
bracht’ op anderen, door deze momenten te ‘bevriezen’ 
in beelden waarvan de structuur direct gekoppeld is aan 
het signaal van een REG. 

Informationele technologie
Parapsychologische studies naar psychokinese en 
presentiment lijken wat betreft hun statistische opzet 
naadloos aan te sluiten bij het model voor natuurweten-
schappelijk onderzoek van de laatste eeuwen. Toch zijn 
deze studies onderwerp van discussie gebleken. In de 

context van natuurwetenschappelijk onderzoek leveren 
ze geen stabiele resultaten op, zijn niet of nauwelijks 
reproduceerbaar en, bovenal, het ontbreekt ze aan een 
breed gedragen theoretisch verklaringsmodel. Populaire, 
maar onvolledige theorieën noemen informatie- en 
bewustzijnsvelden als oorzaak voor verschijnselen als 
psychokinese, telepathie en andere vormen van informa-
tieoverdracht tussen levende wezens en ‘dode’ materie. 
Hoewel het de vraag is of er inderdaad sprake is van 
veldwerking bij deze verschijnselen, zijn informatie en 
bewustzijn inmiddels wel degelijk ‘vectoren’ in diverse 
wetenschappelijke publicaties met betrekking tot de 
wisselwerking tussen bewustzijn en realiteit: informatie 
reikt mogelijkheden aan, en het bewustzijn filtert deze 
als zijnde actualiteit of realiteit. Hoewel deze modellen 
nog op de tekentafel liggen, worden zij door een groot 
publiek omarmd als het wetenschappelijk raamwerk voor 
diverse populaire kosmologieën, mede vanwege de over-
eenkomsten met bepaalde interpretaties van verschijn-
selen binnen de quantummechanica. In technologisch 
opzicht worden toepassingen gevonden in veelal sterk 
vercommercialiseerde instrumenten in de alternatieve 
geneeskunde, de zogenaamde ‘informationele heling-
technieken’. Hoewel onderwerp van discussie, kunnen 
deze modellen en hun praktische toepassingen worden 
gezien als een erfenis van parapsychologisch onderzoek. 

Decline effect
Een mogelijk argument tegen informationele modellen 
en technologieën is dat de parapsychologische expe-
rimenten waaraan zij mede hun bestaan ontlenen, als 
opmerkelijke overeenkomst hebben dat de resultaten 
minder worden naarmate ze vaker worden herhaald. Dit 
laatste wordt wel het decline-effect genoemd. Met name 
vanwege dit decline-effect lijkt het op het eerste gezicht 
onmogelijk betrouwbare, praktische toepassingen te 
ontwerpen. Dit roept de vraag op welk nut parapsycholo-
gisch onderzoek heeft, behalve dat het anomalieën aan-
wijst binnen de huidige, deterministisch georiënteerde 
wetenschappelijke methode. 
Toch is het misschien juist het decline-effect dat, vanuit 
een ander perspectief dan het strikt natuurwetenschap-
pelijke, een bijzondere meerwaarde en nut kan geven 
aan de inmiddels honderden experimenten die cor-
respondenties tussen veranderingen in bewustzijn en 
materie lijken aan te tonen. In de kunsten kennen we 
het moment van inspiratie, dat expliciet gevonden wordt 
in die ene, bijzondere ervaring, die opnieuw gestalte 
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krijgt in de specifieke artistieke uitdrukking die deze 
ervaring opnieuw weet op te roepen. Er is hier sprake 
van een communicatief moment, dat ook kenmerkend 
is voor de religieuze ervaring of voor momenten van 
plotseling inzicht en heling. Zo’n communicatieve, en 
doorgaans ook numineuze ervaring is bijna altijd uniek 
en eenmalig. Ook is hierbij vaak sprake van een decline-
effect. Afgezien van de leerervaring die ze met zich 
meebrengen, neemt immers de emotionele intensiteit 
van dergelijke ervaringen af naarmate de tijd verstrijkt. 
Wanneer dergelijke sensaties en ervaringen worden op-
gewekt door middel van ‘informationele technieken’, dan 
zouden ook de metingen aan het informationele systeem 
zelf (zoals bijvoorbeeld een REG) minder duidelijk kun-
nen worden naarmate de intensiteit ervan afneemt. Met 
andere woorden, het decline-effect in studies met REG’s 
zou kunnen corresponderen met ervaringen op artistiek 
en emotioneel gebied.

Muzikale therapie met behulp van REG’s
Naar aanleiding van de tentoongestelde werken heeft 
het publiek regelmatig de vraag gesteld of zij zelf op de 
hierboven beschreven manier kunstwerken kan vervaar-
digen. Het publiek zou graag een ‘door hen zelf gedacht’ 
kunstwerk willen realiseren. Het blijkt echter dat de hoge 
statistische scores en daaruit resulterende beelden vaker 
niet dan wel gehaald kunnen worden door het publiek. 
Wellicht speelt het ontbreken van een intensief toewer-
ken naar het moment van verhoogde inspiratie hierbij 
een rol. Ook het genoemde decline-effect kan een rol 
spelen: het experiment is immers al gedaan, door mij 
als kunstenaar, en het herhalen van een experiment kan 
leiden tot minder overtuigende resultaten.
Om toch aan de vraag van het publiek tegemoet te 
komen, is een muzikale variant van het artistieke ex-
periment ontworpen. Uitgangspunt bij dit muzikale 
experiment is dat er directe auditieve terugkoppeling 
plaatsvindt van mogelijk optredende mind-matter-corre-
laties. Terugkoppeling van fysiologische informatie wordt 
reeds met succes therapeutisch toegepast in systemen 
voor neuro- en biofeedback. De werkzaamheid van deze 
therapievorm kan wetenschappelijk worden vastgesteld 
omdat fysiologische informatie determineerbaar is in 
begrippen als bloeddruk en elektrische spanningsver-
schillen. In het muzikale REG-experiment wordt, in plaats 
van fysiologische metingen, het signaal van een REG 
gebruikt. Correlaties tussen dit signaal en veranderde 
bewustzijnstoestanden zijn vooralsnog niet determineer-

baar in bekende grootheden. De proefpersonen zijn, net 
als bij de beeldende experimenten, op geen enkele ma-
nier fysiek in contact gebracht met de apparatuur. Indien 
er sprake is van feedback, is deze niet determineerbaar 
en zou deze, bij gebrek aan betere begrippen, informa-
tionele feedback kunnen worden genoemd. 
Er is voor dit experiment gezocht naar een methode 
waarbij REG’s kunnen worden gebruikt zonder dat in-
tenties van proefpersonen worden vergeleken met de 
statistische significantie van het resultaat. In plaats hier-
van wordt de statistische evaluatie van het REG-signaal 
gebruikt als informatiebron om de muziek aan te sturen. 
De muziek wordt op een volledig geautomatiseerde ma-
nier tijdens het experiment gecomponeerd, dus terwijl de 
proefpersoon ernaar luistert. De compositie van de mu-
ziek is parametrisch: afhankelijk van verschillende sta-
tistische evaluaties van het REG-signaal (de parameters) 
worden de hoogte, duur en timbre van de gespeelde 
noten gekozen. Ook de harmonische samenhang tussen 
de noten onderling wordt op deze manier in realtime 
steeds opnieuw bepaald. Door de combinatie van een 
random signaal en complex algoritme dat dit signaal 
omzet in muziek, staat de muziek van tevoren niet vast, 
en kan het eindeloos doorspelen zonder zichzelf te her-
halen. Ieder moment in de muziek is dus uniek, en kan 
derhalve ook werkelijk unieke sensaties oproepen. 

Muzikale experimenten met groepen
Het eerste experiment met een muzikaal REG-instrument 
vond plaats tijdens de eerder genoemde tentoonstelling 
in 2009. De verwachting was dat de muziek harmonieus 
zou corresponderen met de stemming van het publiek. 
De algemene indruk is dat dit inderdaad gebeurt. Ook in 
kleinere groepen is dit experiment herhaald, waarbij net 
als bij de tentoonstelling van de beelden diverse ‘kosmi-
sche’ ervaringen werden opgewekt. Met name ‘ervarin-
gen van onderlinge verbondenheid’ zijn vaak genoemd. 
Vanwege deze rapportages en vanwege de reeds erkende 
resultaten uit de neurofeedback, is het experiment 
inmiddels uitgebreid om te onderzoeken of het opwek-
ken van bijzondere ervaringen door middel van muziek 
gekoppeld aan REG’s praktisch nut kan hebben in thera-
peutische zin.

Eerste resultaten in therapeutische context
Inmiddels hebben ruim 60 mensen zich als proefper-
soon voor de muzikale REG-experimenten beschikbaar 
gesteld. Voorafgaand aan een experiment wordt een kort 
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interview gehouden aan de hand van een vragenlijst 
die is opgesteld in samenwerking met een eerstelijns-
psychologiepraktijk. In deze lijst wordt onder andere ge-
vraagd naar diverse lichamelijke en emotionele klachten. 
Opvallend is dat de personen die duidelijke klachten 
melden, ook de meest bijzondere ervaringen krijgen tij-
dens het luisteren naar de muziek. Een aantal voorbeel-
den maakt dit duidelijk:
1 —Een man van 32 jaar heeft met tussenpozen van tel-
kens enige maanden last van ernstige woedeaanvallen 
waarbij hij alle controle over zichzelf verliest. Hij kan in 
het dagelijks leven moeilijk voor zichzelf opkomen. Hij 
is op zoek naar zijn eigen identiteit. Tijdens het luisteren 
naar de muziek ervaart hij sterke wisselingen in emotio-
nele stemmingen, die synchroon lijken te lopen met de 
muziek. Hij heeft het gevoel dat hij moet vluchten voor 
mensen. Hij ziet zichzelf rennen tot hij in zijn paniek zo 
hard loopt dat hij lijkt te vliegen. Deze sensatie krijgt een 
hoogtepunt in het beeld dat hij zichzelf met zijn armen 
wijd uitgestrekt ziet liggen op een stenen tafel, midden 
in een groot bos. Het gras om hem heen is zacht. Hij 
voelt zich volkomen veilig. De man wil graag de sessie op 
een later tijdstip herhalen. Hij weet niet waarom, maar 
de sessie heeft hem goed gedaan en meer vertrouwen in 
zichzelf gegeven. 
2 —Een vrouw van 28 jaar is ruim een jaar geleden haar 
oma verloren, waarvan zij veel hield. Zij voelt nog steeds 
een sterke band met haar, die ze niet kan verklaren. 
In haar vragen over leven en dood voelt zij zich alleen 
staan. Zij trekt de intellectuele, metafysische benadering 
van haar rouw in twijfel. Ze voelt zich afgesloten van 
haar gevoelens (de vrouw is zelf o.a. lichaamswerkthe-
rapeute). Tijdens de muzikale sessie ziet zij het levens-
echte beeld van haar oma. De vrouw is hierdoor op een 
emotionele manier opgewekt. Ze realiseert zich achteraf 
dat zij het beeld van haar oma na haar overlijden was 
verloren. De vrouw merkt op dat het beeld van haar oma 
tijdens de muziek door haar gevoel (in plaats van haar 
‘verstand’) werd opgewekt.
3 —Een vrouw van 35 jaar heeft hevige pijnen in haar 
onderbuik (eierstokken), ervaart ernstige moeilijkheden 
bij het spreken (‘blokkades’) en omschrijft haar ener-
gieniveau met het cijfer nul. Ze heeft last van oorsuizen 
en misselijkheid. Tijdens het interview toont zij zich 
zeer gevoelig en onzeker. Na de eerste muzieksessie is 
zij ‘geteisterd door gedachten. Toch waren die gedach-
ten niet onprettig, maar ze bleven in mijn hoofd.’ Drie 
weken later meldt zij dat haar oorsuizen en pijnen zijn 

verminderd. Ze wil graag nog een sessie doen. De vrouw 
meldt dat ze gehinderd wordt in haar positieve plannen 
door agressie en boosheid. Ze houdt teveel rekening met 
anderen. Tijdens de tweede sessie ziet de vrouw zichzelf 
zwemmen met dolfijnen, ze ziet de zon en bladeren met 
dauwdruppels. Ze droomt van het paard uit haar jeugd, 
Biance, waarmee ze tot in de wolken kan vliegen. Bij 
navraag blijkt ze ongeveer 5 jaar geleden voor het laatst 
te hebben gedroomd. Een maand later schrijft de vrouw 
een e-mail. Ze droomt weer regelmatig, heeft ander werk 
gevonden, is getrouwd met vriend en is zwanger. Haar 
pijnen en oorsuizen zijn sterk verminderd. Ze schrijft dat 
de muzieksessies haar hebben geholpen bij het verlich-
ten van pijnen en het maken van de juiste keuzes voor 
zichzelf. 

Conclusie
De genoemde experimenten zijn gedaan binnen een 
artistieke context, waarbij gebruik is gemaakt van tech-
nieken, inzichten en methoden uit de quantumfysica, pa-
rapsychologie en neurofeedback. Emotionele, artistieke 
en spirituele belevingen lijken opgewekt te kunnen wor-
den door zgn. informationele technieken. Een duidelijk 
afgebakende wetenschappelijke opzet zou meer inzicht 
kunnen verschaffen in de mogelijkheid en wenselijkheid 
genoemde methode te gebruiken als ondersteuning in 
een therapeutische omgeving. Blijkens de reacties van 
publiek en proefpersonen, lijkt bij de artistieke en the-
rapeutische experimenten de opgeroepen ervaring van 
groter belang dan de statistische significantie van het 
achterliggende, technologische systeem. Dit gegeven is 
een aanleiding om in vervolgstudies de experimenten 
te richten op het opwekken van sensaties door middel 
van aan REG’s gerelateerde technieken, in plaats van de 
aanwezigheid (de actualiteit) van deze sensaties aan-
nemelijk te willen maken door het verzamelen van sta-
tistische gegevens uit het REG-signaal zelf. Het in de na-
tuurwetenschappen en de parapsychologie verzamelde 
materiaal van de afgelopen 150 jaar reikt methoden aan 
om bewustzijn – en meer specifiek de subjectieve ge-
voelservaring – een plaats te geven in wetenschappelijk 
onderzoek. Artistieke middelen kunnen hierbij worden 
ingezet. n

De muziek van een aantal experimenten komt binnenkort uit op CD 

onder de titel ‘Coherent Structures’. TVP zal deze CD aankondigen zodra 

deze verkrijgbaar is.
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en vriend van het parapsychologisch instituut (pi)

en betaalt minimaal € 27,- per jaar.

uw lidmaatschap van deze beide instellingen levert u de volgende voordelen op:

 • u ontvangt 4x per jaar het tvp
 • u heeft (op afspraak) toegang tot de bibliotheek van het pi

 • u kunt gratis boeken lenen uit de bibliotheek van het pi 

 • u krijgt korting op cursussen van het pi

 • u krijgt korting op de jaarlijkse ‘dag van de parapsychologie’ van de spr

 • u heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de spr

wat steunt u?

de bijzondere leerstoel parapsychologie aan de universiteit van utrecht (spr) en het parapsychologisch instituut te 

utrecht zijn in nederland de enige organisaties die, gezamenlijk en samenwerkend vanuit een academische achtergrond, 

zorg dragen voor:

 • wetenschappelijk onderzoek

 • universitair onderwijs

 • cursussen

 • hulpverlening

 • bibliotheek

 • tijdschrift voor parapsychologie
 • website

wilt u ons op een meer substantiële en structurele basis steunen, 

treedt dan toe tot de ‘steungroep parapsychologie’. 

vraag vrijblijvend de brochure aan: 030 231 42 82, info@parapsy.nl

via onze website (www.parapsy.nl) kunt u een abonnement op het tvp nemen, of de status van uw abonnement wijzigen. kent 

u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het tvp, mail info@parapsy.nl  of stuur (springweg 7, 3511 vh  utrecht) ons de 

adresgegevens van deze persoon. wij zorgen ervoor dat hij of zij gratis een kennismakingsnummer toegestuurd krijgt.



het tijdschrift voor parapsychologie en bewustzijns-

onderzoek, opgericht in 1928, is een uitgave van de 

stichting tvp in opdracht van de studievereniging 

voor psychical re search [spr] en het parapsycholo-

gisch instituut [pi].

de spr is een instelling die het vakgebied van de pa-

rapsychologie wil vertegenwoordigen in de academi-

sche we reld.

n door middel van onze bijzondere leerstoel para-

psychologie  aan de universiteit voor humanistiek 

stellen wij studenten in staat om in colleges, 

werkgroepen en stages kennis te maken met on-

derzoeksmethoden en technieken op het gebied 

van de parapsychologie, de uitkomsten van dit on-

derzoek en de problemen die onopgelost bleven.

n door het uitvoeren van wetenschappelijk onder-

zoek willen wij bijdragen aan het verder ontwik-

kelen van het vakgebied van de parapsychologie.

de studievereniging voor psychical research is een 

instelling waar u lid van kunt worden.

het pi is een instelling die zich richt op parapsycho-

logisch onderzoek, educatie en hulpverlening.

n door middel van wetenschappelijk onderzoek wil-

len wij meewerken aan het verdiepen van de kennis 

van paranormale verschijnselen.

n door middel van onze cursussen, bibliotheek, 

documentatiemateriaal en wetenschappelijke pu-

blicaties willen wij geïnteresseerde leken en de 

wetenschappelijke we reld in contact brengen met 

beschouwingen over paranormale verschijnselen 

en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

n als instelling voor hulpverlening willen wij men-

sen helpen die vragen hebben over hun paranor-

male ervaringen of moeite hebben deze ervaringen 

te verwerken.

het parapsychologisch instituut is ook een instelling 

waarbij u zich kunt aansluiten als donateur.


