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Spontane paranormale ervaringen tre-

den op als je er niet op verdacht bent. 

Soms gaat het om kleine dingen, andere 

keren zijn het juist zeer ingrijpende erva-

ringen die je in je wezen raken of die je 

visie op de werkelijkheid aan het wanke-

len brengen… 

Wilt u een paranormale ervaring met 

anderen delen, dan vragen we u die op 

papier te zetten en op te sturen, of digi-

taal te melden op www.parapsy.nl 

Een selectie hieruit plaatsen we, na over-

leg met de schrijvers, in deze rubriek.

Spontane gevallen

Ongewone ervaringen rondom een overlijden

De brief over de hieronder staande reeks met elkaar sa-
menhangende bijzondere ervaringen in verband met een 
overlijden, werd geschreven door Liesbeth. Op verzoek 
van de redactie heeft zij degenen die deze bijzondere er-
varingen hadden ook persoonlijk aan het woord gelaten.

Liesbeth schrijft:
Mijn vader was al enige tijd dementerend. Sinds deze 
zomer was hij opgenomen in een verpleeghuis in onze 
woonplaats op de psychogeriatrische afdeling. De 
tweede kerstdag (26 december 2009) was mijn vader bij 
mij thuis samen met mijn moeder, mijn schoonmoeder 
en mijn beide (volwassen) kinderen. We hebben een 
hele fijne middag gehad. Mijn vader was die voorgaande 
nacht, van 25 op 26 december, gevallen op zijn achter-
hoofd. Hij viel geregeld omdat hij vergat zijn rollator te 
gebruiken en slecht ter been was. Ogenschijnlijk was er 
na die val niet veel aan de hand.

Die avond heeft hij, toen hij weer thuis was in het ver-
pleeghuis waar hij woont, een hersenbloeding gekregen. 
Mijn moeder, broer en zijn vriendin, mijn man en later 
ook mijn kinderen zijn naar het verpleeghuis gekomen. 
Het was al snel duidelijk dat mijn vader deze hersenbloe-
ding niet zou overleven. Mijn moeder, mijn zoon en ik 
zouden in het verpleeghuis bij mijn vader blijven. Rond 
06.00 uur zou mijn broer ons aflossen om bij mijn vader 
te waken. Mijn zoon gaf na verloop van tijd naar mij aan: 
“Opa overlijdt vannacht om 02.30 uur, mam.” Het was 
geen vraag maar een mededeling. Inderdaad overleed 
mijn vader die nacht om 02.30 uur.

Zoon Douwe:
Voor mij begon het eigenlijk al op vrijdagavond voordat 
ik ging slapen. Ik had toen een intense hoofdpijn die ik 
niet kon verklaren. ’s Nachts rond 03.00 uur werd ik daar 
weer wakker van. Ik was een aantal weken geleden al 
langere tijd ziek geweest (griep) en kon niet echt snap-
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pen dat ik nu weer zo’n hoofdpijn had. Achteraf denk ik 
dat het er alles mee te maken had, dat opa die avond 
op zijn hoofd gevallen was. Die zaterdagavond beleefde 
ik zeer intens. Toen mijn moeder rond 21.00 uur gebeld 
werd dat er met opa wat aan de hand was, had ik niet 
het vermoeden dat hij stervende was, wel dat het slecht 
met hem ging. Later rond 22.00 uur toen mijn vader ge-
beld werd dat hij ook moest komen, wist ik dat het toch 
wel zeer ernstig was.
Eigenlijk wou ik toen al mee, maar mijn vader wilde toch 
liever eerst alleen gaan. Mijn zus Iris belde rond 23.00 
uur met de mededeling dat het toch wel erg slecht ging 
met opa. Zij wilde toch erg graag naar hem toe en het-
zelfde gold voor mij. Dus ik haalde Iris en haar vriend 
op en om 23.30 uur stonden we voor het bed van opa. 
Ik schrok erg van hem. De ingeving dat hij om 02.30 uur 
zou overlijden kreeg ik rond 24.00 uur. Een ingeving was 
het eigenlijk niet eens, diep van binnen wist ik dat hij 
rond die tijd zou overlijden. Ik hield het echter op dat 
moment voor me. Rond 00.30 uur toen Lex (de broer 
van mijn moeder) en zijn vriendin besloten weg te gaan 
om mijn moeder, mijn oma en mij om 06.00 uur in de 
ochtend af te lossen vertelde ik mijn moeder dat Opa 
om 02.30 uur zou overlijden. Achteraf denk ik dat opa in 
alle rust en met niet al teveel mensen (mijn moeder, mijn 
oma en ik waren de enigen die erbij waren) om zich heen 
wilde overlijden.

Liesbeth:
In de tussentijd kon mijn broer niet slapen en zat met 
een kop thee en een beschuitje beneden in de woon-
kamer van zijn huis in Hengelo. Tegen de tijd dat mijn 
vader is overleden (bleek later) hoorde mijn broer drie 
keer kloppen op het raam. Iets waarvan hij erg schrok. 
Normaal gesproken hoort hij altijd eerst het grind voor 
het raam voordat hij kloppen op het raam zou kunnen 
horen. Later in bed hoorde hij voetstappen op de trap, 
terwijl er verder niemand thuis was.

Broer Lex:
Op de avond van 26 december jl. werd ik omstreeks 
21.00 uur gebeld door mijn moeder met het bericht dat 
ze naar het verpleeghuis moest komen in verband met 
de gezondheidstoestand van mijn vader. Kort hierna 
kreeg ik van mijn zus het bericht om ook te komen aan-
gezien het er ernstig uitzag.
Ik ben vervolgens met mijn vriendin naar het verpleeg-
huis gegaan waar mijn vader verbleef. Het werd mij al 
gauw duidelijk dat mijn vader stervende was. Ik ben met 
mijn vriendin tot middernacht gebleven en na overleg 
werd er besloten dat ik naar huis zou gaan, zodat ik mijn 
moeder, mijn zus en haar zoon zou aflossen ’s ochtends 
om 06.00 uur, zodat er uiteindelijk altijd iemand bij 
vader zou zijn als hij zou sterven. We wilden voorkomen 
dat we allemaal zouden blijven waken en uiteindelijk 
niemand meer in staat zou zijn erbij te zijn als het een 
langdurig sterfbed zou worden.
Ik ben bij thuiskomst omstreeks 01.30 uur naar bed ge-
gaan. Ik wilde proberen te slapen, omdat rust nodig was 
om er de volgende dag weer te zijn. Net nadat ik in slaap 
was gevallen, belde mijn zus me om 02.30 uur wakker 
met de mededeling dat vader was overleden omstreeks 
02.25 uur. Na overleg heb ik besloten niet meer ter 
plaatse te gaan aangezien moeder, zus en neef er waren. 
Ik had al afscheid genomen bij vertrek, aangezien ik niet 
zeker wist of vader de ochtend zou halen.
Ik ben na het telefoontje van mijn zus naar beneden 
gegaan. Ik voelde me onrustig en moest wat tot rust 
komen om een en ander te verwerken. Beneden in de 
woonkamer heb ik ongeveer een half uur tv gekeken naar 
Discovery-channel. Toen ik de tv en het licht uitdeed, 
hoorde ik drie harde kloppen op het raam van de ter-
rasdeur. Ik schrok me werkelijk kapot. Ik was zo verrast, 
aangezien ik altijd iemand hoor aankomen via het grind 
dat achter het huis ligt. Tevens kon ik geen schim van 
een persoon waarnemen door de rolgordijnen die iets 
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lichtdoorlatend zijn. Het licht in de woonkamer was al 
uit. Ik heb niet de moeite genomen om naar buiten te 
gaan om te checken of er werkelijk iets was. Ik heb niks 
met paranormale verschijnselen etc., maar ik had op dat 
moment wel zoiets van dit kan er één zijn. 
’s Ochtends heb ik dit verhaal spontaan aan mijn vrien-
din verteld. Ik heb daarbij zelf drie keer op het raam 
geklopt om het bewuste geluid te laten horen. Op dat 
moment hoorde ik exact hetzelfde geluid dat ik ’s nachts 
heb gehoord. Of het geluid er werkelijk was of dat dit in 
mijn gedachten gebeurde? Ik heb het in ieder geval als 
echt klopgeluid op het raam gehoord. Wie het weet mag 
het zeggen. 

Liesbeth:
Een paar dorpen verderop zat Henri, mijn man, midden 
in de nacht thuis platen te draaien. Op een zeker mo-
ment luisterde hij niet naar een LP en de versterker stond 
nog aan. Hij zat in gedachten verzonken, toen opeens de 
radio op het allerhardst begon te spelen. Een rocknum-
mer. Zo uit het niets. Ook hij schrok zich een ongeluk en 
legde direct de link naar mijn vader. Ook dit was rond het 
tijdstip van zijn overlijden.

Echtgenoot Henri:
Met de tuindeuren een stukje open zat ik, half binnen, 
half buiten een sigaartje te roken. Ondanks dat ik erg 
moe was, zat ik nog even op. Ik had een oude LP ge-
draaid en de versterker stond nog aan. Om een LP te 
kunnen draaien moet deze apart ingesteld worden op 
phono. Verder stond het volume op laag. Het was niet 
mijn bedoeling om de hele buurt wakker te houden. De 
plaat was uitgespeeld en het werd stil. Van het ene op 
het andere moment klonk er keiharde rockmuziek. Ik 

schrok best wel, rende naar de versterker en zette hem 
uit. Hoe het mogelijk was, dat de versterker vanuit phono 
naar tuner (radio) overging, ik weet het niet. Ook het vo-
lume was van zacht naar keihard veranderd. 

Liesbeth over haar ervaring:
Twee nachten na het overlijden van mijn vader werd ik 
wakker van de wekker om 06.30 uur. (De wekker staat 
voorgeprogrammeerd van maandag tot en met donder-
dag om 06.30 uur). Ik lag nog wat te soezen en dacht op 
een gegeven moment, ‘Nou pa, als je er nog bent laat 
dan maar wat van je horen’, waarna ik verder doezelde. 
Om 07.10 uur schrok ik van mijn wekker die nu voor de 
tweede keer afging. Ik had de wekker niet ingesteld en 
ook mijn man niet, die heeft immers zijn eigen wekker. 
Bovendien was het kerstvakantie en waren mijn man en 
ik vrij. 

Liesbeth vervolgt:
Voor op de kist hadden we besloten een paars boeket te 
leggen namens mijn moeder, de kinderen en de kleinkin-
deren. Toen het boeket op de kist was geplaatst, raakte 
ik ontroerd omdat er in het boeket veel irissen waren ver-
werkt. Hier hadden we niets over afgesproken. De naam 
van mijn dochter is Iris. Iris was hier ook erg ontroerd 
over. Toeval? Wie weet.

Liesbeth besluit:
In het verleden heb ik gesprekken met mijn vader gehad 
over wat er volgens ons eventueel zou zijn na de dood. 
Hij gaf altijd aan dat hij dacht dat er niets zou zijn, hoe-
wel hij toch ervaringen had die zouden kunnen wijzen op 
het tegendeel. Ikzelf heb altijd het gevoel dat er wel iets 
is na de dood. Ik sluit het in ieder geval niet volledig uit. 
Of deze gebeurtenissen iets van doen hebben met mijn 
vader? Ik zou het niet weten. Ik heb het gevoel van wel, 
maar het kan natuurlijk altijd toeval zijn. Het is wel een 
mooie gedachte. n

Naam en adres van de melders bij de redactie bekend

Of het geluid er werkelijk was 
of dat dit in mijn gedachten ge-

beurde? Ik heb het in ieder geval 
als echt klopgeluid op het raam 
gehoord. Wie het weet mag het 

zeggen… 

Tot onze spijt is de productie van het TvP vertraagd. De 
redactie stelt alles in het werk om de laatste twee num-
mers van deze jaargang zo spoedig mogelijk samen te 
stellen. Wij danken u voor uw begrip. —Red.
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Parapsychologie:  diagnose, kritiek, toekomst

Hein van Dongen en Hans Gerding

In ons astronomisch grote heelal en op 

het microniveau van subatomaire proces-

sen gebeuren dingen die zo wonderlijk 

zijn dat je je daar nog maar weinig bij 

voor kan stellen. Zowel in de kleine-

deeltjes-fysica als in de astrofysica wordt 

in wetenschappelijk onderzoek serieus 

gesproken over zaken waar de oude 

Newton van achterovergevallen zou zijn. 

Zwarte gaten die materie opslurpen, 

effecten die eerder optreden dan hun 

oorzaken en lichtdeeltjes die op twee 

plaatsen tegelijk te kunnen zijn…
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Parapsychologie:  diagnose, kritiek, toekomst

Hein van Dongen en Hans Gerding Kom niet te dichtbij!
Nu zou men denken dat vergeleken daarbij fenomenen 
als buitenzintuiglijke waarneming, voorschouw en psy-
chokinese niet meer zo vreemd zouden worden gevon-
den. Maar het wonderlijke is nu dat wanneer ‘onmogelij-
ke’ gebeurtenissen zich lijken voor te doen op het niveau 
van de menselijke maat en aan den lijve ondervonden 
worden, er ineens allerlei barrières worden opgeworpen. 
Het lijkt een besmet terrein: wetenschappers mijden een 
confrontatie met dergelijke verschijnselen. Er wordt van 
overheidswege geen geld voor onderzoek beschikbaar 
gesteld, ook al hebben – zo blijkt – miljoenen mensen er 
vragen over. 
Het heeft er alle schijn van dat wonderbaarlijke fenome-
nen alleen aan de orde kunnen komen als ze maar ver 
weg blijven. Zolang die vreemde en onbegrepen gebeur-
tenissen zich maar ophouden buiten de wereld van de 
menselijke ervaring, in de sterrenkunde en in de wereld 
van het subatomaire, wordt het wetenschappelijk on-
derzocht. Maar wanneer onbegrepen gebeurtenissen te 
dichtbij komen dan geeft men in de wetenschappelijke 
wereld niet thuis.
Dit heeft merkwaardige consequenties. Ten eerste, dat 
mensen die iets buitengewoons meemaken vanuit de 
wetenschap geen verklaringen of verhelderingen krijgen 
aangereikt. Ten tweede, dat men die verklaringen dan 
maar zelf gaat zoeken. Daarbij wordt men geholpen door 
de populaire pers. En waar gaat men dan zoeken? Juist in 
de wetenschap van het heel grote of het heel kleine. 
Mensen die iets indringends hebben meegemaakt als 
een telepathisch contact, een bijzondere genezing of een 
bijnadoodervaring, roepen Einstein, de chaostheorie of 
de kwantummechanica op als getuigen-deskundigen. 
Vreemd, want je zou elkaar als mens met bijzondere be-
levingen serieus kunnen nemen zonder daar frasen als 
‘…net als Einstein zegt…’ of ‘…want alles is energie…’ bij 
te hoeven halen.

Vragen om begrip
Uit enquêteonderzoek blijkt dat ervaringen met bijvoor-
beeld telepathie, helderziendheid of met onverklaarde 
fenomenen rond het sterven, op grote schaal gerappor-
teerd worden. Ook komen bijzondere ervaringen voor bij 
een overlijden, de geboorte van een kind of verliefdheid. 

In dergelijke toestanden voelen veel mensen contact met 
een vaak wat meer verborgen dimensie van het bestaan. 
Dergelijke ervaringen worden dikwijls (niet altijd!) als 
verrijkend beleefd. Mensen brengen ze in verband met 
hun levensbeschouwing en komen door die ervaringen 
ook vaak tot verandering of verdieping.
Om u een idee te geven van de omvang van dit alles, 
geven we hier enkele cijfers.

22% van de Amsterdamse studenten heeft wel eens een 
buitenlichamelijke ervaring gehad (Bierman & Van Wees 
1991). 
48% van de Nederlanders staat open voor buitenzintuig-
lijke waarneming (Becker et al 1997, p.133). 
63% van de jongeren in Nederland gelooft in een leven 
na de dood (Becker et al 2000, p.43).
59% van de Europese volwassenen gelooft in een leven 
na de dood (Haraldsson 2006, p.174).
25% van de Europese volwassenen rapporteert contact 
met overledenen (Haraldsson 2006, p.179).
22% van de Europese volwassenen gelooft in reïncarna-
tie (Haraldsson 2006, p.174).
42% van de jongeren in Nederland gelooft in wonderen 
(Becker et al 2000, p.43).
58% van de Amerikanen voelt de noodzaak om spirituele 
groei te beleven (Scotton et al 1996, p.5).
35% van de Amerikanen zegt een mystieke ervaring te 
hebben gehad (Wulf 2001, p.406-407).
70% van de Amerikanen is ontevreden over het beperkte 
wetenschappelijk-medische model dat wordt gehanteerd 
(Scotton et al 1996, p.5).

Toen wij voor één type ervaring, contactervaringen met 
overledenen (Gerding & Eybrechts 2007) nagingen of er 
mensen zijn die hulp zoeken, bleek het om grote aantal-
len te gaan. Dan dient de vraag zich aan of hulpverleners 
met die vragen om kunnen gaan. Een verkennend on-
derzoek van Igor Corbeau liet zien dat therapeuten die 
werken bij GGZ-instellingen inderdaad te maken krijgen 
met mensen die vragen en problemen hebben naar aan-
leiding van bovengenoemde ervaringen (Corbeau 2004). 
In datzelfde onderzoek bleek dat een groot deel van de 
therapeuten op dit gebied geen scholing heeft gehad en 
zich niet competent genoeg acht om mensen met deze 
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problematiek als therapeut te begeleiden. Een ander 
deel had zichzelf bijgeschoold. 

Roots van de parapsychologie
Mensen hebben dus vaak ingrijpende ervaringen, die 
veel voor hen betekenen, maar waarvoor nauwelijks we-
tenschappelijke belangstelling of therapeutische begelei-
ding is. Die belangstelling was er vroeger wel. In het dier-
lijk magnetisme, dat aan het begin van de negentiende 
eeuw aan vijftien Duitse universiteiten onderwezen werd, 
bestond aandacht voor trance, somnambulisme, helder-
ziendheid en andere ongewone ervaringen, en ook voor 
de medische toepassing daarvan. In het midden van de 
negentiende eeuw zag Schopenhauer helderziendheid 
en somnambulisme als de belangrijkste ontdekkingen 
ooit (Schopenhauer 1851, 320-321). Onderzoekingen 
naar mediumschap en somnambulisme vormden de 
context van de oprichting, in 1882, van de Society for 
Psychical Research (SPR). Het werk van dit genootschap 
sloot qua methode goed aan op de vooral beschrijvende 
psychologie van die dagen.
Tamelijk onafhankelijk van deze vooral op kwalitatief 
werk gerichte onderzoekslijn ontstond er vanaf ca. 1880 
ook een experimentele en statistische richting in de psy-
chologie. Het werk van de parapsycholoog J.B. Rhine, de 
eerste die in de jaren ’30 op grote schaal kaartraadproe-
ven deed die statistisch verwerkbare resultaten oplever-
den, hoort in de ontwikkelingsgang van deze experimen-
tele psychologie thuis. Deze experimentele richting is in 
de parapsychologie dominant geworden. De benadering 
van Rhine bleek vruchtbaar en leidde in 1969 tot het lid-
maatschap van de Parapsychological Association van de 
American Association for the Advancement of Science. 
In het algemeen heeft de kwantitatieve methode zich 
geconcentreerd op het verkrijgen van experimentele 
bewijzen voor de verschijnselen, terwijl de ‘kwalitatieve 
methode’ meer oog had voor de persoonlijke ervaring 
en de maatschappelijke context daarvan. In Nederland 
heeft tussen de vertegenwoordigers van beide richtingen 
een tijdlang een methodenstrijd gewoed.

Resultaten van de parapsychologie
De experimentele parapsychologie onderzoekt buitenzin-
tuiglijke waarneming en psychokinese, die samen gezien 
kunnen worden als anomale (buitengewone) interacties 
tussen een organisme en zijn omgeving. Er zijn in de pa-
rapsychologie enkele onderzoekslijnen waarop, de zeer 
beperkte middelen in aanmerking genomen, een aan-

zienlijke hoeveelheid werk verzet is. Kort gezegd komt 
het erop neer dat men onderzocht heeft of menselijke 
intenties gerelateerd kunnen worden aan veranderingen 
in toevalssystemen (Radin 2006), of intenties van de ene 
mens kunnen worden gerelateerd aan fysiologische ver-
anderingen die gemeten worden bij een ander (Schmidt 
et al 2004, 235-247), of mensen die in paranormale 
verschijnselen geloven in experimenten beter presteren 
dan mensen die er niet in geloven (Lawrence 1993), of 
mensen in dromen (Sherwood & Roe 2003) en overdag 
(Radin 2006) op de hoogte kunnen raken van psychische 
inhouden van andere mensen. In meta-analyses komt 
naar voren dat de resultaten van die onderzoekingen de 
indruk wekken dat de bestudeerde fenomenen werkelijk 
bestaan. Daarmee zijn o.i. in wetenschappelijke zin een 
aantal belangrijke stappen gezet, een ontwikkeling die 
hoop geeft voor de toekomst.

Met een iets somberder blik kunnen we een ander 
verhaal vertellen. Parapsychologie is een zaak van een 
ultrakleine groep onderzoekers. De impact van hun werk 
op de wetenschappelijke gemeenschap in bredere zin is 
marginaal. Ze valt in het niet bij de belangstelling die er 
honderd jaar geleden was voor het gebied van de psy-
chical research. De discussies over het gebied monden 
al decennialang uit in hetzelfde voorspelbare debat: 
een gewelles-nietes over de vraag ‘bestaat het nu wel of 
niet’. Misschien moeten we concluderen dat het onder-
zoek kennelijk niet genoeg resultaten heeft gehad om dit 
debat te vernieuwen. 

Pogingen tot begrip
Als het gaat om de verklaringen van de verschijnselen 
is het opvallend dat vaak de natuurkunde van een be-
paalde tijd de concepten levert, en dat die concepten 
behalve een theoretische ook vaak een metaforische 
rol vervullen. Tegen het einde van de achttiende eeuw 
was dat het pas ontdekte magnetisme. Later werd het 
de techniek van de radio en weer later ging het om 
onbekende straling. Upton Sinclair gebruikte ‘mental 
radio’ voor de proeven met gedachtenoverdracht die hij 
met zijn vrouw uitvoerde. Albert Einstein schreef voor 
Sinclairs boek een welwillend voorwoord.
Na de revolutie in de natuurkunde, waarbij de 
Newtoniaanse fysica plaatsmaakte voor de kwantum-
fysica, begon ook in de parapsychologie een groep 
onderzoekers na te denken over de mogelijkheid dat de 
kwantumfysica misschien licht zou kunnen werpen op 
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buitengewone fenomenen. Dat leidde tot de zogeheten 
‘observationele theorie’, waarbij de rol van de waarne-
mer van de uitkomst van een experiment, en dat kan 
zowel de proefpersoon als de proefleider zijn, een mee-
bepalende factor is in wat het resultaat van een proef is. 

Het wetenschappelijk geweten van para-
psychologen en hun sceptici
Onder het motto ‘wij onderzoeken graag wat we niet 
begrijpen’, en altijd hopend op de nabijheid van een 
komende doorbraak hebben verschillende onderzoekers 
hun werk beleefd als pioniers in een nieuw land. Wij 
vermoeden dat bij veel onderzoekers behalve nieuwsgie-
righeid iets meespeelt wat we bij gebrek aan een beter 
woord ‘het wetenschappelijk geweten’ noemen. Je ziet 
bijvoorbeeld al in 1882 bij Myers, een van de oprichters 
van de SPR, een groot geloof in ‘de wetenschappelijke 
methode’ (wat men daar ook voor hield) en je stuit op 
getuigenissen van een bijna heilig plichtsgevoel om die 
methode toe te passen op controversiële en in de ogen 
van onderzoekers zeer fundamentele vragen. Spreken 
over een wetenschappelijk geweten is spreken over een 
oprechte drang naar kennis en een bijna moreel gebod 
om de waarheid te vinden. 
Om deze hoogdravende zin iets af te zwakken, wijzen 
we op de theorie van Freud, die ons geweten vooral be-
schouwde als een verinnerlijkte vorm van het gezag van 
de ouders. Zou dit ook voor het ‘wetenschappelijk ge-
weten’ opgaan? In het kielzog van psychologen hebben 
parapsychologen de ‘autoriteit’ van wetenschappelijke 
methoden misschien sterker geïnternaliseerd dan andere 
wetenschappers. 
Ook veel sceptici ondergaan zo sterk de invloed van het 
wetenschappelijk geweten, dat ook zij menen te moeten 
optreden in de rol van zelfbenoemde scheidsrechters van 
de paranormale waarheid. Echter, de roep om ‘hardere’ 
bewijzen komt niet alleen van de sceptici, maar ook van 
de parapsychologen zelf. Bij elke vorm van twijfel (‘er is 
toch nog een alternatieve verklaring over het hoofd ge-
zien’) wordt er weer een discussie over de zuiverheid van 
de methode gestart. Parapsychologen nemen de kritiek 
dan serieus en slaan weer aan het rekenen, volgens de 
nieuwste statistische techniek. Er lijkt hierbij vaak niets 
van pluralisme of pragmatisme te zijn doorgedrongen. 
Men ziet steeds weer over het hoofd dat natuur en we-
reld zich altijd voor meerdere interpretaties lenen. 
Zowel sceptici als parapsychologen kunnen blijkbaar 
echter moeilijk doen ‘alsof’: ze gaan bijna allemaal uit 

van een realistische opvatting van wetenschap. Onze 
Data geven De Realiteit weer! Kennelijk gelooft men dat 
het gaat om Fundamentele Nieuwe Eigenschappen van 
de Objectieve Werkelijkheid, waarvan de één dan zegt 
dat Het Niet Zo Is en de ander dat Het Wel Zo Is. 
Deze overtuigdheid van zowel voor- als tegenstanders 
valt in het huidige klimaat in de sociale wetenschappen 
volledig uit de toon. Ze leidt ertoe dat de parapsycholo-
gie, met alle verfijning van haar onderzoeksmethoden, 
in een retorisch debat gevangen blijft dat met de jaren 
steeds meer versleten is geraakt. 

De theorie van Het Veld
Mensen die zich vrijer kunnen bewegen omdat ze niet 
binnen de muren van het wetenschappelijk bedrijf ter 
verantwoording worden geroepen, stappen het braaklig-
gende terrein binnen: ‘het veld’. Onderzoeksjournaliste 
Lynne McTaggart is een van degenen die de buit lijkt bin-
nen te halen die parapsychologen niet konden oogsten. 
Met haar boek Het Veld dat inmiddels in vele talen is 
verschenen, veroverde zij de wereld. Volgens McTaggart 
zien onderzoekers het Zero Point Field als de blauwdruk 
van ons bestaan, als de alfa en omega van ons leven. 
McTaggart is op de hoogte van de parapsychologische 
experimenten, en presenteerde haar visie in het hol 
van de leeuw, het congres van de Parapsychological 
Association in 2004. Daar zaten de onderzoekers in de 
zaal die haar het voedsel voor haar boek hadden ge-
geven, maar deze mensen van de werkvloer zaten met 
kromme tenen te luisteren. McTaggart generaliseerde 
volgens hen veel te snel en zag verbanden die helemaal 
niet aangetoond zijn. 
Een ander fenomeen is de film What the Bleep do we 
know en het vervolg Down the Rabbit Hole. Uit deze twee 
films, die wel erg ‘Amerikaans’ zijn, en die een beetje 
doen denken aan een lange reclamespot, krijg je de 
indruk dat de kwantumfysica en het moderne hersen-
onderzoek nu eindelijk doordringen tot in het hart van 
de zaak. In die films lijkt het erop dat deze twee weten-
schappen op het punt staan de onderste steen boven te 
krijgen als het gaat om het doorzien van de schijnkennis 
van vroeger en het ontwaren van sprankelende inzichten 
op de drempel van de nieuwe wereld. Wie de discussies 
in de wetenschapsfilosofie kent, krijgt de indruk dat 
er met alle nieuwe inzichten ook een stukje ouderwets 
reductionisme meespeelt: nu we het kunnen verklaren, 
nemen we het serieus, of, ‘vroeger dachten ze …, maar 
nu Weten We…!’ Dat is een opvatting die tot teleurstel-
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lingen kan leiden, want wat gaan we doen als later blijkt 
dat de nieuwe verklaringen weer van tafel zijn verdwe-
nen?

Zelf doen
De praktijk leert dat veel mensen met bijzondere ervarin-
gen, bij gebrek aan beter, dan maar zelf proberen die er-
varingen te begrijpen. Dit zien we vooral bij jongeren. Uit 
een Duits onderzoek (Schetsche 2003, p. 171-188) bleek 
dat jongeren meer open staan voor deze ervaringen en 
ze ook meer melden dan ouderen. Jongeren zoeken geen 
verklaringen in religie, ook al hebben zij wel de indruk 
iets overweldigends ervaren te hebben. De ervaring 
wordt vaak op een populaire wijze in een wetenschappe-
lijk model gegoten. Het meest in zwang zijn hier de cha-
ostheorie, de relativiteitstheorie en de kwantumfysica. 
Degenen die hun ervaringen in deze termen proberen te 
begrijpen hebben echter wel in de gaten dat zij grenzen 
overschrijden waar de deskundigen op de gebieden van 
chaostheorie, de relativiteitstheorie en de kwantumfy-
sica niet overheen komen. Daarom treedt er iets op dat 
in het Duitse rapport ‘beschermde communicatie’ wordt 
genoemd. 
Mensen met deze ervaringen weten dat in de weten-
schap aan de realiteitswaarde van deze ervaringen ge-
twijfeld wordt. Wat in de wetenschap dan betwist wordt, 
is niet het feit dat mensen dergelijke ervaringen melden, 
maar dat het meer zou zijn dan inbeelding. Dat weten de 
ervaarders met hun ‘beschermde communicatie’ erover 
ook en zij dekken zich in tegen kritiek. Als men er al over 
wil spreken, komt dit indekken naar voren in over-exacte 
melding, met veel details, in het verwijzen naar getuigen, 
in het uitsluiten van normale verklaringen, in een beroep 
op experts, en in het gebruik van inleidende frases als ‘ik 
ben geen zwever, maar…’.
Toch blijft het opmerkelijk dat die ervaarders zelf moeten 
gaan zoeken naar verklaringen. De officiële instanties 
van wetenschap en geloof staan er nauwelijks voor open. 
Dat is anders op de ‘markt’ waar men gretig op deze 
‘duidingswijzen’ inspeelt. Er is een leger opgedoken van 
channelaars, pseudo-verlichten, zeker-wetende esoterici, 
dogmatische ismen, geestenfotografen, stemmenvolgers 
en akasha-lezers die er soms niet voor terugdeinzen zich 
te gaan bezighouden met de gezondheid van wanhopige 
mensen. De ‘kennis’ die zij aanbieden aan mensen die 
hun ervaringen proberen te begrijpen heeft vaak een 
vreemde schijn van exactheid die imponeert.

Diagnose en kritiek: de parapsychologie als 
wetenschap
Niemand kan ijzer met handen breken. Hoe de para-
psychologie zich ontwikkelt, is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de tijdgeest, zowel binnen als buiten 
de universiteit. Een halve eeuw geleden heerste er opti-
misme. Maar dat is geleidelijk aan de bodem ingeslagen. 
In het huidige tijdsgewricht zijn we aanbeland bij een 
grote kloof tussen een in academische zin marginale 
wetenschappelijke parapsychologie aan de ene kant, en 
aan de andere kant een samenleving die bol staat van 
de belangstelling voor alles wat de new age-supermarkt 
te bieden heeft.
Met voor leken vaak weinig aansprekende, in standaard-
wetenschappelijk Engels geschreven artikelen over 
details van onderzoek, met onberispelijke statistische 
tabellen en angstvallig voorzichtige conclusies, en met 
nooit te opvallende resultaten, hebben parapsychologen 
– de een graag, de ander met tegenzin – lippendienst 
moeten bewijzen aan een tijdgeest waarin voor de para-
psychologie nauwelijks plaats is.
Toch kan de experimentele parapsychologie nu niet an-
ders dan voortgaan op de ingeslagen weg. Want het is en 
blijft fascinerend om na te gaan hoe de onderzochte fe-
nomenen zich verhouden tot de methoden en technieken 
van de experimentele psychologie en tot wat ontdekt is 
in de natuurkunde. En er zijn er interessante nieuwe ont-
wikkelingen in de experimenten en in de theorievorming 
(Bierman 2008). Het antwoord op de vraag of er blijven-
de en belangrijke resultaten worden geboekt, moeten we 
aan de geschiedenis overlaten.
Wat niet wil zeggen dat experimenteel onderzoek en op 
natuurkunde gebaseerde verklaringen de enige zinnige 
benaderingen zijn van de buitengewone ervaringen. Het 
is ook mogelijk onderzoek te doen naar hun persoonlijke 
of sociale betekenis, hun geschiedenis, hun rol in een 
therapeutische setting, in religieuze praktijken, in andere 
culturen etc.. Bij dergelijk onderzoek kan meer ontspan-
nen omgegaan worden met de vraag of de fenomenen nu 
al of niet Werkelijk Bestaan, omdat er op zulke gebieden 
eenvoudigweg altijd al sprake is van een veelvoud aan 
mogelijke interpretaties. 

De tijd lijkt wel rijp dat parapsychologen hun defensieve 
reflexen eens laten varen en zich niet steeds weer laten 
verleiden tot welles-nietes-discussies. De participanten 
in zulke discussies ontlenen hun Zekerheid veelal aan 
aprioristische opvattingen over De Werkelijkheid. Beter 
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lijkt het om, zoals Bierman tegenwoordig doet, te zeggen 
dat wie ‘paranormale’ verschijnselen a priori voor onmo-
gelijk houdt er een naïef idee over psychologie en een 
naïef idee over natuurkunde op na houdt. 
Een ander punt is dat parapsychologen meer aandacht 
zouden moeten schenken aan het populariseren van 
hun werk. Een deel van het publiek is daar werkelijk in 
geïnteresseerd, en goede informatie is vaak moeilijk te 
vinden.

Diagnose en kritiek: sceptici
Veel activiteiten van sceptici op dit terrein richten zich 
op het bestrijden van misstanden waarbij ‘genezers’ met 
oneerlijke intenties misbruik maken van het verdriet dat 
mensen hebben die erg ziek zijn of waarbij een ‘para-
gnost’ tegen meer dan vorstelijke betaling een vermiste 
geliefde belooft op te sporen. Soms ook worden weten-
schappers aangevallen die parapsychologisch onder-
zoek doen. In de toon waarop dat gebeurt, klinkt nogal 
eens een religieuze bevlogenheid door. Er moet een 
Wereldbeeld over de Werkelijkheid beschermd worden. 
In een benadering die recht doet aan de meerduidigheid 
van de wetenschappelijk onderzochte werkelijkheid is 
het altijd een welkome hypothese dat verschijnselen 
anders zijn dan ze lijken. Het brengt niemand verder als 
we zulke ‘sceptische’ duidingen zien als ‘tegen de para-
psychologie gericht’.
Voor zover sceptici op apriori-gronden beweren dat de 
verschijnselen Niet In De Realiteit Voorkomen, ridiculise-
ren zij, evenals de parapsychologen die het omgekeerde 
beweren, de mogelijkheden van wetenschappelijk on-
derzoek, dat altijd voorlopige en meerduidige resultaten 
laat zien over deelaspecten van de ervaring. 

Diagnose en kritiek: de hulpverleners
Psychiaters en klinisch psychologen trekken hun wenk-
brauwen nog steeds op als een patiënt over ‘paranor-
male’ ervaringen begint. Te gemakkelijk worden die er-
varingen in verband gebracht met psychopathologie. Nu 
willen wij de ogen niet sluiten voor het feit dat velen die 
psychisch ziek zijn dikwijls zulke ervaringen rapporteren. 
Maar als alle mensen die deze ervaringen melden een 
patiëntenrol krijgen aangemeten, kunnen we de helft van 
de bevolking onder behandeling stellen. 
Een kritiekpunt is hier dat de opleidingen tot psychiater 
of psycholoog het werkveld van de parapsychologie 
niet of niet juist aanbieden. De onderzoeker McClenon 
ontdekte dat de meeste leerboeken psychologie een ver-

tekend beeld van de parapsychologie bieden (McClenon 
2003). 
In onze moderne samenleving met haar enorme diversi-
teit aan culturen wordt heel verschillend gedacht over af-
wijkende ervaringen. In een situatie waarin niemand kan 
claimen in dezen het laatste woord te kunnen spreken, is 
het ontkennen of het pathologiseren van buitengewone 
ervaringen soms regelrecht beledigend.
Zoals William James honderd jaar geleden al op-
merkte, willen de mensen met ervaringen vaak niet 
zozeer iets over bewijzen en onderzoek horen, maar 
vooral over zin en betekenis van wat ze hebben mee-
gemaakt. Meerduidigheid kan hier juist verrijkend zijn. 
Transculturele interpretaties, verschillende wetenschap-
pelijke, filosofische en godsdienstpsychologische per-
spectieven kunnen mensen die vragen over ongewone 
ervaringen hebben, stimuleren en bijstaan in een indivi-
duele zoektocht naar zin en betekenis. Als de parapsy-
chologie die niet kan bieden komt dat niet door haar zo-
genaamd zuivere opvatting van wetenschap, maar door 
haar onvermogen om bij te dragen aan maatschappelijke 
gesprekken over zulke thema’s.

Diagnose en kritiek: het publiek
Het publiek met serieuze belangstelling zou zich meer 
bewust moeten zijn van het feit dat er interessantere vra-
gen te stellen zijn dan ‘bestaat-het-of-bestaat-het-niet’. 
Het zal dan wel op zelfwerkzaamheid neerkomen, want 
de ‘kwaliteitskranten’ zijn in het algemeen uitermate 
sceptisch. 
Een deel van het publiek zal misschien liefst elke dag 
mediums willen zien communiceren met overleden dier-
baren aan gene zijde. Wie volksverlakkerij op dit gebied 
aan de kaak stelt en kritiek levert op tv-uitzendingen met 
mediums, wordt in de regel niet omarmd, integendeel. 
Overigens is het opmerkelijk dat er weinig onderzoek is 
naar de mediums in de media. Zou er niet eens een thea-
terwetenschapper op kunnen promoveren?

De toekomst
De toekomst van de parapsychologie zal deels van haar 
eigen strategie afhangen. Instellingen die zich in enge 
zin met parapsychologie bezighouden zullen waar-
schijnlijk niet kunnen overleven. Zij zullen zich moeten 
omvormen. Zo heeft de SPR in Nederland haar leerstoel 
parapsychologie verbreed. Nu is het werkveld van die 
leerstoel ‘buitengewone ervaringen’, waar uiteraard ‘het 
paranormale’ een onderdeel van is. Ook het tijdschrift 
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dat u nu in handen heeft, is verbreed tot Tijdschrift voor 
Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek.
In Duitsland werkt de onderzoeker dr. Niko Kohls aan 
een groot project dat zich over heel Europa uitstrekt. 
Daarin vindt hij steun voor de prikkelende stelling: ‘wie 
spiritualiteit in zijn/haar leven negeert, neemt een ge-
zondheidsrisico’. Hier ontvouwt zich een nieuw voorland. 
Wat van oudsher tot de parapsychologie werd gerekend, 
zal meer aan de orde komen in de medische weten-
schappen, in de neurowetenschappen, in de moderne 
natuurkunde, en ook in de transpersoonlijke psychologie 
waar men veel aandacht heeft voor de transculturele, 
levensbeschouwelijke en godsdienstpsychologische as-
pecten van dit terrein.
En, wie de schoen past, trekke hem aan: onderzoekers 
en docenten op dit nieuwe terrein zullen beter dan tot 
voor kort doordrongen moeten zijn van het feit dat we in 
een pluralistische samenleving leven. Dit betekent dat er 
niet zoiets bestaat als De Wetenschap en Eén Methode 
die het laatste woord heeft. Eerder zullen er tal van bena-
deringswijzen op hun praktische waarde voor het leven 
worden getoetst. 
De strijd tussen een ‘kwalitatieve’ en een ‘kwantitatieve’ 
benadering is niet slechts zinloos, ze is zelfs schadelijk. 
We zijn gebaat bij zo betrouwbaar mogelijke informatie 
en zo zorgvuldig mogelijke experimenten. En bij een zo 
open en eerlijk mogelijke blik op wat mensen ervaren en 
wat die ervaringen voor hen betekenen. n
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Feestelijke (her)opening van het Parapsychologisch Instituut

Het Parapsychologisch Instituut is vanaf haar oprichting 

in 1953 gevestigd aan de Springweg in Utrecht. Toen 

Wilhelm Tenhaeff daar als pas benoemde hoogleraar in 

de parapsychologie en eerste directeur van het Instituut 

zijn burelen betrok, was de ingang op Springweg 5 en 

moest hij de trap tot de zolder oplopen om op zijn werk-

plek te komen. Die zolder was groot en besloeg ook de 

zolder van Springweg 7. Daarna is er veel gebeurd op 

die zolder. Behalve dat Tenhaeff en diverse medewer-

kers daar gewerkt hebben, zijn er vele parapsychologen 

en paragnosten ontvangen, en de Studievereniging 

voor Psychical Research vergaderde er. Henri van Praag 

volgde Tenhaeff op en werkte op diezelfde plaats. 

Douwe Bosga volgde Van Praag op, zorgde er in 1989 

voor dat het hele pand kon worden aangekocht, en 

verbreedde de activiteiten die tot vandaag de dag door 

Hans Gerding als vierde in de rij worden voortgezet. Een 

stukje geschiedenis van de parapsychologie in een no-

tendop. Waartoe?

Op dinsdag 28 september was het feest op de 
Springweg. Na een jaar verbouwen, kon het geheel ver-
nieuwde instituut worden heropend. Uit de opbrengst 
van de verkoop van Springweg 5 kon Springweg 7 wor-
den gerenoveerd. Met het ongedaan maken van ‘moder-
nisering’ uit de jaren vijftig en zestig uit de vorige eeuw, 
heeft het pand het oude karakter van een klassiek pand 
uit de negentiende eeuw teruggekregen. En toch is het 
aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Het pand heeft ook een naam gekregen. Op de deur 
staat nu te lezen: Springhuys. In het Springhuys zijn ver-
schillende instellingen gevestigd. Dat zijn van oudsher 
het Parapsychologisch Instituut, het Van Praag Instituut, 
de praktijken van Karen Kruithof (arts-acupuncturiste) en 
Hans van den Muijzenberg (psychotherapeut), en sinds 
kort ook Viatore (transitiemanagement in de gezond-
heidszorg).
Op de opening waren cursusdocenten van het PI, onder-
zoekers met wie samengewerkt wordt, bestuursleden 
van diverse instellingen die het werk van het PI steunen 
en andere genodigden waar het PI een relatie mee heeft 
aanwezig. Na een korte toespraak wilde Hans Gerding de 
aanwezigen uitnodigen om naar de bibliotheek te gaan 
waar een heerlijke maaltijd klaarstond. Blij verrast echter 
waren Hans Gerding, Douwe Bosga en Martine Busch 
toen zij te horen kregen dat de aanwezigen nog even 
geduld moesten hebben. Namens de cadeaucommissie 
bood Hans van den Muijzenberg hen en alle gebruikers 
van het nieuwe pand een schitterend tapijt aan dat de 
wachtruimte boven siert.
Het is bijzonder dat de parapsychologie nu al meer dan 
een halve eeuw vanuit de Springweg over Nederland en 
de rest van de wereld uitwaaiert. In de geheel vernieuw-
de behuizing, het Springhuys, kan dit interessante werk 
in de geest van Tenhaeff en Van Praag nog lang worden 
voortgezet. n

Hans Gerding presenteert de geschiedenis van het PI
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James Randi wordt gezien als de 

belangrijkste en in ieder geval de 

meest spraakmakende scepticus. 

Hij is goochelaar van beroep en 

als zodanig heeft hij zichzelf de 

bijnaam ‘the Amazing’ gegeven. 

En verbazing wekt hij zeker. Maar 

vooral toch wel heel veel erger-

nis bij onderzoekers die proberen 

met geaccepteerde wetenschap-

pelijke methoden anomale ver-

schijnselen te onderzoeken. Die 

verschijnselen moeten volgens 

Randi’s club (CSICOP) wetenschap-

pelijk onderzocht worden, maar 

helaas is het een club die dat zelf 

maar zelden doet… *

Verbazingwekkend…
CSICOP staat wel altijd klaar met kritiek en vooral per-
soonlijke aanvallen. Op het Internet zijn vele voorbeel-
den te vinden, dus daar zullen we het hier niet over heb-
ben (zie voor verwijzingen het artikel over sTarbaby in dit 
nummer).
In 1998 werd ik benaderd door Prof. Stanley Klein, een 
onderzoeker naar het visueel bewustzijn. Hij had een 
simpel verzoek. Hij wilde wel eens serieus kijken naar de 
uitkomsten van onderzoek naar het paranormale als we 
nu maar eens ingingen op de ‘weddenschap’ van Randi 
waarbij je een miljoen dollar kon winnen als je iets pa-
ranormaals deed. Tot dat moment had ik me vooral verre 
gehouden van het ‘overtuigen’ van sceptici, in de eerste 
plaats omdat ik zelf geen zin had een religieuze strijd 
te voeren, in de tweede plaats omdat de Bayesiaanse 
statistiek laat zien dat sceptici nooit overtuigd kunnen 
worden, als ze a priori menen dat psi niet bestaat. En het 
dus verspilde energie is. En in de derde plaats omdat de 
uitkomsten van onderzoek naar het paranormale vaak 
wat instabiel zijn en moeilijk te repliceren. Eigenlijk moet 
je nooit naar één experiment kijken maar naar tientallen 
van hetzelfde type door een zogenaamde meta-analyse. 
Bovendien zijn de effecten in ieder geval in de gecontro-
leerde laboratoriumsituatie zeer klein (hoewel veel groter 
dan het effect van aspirine op hartklachten).
Nu was ik, toen Klein mij benaderde, net in de ban van 
het voor die tijd tamelijk revolutionaire presentiment-ex-
periment. En ik zag meteen hoe je dat kon gebruiken om 
sceptici de volle controle over het experiment te geven. 
Tot dan was de manier om die miljoen dollar van Randi 
te winnen door op het podium onder zijn supervisie in, 
laten we zeggen, 15 minuten een wonder te verrichten. 
In 15 minuten op een podium kun je geen serieus we-
tenschappelijk onderzoek verrichten, dus was die eis 
irreëel hoewel begrijpelijk als je de claims van allerlei 
nep-paragnosten las. 
Ik deelde Klein mee dat ik wel geïnteresseerd was maar 
dat het dan een serieus onderzoek zou worden waarbij 
ik gezien de kleine effecten misschien wel twee jaar 
bezig zou zijn om de door Randi gewenste sterkte van 
het effect te bereiken. Klein zorgde voor de kortsluiting 
en vanaf dat moment was ik dus in onderhandeling met 

COLUMN
DICK BIERMAN
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Randi. Nog steeds wel met een dubbel gevoel, was dit 
geen verspilde tijd? Maar allengs bleek Randi best een 
redelijke man. Hij deelde me mee dat hij gezien zijn 
leeftijd nu wel eindelijk eens echt wilde weten of die pa-
ranormale verschijnselen reëel waren. De indruk die dit 
mij gaf was dat hem vooral de survivalhypothese begon 
te interesseren. De dood was aan de horizon komen 
opdagen. Ik overlegde met hem over de relatie tussen de 
‘prijs’ en het effect dat ik zou kunnen tonen. Technisch 
stelde ik voor om de prijs aan de uitkomst te koppelen 
via het omgekeerde van de onwaarschijnlijkheid dat die 
uitkomst toevallig was, de p-waarde in het jargon van 
statistici. Kortom bij een p-waarde van 1 op de miljoen 
zou ik de miljoen dollar beuren. Bij een p-waarde van 
1 op de 100, slechts honderd dollar. Nu zou het expe-
riment dus om die miljoen te verdienen en gezien de 
kleine effecten twee jaar gaan duren en ik wilde Randi 
niet twee jaar over de vloer noch wilde Randi twee jaar 
in een lab van de Universiteit doorbrengen. Maar dat 
hoefde ook niet. En dat hoefde niet, omdat ik hem een 
waterdicht experiment kon voortoveren waarbij hij alle 
touwtjes in handen zou hebben terwijl hij niet eens aan-
wezig was. Hoe is dat mogelijk?

In een presentiment-experiment wordt op volledig toe-
vallige wijze een plaatje gekozen en aangeboden aan 
de proefpersoon bij wie een of ander lichaamssignaal 
wordt gemeten. Denk aan hersenactiviteit (EEG) of aan 
de huidgeleiding of hartslag. We spreken van paranor-
maal presentiment als dat lichaam reageert voordat het 
plaatje wordt getoond. Zeg enkele seconden eerder. Dus 
de hartslag gaat tekeer als er toevallig over twee secon-
den een gewelddadig plaatje komt en blijft rustig als er 
toevallig een neutraal plaatje komt. Natuurlijk is dat niet 
zo voor elk plaatje maar gemiddeld over vele plaatjes.
Ik stelde aan Randi voor dat we die lichaamssignalen in 
real time (dus binnen een paar milliseconden) vanaf de 
universiteit over internet naar hem toe zouden sturen en 
dat pas als hij die data ontvangen had, hij met een elek-
tronische dobbelsteen zou bepalen of er een emotioneel 
of een neutraal plaatje getoond zou worden en dat weer 
terug zou sturen via internet. Dus hij had dan de data al 

binnen en voor ons was het onmogelijk te foezelen. So 
far so good. Maar nu de afknapper. Na een paar inhou-
delijke mailwisselingen deelde Randi me mede dat hij 
het voorstel natuurlijk wel aan zijn ‘Scientific Board’ ter 
goedkeuring moest overleggen. En dat was het laatste 
concrete wat ik ooit vernam. 
En laat ik eerlijk zijn, ik was er niet rouwig om. Twee jaar 
is een hele tijd en hoewel ik natuurlijk binnen het raam-
werk van het voorgestelde experiment nog allerlei andere 
interessante hypotheses had kunnen onderzoeken, zag 
ik er een beetje tegenop vooral omdat ik me realiseerde 
dat Randi de boel in het voorgestelde experiment wel 
zou kunnen belazeren (hij kon snel de binnengekomen 
data analyseren en als de hartslag heftig was stiekem 
een neutraal plaatje laten uitkiezen; daar kon via inter-
net misschien ook wel weer wat op bedacht worden, 
maar de sfeer van achterdocht was iets dat me tegen-
stond). 
Niet lang daarna ontdekte ik dat de naam Randi een ana-
gram is van de naam van de beroemde parapsycholoog 
Radin. Verbazingwekkend! Dat kan geen toeval zijn en 
zou ‘the amazing’ Randi te denken moeten geven! n

* Een uitzondering is Richard Wiseman, die bijvoorbeeld het hon-

denonderzoek van Sheldrake repliceerde, onderzoek deed naar het 

experimentatoreffect en ook naar de paranormale diagnostiek van 

een of ander Russisch meisje. Indien daar iets uitkomt (in alle drie 

gevallen kwam daar iets uit!) dan rommelt hij met de analyse (-cri-

teria) zodat toch een negatieve conclusie getrokken kan worden. Je 

kan wel heel erg om hem lachen (hij is geestig).

Hij deelde me mee dat hij gezien 
zijn leeftijd nu wel eindelijk eens 
echt wilde weten of die paranor-

male verschijnselen reëel waren. De 
indruk die dit mij gaf was dat hem 
vooral de survivalhypothese begon 

te interesseren…
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Een kritische kijk  op de criticus

Cindy Doggen

In de Zembla-uitzending ‘De trucs van Char’ (2008) wordt 

criticus James Randi geïnterviewd. Hij zet in dit interview 

uiteen waarom hij ervan overtuigd is dat de claims van het 

Amerikaanse medium Char op bedrog berusten. Er blijkt 

echter sprake van slordigheid en vooringenomenheid bij 

James Randi over hoe de informatieoverdracht plaats zou 

moeten vinden. Zonder een waardeoordeel uit te spreken 

over de prestaties van het medium Char, springt in het 

oog dat Randi op drie punten onzorgvuldig is. Randi doet 

impliciete aannames, die om drie redenen onterecht zijn: 

de aannames worden door de criticus niet toegelicht, noch 

onderbouwd en daarentegen wel als feiten gepresenteerd. 

Bovendien berusten de aannames niet op een toezegging 

van het medium. In dit artikel een opsomming van de im-

pliciete aannames:
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Een kritische kijk  op de criticus

1—Informatieoverdracht tussen medium en overledene 
moet op dezelfde wijze plaatsvinden als intermenselijke 
informatieoverdracht. 
Dit blijkt als Randi zich verontwaardigd hardop afvraagt 
‘waarom de overledene niet gewoon zijn hele naam 
in Chars oor fluistert in plaats van een letter’. Uit deze 
uitspraak blijkt de impliciete aanname dat de informa-
tieoverdracht tussen overledene en medium identiek 
verloopt of moet verlopen aan intermenselijke informa-
tieoverdracht. Anders gezegd: ‘overledenen’ praten zoals 
mensen onderling met elkaar praten. Er is echter geen 
enkele aanleiding om hiervan uit te gaan. Slordig dus. En 
het wordt nog slordiger als op basis van deze onterechte 
aanname kort door de bocht de conclusie getrokken 
wordt dat het dus een ‘cold reading’ betreft. Maar, ik 
mag aannemen dat Randi beseft dat het opwerpen van 

een alternatieve hypothese (in dit geval ‘cold reading’) 
allerminst betekent dat daarmee zojuist de klinkende 
waarheid is onthuld. Een alternatieve hypothese is niets 
meer dan het opperen van een andere verklaringsmo-
gelijkheid. Randi toont geen bedrog aan, maar oppert 
slechts een alternatieve verklaring. 
Als hij werkelijk gefundeerde uitspraken wil doen over 
de kans dat het medium Char gokt, bij het alfabetgebruik 
van een reading (het welbekende “ik zie iemand met 
een ‘m’”), dan moet Randi met statistische tests de kans 
nagaan dat de foutenratio van Char op kans berust. Tot 
die tijd kan hij zijn betoog van ‘cold reading’ niet meer 
waarschijnlijkheid toedichten dan simpelweg toegedicht 
kan worden aan iedere ongetoetste alternatieve hypo-
these. Hem past op dit punt dus bescheidenheid in zijn 
uitspraken. 

2—Interactie tussen overledene en medium dient foutloos 
en zonder ruis te verlopen. Als een medium een verkeer-
de uitspraak doet, is het medium dus onbetrouwbaar. 
Deze impliciete aanname openbaart zich wanneer Randi 
een medium dat zo nu en dan verkeerde uitspraken 
doet, als onbetrouwbaar typeert. Mij is echter geen 
geval bekend waarin een medium toegezegd heeft een 

nauwkeurigheid van 100% te hebben. Het verwijt is dus 
onterecht. Bovendien verloopt zelfs gewone intermense-
lijke communicatie niet zonder ruis of misverstaan. Dus 
de tweede aanname van Randi is zelfs strijdig met zijn 
eerste aanname: want enerzijds wil hij het fenomeen 
‘mediumschap’ laten passen binnen de hem bekende 
mal van intermenselijke communicatie. Maar tegelijker-
tijd stelt hij eisen aan de communicatie tussen medium 
en overledene die de vergissing van intermenselijke 
communicatie niet mag hebben. Randi is daarmee niet 
consequent in de implicaties van zijn aannames.

3—De authenticiteit van de interactie tussen overledene 
en medium is te bewijzen.
Sinds 1964 heeft Randi een prijs van een miljoen dollar 
uitgeloofd voor ‘ieder die bewijs kan leveren van het pa-
ranormale’, en niemand is tot op heden in staat geweest 
de prijs in de wacht te slepen. Ook in het interview voor 
Zembla verwijst Randi opnieuw naar deze prijs die ook 
geldt voor ieder medium dat kan bewijzen authentiek 
contact met overledenen te hebben. Voorts beklaagt hij 
zich meermaals in interviews dat geen enkel medium in 
staat is deze prijs in de wacht te slepen. De vraag die 
hieruit oprijst is dan ook of het met onze huidige me-

Een alternatieve hypothese is 
niets meer dan het opperen 
van een andere verklarings-
mogelijkheid. Randi toont 

geen bedrog aan, maar op-
pert slechts een alternatieve 

verklaring.
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thodologie en cumulatie van kennis überhaupt mogelijk 
is om de authenticiteit van contact met overledenen te 
bewijzen. Het antwoord daarop is: nee. 
Onze wetenschappelijke kennis van parapsychologische 
verschijnselen is op dit moment immers nog dermate 
beperkt dat we niet verder kunnen komen dan eerst stui-
ten op een anomalie en voorts met onderzoek trachten 
dit verschijnsel in laboratoria na te bootsen, zoals sinds 
jaren gebeurt met de Ganzfeld-onderzoeken naar tele-
pathie. De hieropvolgende stap naar een verklaring ligt 
nog niet binnen handbereik: we kunnen hedentendage 
de kluwen aan parapsychologische verschijnselen, zoals 
telepathie, precognitie, psychokinese of daadwerkelijk 
contact met overledenen nog niet ontwarren. 
Dus meestal kunnen we wel constateren dat we te maken 
hebben met een parapsychologisch verschijnsel (bij-
voorbeeld een voorspellende droom), maar is dat lastig 
tot onmogelijk na te bootsen in een laboratorium (voor-
spellende droom), laat staan te determineren met welk 
parapsychologisch verschijnsel we te maken hebben 
(voorspellende droom = precognitie, psychokinese of 
telepathie?). Dit betekent dat het voor een medium vaak 
onmogelijk is om aan te tonen dat er überhaupt sprake 
is van een parapsychologisch verschijnsel. In de praktijk 
is de ietwat paranoïde alternatieve verklaring van collec-
tieve grootschalige fraude meestal onmogelijk te weer-
leggen. Zeker sinds de introductie van internet is vrijwel 
alle kennis voor iedereen beschikbaar, wat de bewijslast 
nog complexer maakt. Maar is het fair onhaalbare eisen 
te stellen en vervolgens met de vinger te wijzen omdat 
niemand de test haalt? 
Mocht dit bastion genomen zijn, dan is de Sisiphus-taak 
nog niet einde: het medium moet vervolgens aanneme-
lijk maken dat hij/zij de informatie verkregen heeft van 

een overledene, en bewijzen dat deze informatie niet 
via telepathie met een nabestaande, of bijvoorbeeld via 
precognitie, is verkregen. Dus zelfs als de beweringen 
van een medium 100% op waarheid zouden berusten, 
blijft het vrijwel onmogelijk om te bewijzen dat er sprake 
is van een parapsychologisch verschijnsel, laat staan 
om aan te tonen dat de informatie van een overledene 
afkomstig is.
De prijsvraag van Randi lijkt gewaagd, maar is zo bezien 
wellicht veiliger dan velen vermoeden. Helemaal als je 
in ogenschouw neemt dat de medewerking van Randi & 
kornuiten eufemistisch gezegd allesbehalve optimaal is 
bij wetenschappers die hem uit willen dagen. Zie ter il-
lustratie de column van Dick Bierman in dit TvP, om meer 
te weten te komen over de werkwijze van Randi bij aan-
meldingen om de test te volbrengen. Als je je met een 
gedegen onderzoeksopzet bij Randi meldt, laat men sim-
pelweg niks meer van zich horen. Dat is ook een manier 
om het prijzengeld veilig te stellen voor de toekomst. 
Randi blaast desgevraagd hoog van de toren, maar weet 
wellicht heel goed dat hij zijn prijzengeld vooralsnog in 
zijn zak kan houden.
Ik vind het grappig dat een criticus, die het publiek 
slordigheid en vooringenomen denken verwijt, er zelf 
minstens zo hard aan meedoet. Het is natuurlijk wel 
ernstig dat iemand met de statuur van een expert, zich-
zelf geen striktere en zuiverder regels tot theoretiseren 
oplegt. De bedoeling van het raadplegen van een expert 
in het maatschappelijk debat is immers om het debat te 
verheffen boven de onderstroom der ongefundeerde uit-
latingen. Het is curieus dat iemand die openlijk opkomt 
voor nauwkeurigheid en transparantie, zichzelf in het 
debat aan deze regels onttrekt. Als het zijn bedoeling is 
geweest het publiek evenwichtig voor te lichten, dan is 
hij daar in elk geval allerminst in geslaagd. n

 Correspondentie: cindydoggen@gmail.com 

•	 De	Zembla-uitzending	‘De	trucs	van	Char’:

 player.omroep.nl/?aflID=6751415&md5=d4b9d9c7145ee21f4cd49c

2b71e275d3

•	 Meer	informatie:

 www.parapsy.nl/uploads/w1/Ned.T.v.Psych.50-4.pdf 

 www.debunkingskeptics.com/

 www.randi.org

…is het fair onhaalbare eisen 
te stellen en vervolgens met 

de vinger te wijzen omdat nie-
mand de test haalt?
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Onderzoekers weer bij elkaar, een verslag

De beroepsvereniging voor serieus wetenschappelijk onder-

zoek naar paranormale verschijnselen, de Parapsychological 

Association, hield dit jaar alweer voor de 53e keer een congres 

waarbij academici uit vele landen de laatste onderzoeksresul-

taten presenteerden en onderling bediscussieerden. De locatie 

was dit keer in het midden van het hectische Parijs maar wel in 

de rust van een voormalig klooster waar de nonnen overigens 

nog steeds de dienst uitmaakten.

Dick Bierman

Vaak wordt er geklaagd over een impasse in de voort-
gang van experimenteel parapsychologisch onderzoek, 
maar eigenlijk ondersteunden de gepresenteerde resul-
taten deze pessimistische opvatting niet. Het ontbrak 
zeker niet aan resultaten die nieuw licht werpen op de 
verschijnselen en wat belangrijker is: resultaten die the-
oretische relevantie lijken te hebben.

Help ik mediteer!
Onze ‘eigen’ hoogleraar Prof. Dr. Stefan Schmidt presen-
teerde bijvoorbeeld een overzicht van onderzoek, een 
zogenaamde meta-analyse, waarbij mensen die ‘me-
diteren’ worden ‘geholpen’ om hun aandacht gefocust 
te houden door iemand die in een andere geïsoleerde 
kamer aan hen denkt. 
De opzet is simpel. De proefpersoon – noem hem de me-
diteerder – concentreert zich op een brandende kaars. 
Zodra de gedachten afdwalen moet de mediteerder op 
een knop drukken en zijn aandacht opnieuw op de kaars 
richten. Een tweede persoon – noem hem de helper 
– kijkt naar een scherm waarop af en toe de opdracht 
‘help’ staat en af en toe de opdracht ‘controle’ hetgeen 
inhoudt dat de helper dan niet moet proberen de me-
diteerder te helpen. Het aantal keren dat er op de knop 
gedrukt is (afgedwaalde gedachten) wordt vergeleken 
voor de twee condities (‘help’ en ‘controle’). Er waren 
11 studies die voor analyse in aanmerking kwamen. In 
totaal ging het hier om 576 sessies. Het totale resultaat 
was significant en zou bij toeval slechts 1 op de 100 keer 
kunnen voorkomen. Het meest opvallende was dat de 
sterkte van dit effect nagenoeg identiek is aan wat in 
andere meta-analyses is gevonden voor experimenten 
waarbij iemand op afstand naar iemand staart (‘remote 
staring’) en waarbij iemand op afstand probeert iemand 
anders rustig te maken. Schmidt concludeert dat het dus 
zeer waarschijnlijk in alle gevallen om eenzelfde onder-
liggend verschijnsel zou gaan. 
Deze resultaten bieden ook een aanknopingspunt voor 
de anekdotische waarnemingen die suggereren dat 
mediteren in groepen makkelijker is dan mediteren in je 
eentje.

Alsjeblieft niets opschrijven!
Ian Tierny, een psychiater met belangstelling voor 
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Helaas moest Tierny constateren dat het aantal gevallen 
dat binnenkomt aanzienlijk lager is dan werd verwacht. 
En niet iedereen wil aan dit experiment meedoen, omdat 
men graag terstond hulp wil en niet twee weken wil 
wachten. 
Het is de bedoeling dat er over twee jaar genoeg mate-
riaal is om een duidelijke conclusie te kunnen trekken. 
Niet onvermeld mag blijven dat de complexe software 
voor dit experiment werd geschreven door ons eigen ere-
lid Fred Melssen.
Dit onderzoek is een goed voorbeeld van hoe ook kwa-
litatief veldonderzoek kan bijdragen aan toetsing van 
theoretische ideeën. 

Ganzfeld plus remote viewing
De Britse onderzoeker Chris Roe presenteerde de resul-
taten van een zogeheten remote viewing-experiment. 
Remote viewing is de fancy naam die Amerikaanse on-
derzoekers aan het verschijnsel helderziendheid gaven 
teneinde de militairen voor hun werk te interesseren. De 
ervaring van de onderzoekers die dit onderzoek voor de 
CIA uitvoerden was, dat als je honderd mensen test er 
misschien één is die in staat is een plek te beschrijven 
waar een andere persoon op dat moment aanwezig is. 
Roe vond echter in een eerder experiment dat, als je ge-
wone proefpersonen – zeg studenten psychologie – zich 
eerst laat ontspannen je dan wel degelijk resultaten kunt 
vinden zonder selectie van proefpersonen vooraf. 
De ontspanningsprocedure was feitelijk iets meer dan 
een gewone relaxatieoefening. De proefpersonen kregen 
ook een algehele visuele en auditieve ongestructu-
reerde stimulatie zoals dat ook gebeurt in de Ganzfeld-
procedure. Het gevolg hiervan is dat de proefpersoon 
licht hallucinaties vertoont. 
Helaas was deze procedure in het voorgaande experi-
ment altijd gebruikt en kon dus niet worden nagegaan of 
het nu echt aan die Ganzfeld-procedure lag dat er goede 
beschrijvingen van de lokaties werden geproduceerd. 
Daarom deed in deze replicatie elke proefpersoon twee-
maal mee, eenmaal met Ganzfeld-procedure en een keer 
zonder. 
Een leuk aspect aan deze studie was dat er niemand 
echt naar die toevallig gekozen lokatie ging maar dat 
hiervoor Google Earth werd gebruikt. Ook de proefper-
soon kreeg later feedback door hem of haar te laten 
rondneuzen op de lokatie met behulp van Google Earth.
Inderdaad bleken de proefpersonen weer in staat de 
lokaties beter te beschrijven dan je volgens toeval mag 

spontane paranormale verschijnselen zoals Poltergeist 
presenteerde de eerste ervaringen met een experiment 
dat ooit door een groep onderzoekers in een brainstorm-
sessie werd bedacht. Het gaat hier om een ‘experiment’ 
in het veld van paranormale counseling. Mensen die een 
gebeurtenis meemaken die ze niet goed begrijpen of 
die hen zelfs angst inboezemt komen soms terecht bij 
een instelling, zoals het Parapsychologisch Instituut in 
Utrecht, die hen dan extra informatie verschaft over dit 
soort verschijnselen. Denk aan mensen die menen dat er 
voorwerpen in het huis op mysterieuze wijze bewegen of 
dat er op onverklaarbare wijze lichten aan en uit floepen. 
Je kunt die mensen dan vertellen dat uit de onderzoeks-
literatuur blijkt dat deze verschijnselen vanzelf overgaan. 
Met een gemiddelde levensduur van enkele weken. En 
daar is geen duiveluitdrijving voor nodig (integendeel). 
Dergelijke informatie vermindert de negatieve aspecten 
zoals angst. 
Volgens de theorie van de Duitse onderzoeker Walter 
von Lucadou zou het zo zijn dat, als je dit soort gevallen 
zeer goed documenteert en alle gegevens opschrijft, de 
‘levensduur’ korter is dan als je er niets over noteert. In 
het experiment van Tierny wordt de ‘intake’, de eerste 
registratie dus, per computer gedaan en de computer 
zal op toevallige wijze voor de helft van de gevallen alle 
informatie meteen weer vernietigen. Na een periode van 
ongeveer twee weken wordt het geval weer opgepakt en 
wordt nagegaan of de klachten er nog zijn. Vergelijking 
van de wel-gedocumenteerde met de niet-gedocumen-
teerde gevallen geeft dan uitsluitsel over de theorie van 
Von Lucadou.

Deze resultaten bieden ook een 
aanknopingspunt voor de anekdoti-
sche waarnemingen die suggereren 
dat mediteren in groepen makkelij-
ker is dan mediteren in je eentje.
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verwachten. En ze deden het ietsje beter als ze eerst 
de Ganzfeld-procedure hadden gevolgd. Maar het was 
ook nog significant zonder deze (tijdrovende) proce-

Hier een foto van enkele PA-leden in de tuin: vlnr Jessica Utts (op de rug), Serena Roney-Doughall, 
Rusell Targ, Ms Broughton, Caroline Watt, Deborah Delanoy en Richard Broughton

dure. De kans dat de resultaten op toeval berusten 
was in beide condities ongeveer 1 op de 25. Er kon niet 
statistisch worden geconcludeerd dat de Ganzfeld-
inductieprocedure echt tot betere resultaten aanleiding 
gaf. 
Het lijkt me niet onaardig als je via de website van het 
TvP een dergelijk experiment zou kunnen doen.

Wel onbewuste psi maar geen bewuste
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Eva Lobach twee 
presentaties gaf. De belangrijke conclusie was dat de 
hartslag wel ‘informatie’ bevat over een toekomstig op 
toevallige wijze gekozen doelplaat maar dat dit niet 
resulteert in beter keuzes als de proefpersoon wordt 
gevraagd deze doelplaat aan te wijzen. Een tweede con-
clusie was dat de experimentele parapsychologie er veel 
baat bij kan hebben om de psi-hypotheses te onderzoe-
ken in het kader van ‘gewoon’ mainstream wetenschap-
pelijk onderzoek. n

Denk aan mensen die menen dat er 
voorwerpen in het huis op mysteri-

euze wijze bewegen… 
Je kunt die mensen dan vertel-

len dat uit de onderzoeksliteratuur 
blijkt dat deze verschijnselen van-

zelf overgaan…
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Het sceptische experiment: 

(s)Tarbaby en andere drama’s

Dick Bierman

Deze club werd opgericht in 1977 door de humanist Paul 
Kurtz. De naam CSICOP suggereert dat deze club zelf 
onafhankelijk onderzoek zou doen naar paranormale ver-
schijnselen of wat daarvoor doorgaat, maar in feite komt 
dat maar zelden voor. En als ze het doen resulteert het 
bijna altijd in verdraaiingen, ad hoc aanpassingen van 
de data en interpretaties die op zijn zachtst gezegd niet 
de meest logische zijn. Daar gaat dit stukje over.

Eerst de feiten en dan een mogelijke verklaring voor deze 
treurige situatie. Ik neem het oudste en best gedocumen-
teerde geval als voorbeeld. 
In 1976 publiceert de bioloog M. Gauquelin met zijn 
vrouw het ‘Mars-effect’ in het tijdschrift Humanist 
Magazine. Zij vonden dat 22% van de Europese sport-
kampioenen waren geboren in Mars-sectoren 1 en 4, 
waar je volgens het toeval 17% moet verwachten. Dit is, 
tussen haakjes, een astrologische bevinding en geen pa-
ranormale. In principe zou een mechanische (stralings-)
verklaring mogelijk zijn, hoewel de straling van Mars wel 
heel diep in de ruis zit. 
Volgens Marvin Zelen die een jaar later fellow werd van 
CSICOP, was het vast zo dat de geboorteratio in die 
Mars-sectoren van gewone mensen in de streken waar 
die kampioenen vandaan kwamen ook iets hoger zou 
zijn. Als dat zo zou zijn, dan was het een geografisch ef-
fect en geen astrologisch effect. Paul Kurtz stortte zich, 
indachtig de naam van zijn vereniging, op het nader 
onderzoeken van de data volgens het voorstel van Zelen. 
Uitgaande van 303 kampioenen waarvan de geboorte-
streek kon worden bepaald, werd voor meer dan 16.000 
niet-kampioenen uit diezelfde gebieden hun astrolo-
gische geboortemoment vastgesteld. De uitkomst was 
dat de niet-kampioenen nagenoeg precies volgens de 
theoretische kans in Mars-sectoren 1 en 4 waren geboren 
(16.4%). De reactie van Kurtz en de andere sceptici was 
verbijsterend. In hun verweer maakten ze verschillende 
fouten. Om te beginnen splitsten ze de data in kleinere 
eenheden en lieten dan zien dat er voor elk klein deel 
geen statistische significantie werd bereikt behalve voor 
atleten geboren in Parijs (iets wat je bij elk resultaat kan 
doen, zoals nota bene Gauquelin hen zelf had laten zien. 
In het jargon van de statistici: je reduceert de power 
door het opsplitsen van je data). Op grond van het zoge-

Laten we vooropstellen dat er een 

hoop bedrog is in de wereld, dat 

er een hoop onzin wordt verkocht, 

denk aan de paranormaal beurzen, 

en dat het goed is dat mensen on-

smakelijke praktijken aan het licht 

brengen. Over de hele wereld zijn 

er verenigingen met wetenschap-

pers die zich tot taak hebben 

gesteld het kaf van het koren te 

scheiden. Ze noemen zich sceptici 

en de beroemdste club is zonder 

twijfel CSICOP (Committee for the 

Scientific Investigation of Claims of 

the Paranormal).
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naamde ‘Parijs-is-zo-uitzonderlijk’-resultaat begonnen ze 
verdachtmakingen aan het adres van Gauquelin rond te 
strooien. Enkele leden van CSICOP, met name de astro-
noom Dennis Rawlins en later Ray Hyman, zagen wel de-
gelijk dat die verschillende kleine datasets inclusief die 
uit Parijs eigenlijk alle goed pasten in het grote geheel 
en dat er geen enkele grond was voor de verdachtmaking 
dat Parijs zo buitengewoon was (met de implicatie dat 
Gauquelin dus wel gefoezeld zou hebben). Maar Kurtz 
en de zijnen hielden vier jaar vol. Ze gooiden de vrouwen 
uit de sample zonder rechtvaardiging, ze ‘vergaten’ dat 
het oorspronkelijke resultaat was gebaseerd op meer 
dan 2000 kampioenen en ga zo maar door. Let wel, het 
gaat hier niet om een stelletje schooljongens, maar om 
de crème de la crème van de sceptici, Kurtz is hoogleraar 
filosofie en Zelen, de man van de statistische blunders, 
is zelfs hoogleraar statistiek aan Harvard!
In 1979 herhalen Kurtz en de zijnen nog eens een aan-
tal van hun eerdere fouten in een artikel in hun eigen 
tijdschrift The Skeptical Inquirer. Rawlins is intussen in 
hun ogen zo lastig geworden dat ze hem uit het bestuur 
gooien en hem als lid royeren. In 1981 komt dan einde-
lijk het hele drama in de openbaarheid als Rawlins de 
fouten en het gesjoemel publiceert in de vorm van het 
lezenswaardige artikel ‘sTarbaby’ in Fate Magazine (op 
internet: cura.free.fr/xv/14starbb.html). En zoals viel te 
verwachten, lanceerde CSICOP in 1982 zeer kwetsende 
persoonlijke aanvallen op Rawlins.

Wat leert ons dit drama nu? Dat sceptici wetenschappe-
lijke boeven zijn die onwelgevallige data wegredeneren 
of gewoon verwijderen in een grandioze cover-up zoals 
Rawlins eigenlijk suggereert? Dat lijkt mij een over-
generalisatie die nergens op slaat. Als er in de parapsy-
chologie bedrog wordt gepleegd, en dat is enkele malen 
gebeurd, is dat ook nog geen reden om alle mensen die 
onderzoek naar dat soort verschijnselen doen ‘boeven’ 
te noemen. En laten we niet vergeten dat Rawlins en 
Hyman uit eigen sceptische kring kwamen. Moeten we 
dan zeggen dat Kurtz en Zelen boeven zijn? Of is er een 
meer subtiele interpretatie mogelijk? In een poging daar-
toe laat Richard Kammann zien dat met enige fantasie 
en met wat meer inside informatie het mogelijk is een 
scenario te construeren waarbij de fouten en het gedrag 

van de ‘boeven’ min of meer 
logisch zijn (zie internet: 
www.discord.org/~lippard/
kammann.html). Hij noemt 
dat het scenario van de 
onschuld. Zijn conclusie is 
echter dat voor met name 
hun reactie op Rawlins’ arti-
kel ‘sTarbaby’ er nauwelijks 
een onschuldig scenario te 
bedenken is, tenzij je van 
collectief geheugenverlies 
uitgaat. De rest van de ge-
beurtenissen kan worden 
verklaard uit het feit dat mensen nu eenmaal de neiging 
hebben om te focussen op die informatie die hun ‘ge-
loof’ bevestigt. Het is eigenlijk ironisch dat de ‘boeven’ 
indirect hiermee het nut van het scepticisme aantonen. 
Helaas waren ze niet sceptisch met betrekking tot hun 
eigen ‘geloof’!

En de geschiedenis herhaalt zich, bijna elke keer als 
sceptici een experiment doen. Zo is er door sceptici 
geprobeerd de resultaten van Sheldrake en het ‘helder-
ziende’ hondje Yaytee te repliceren. Met exact dezelfde 
uitkomsten maar met de conclusie dat er niets bijzon-
ders te vinden was (zie: www.sheldrake.org/D&C
/controversies/wiseman.html)

En onderzoek door sceptici naar het paranormale dia-
gnoses stellende meisje Natasha Demkina uit Rusland 
gaf significante uitkomsten, alleen werd het criterium 
dat normaal gehanteerd wordt (kans op toeval moet 
kleiner zijn dan 1 op de 20) ad hoc veranderd, zodat het 
toch net niet ‘significant’ was. (Zie: www.tcm.phy.cam.
ac.uk/~bdj10/propaganda/)

Elke keer vermoed je kwade trouw maar misschien moe-
ten we spreken van een blinde vlek. Niet zelden tref je 
die ook aan bij mensen die blind geloven in het paranor-
male. Alles in hun ogen bevestigt dan het wereldbeeld 
waar ze al in geloven. Dat is net zo hinderlijk voor een 
kritische evaluatie als de vooroordelen van de sceptici. 
Laten we ervan leren. n
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Bewustzijnsnieuws
Stephen Whitmarsh

Bezetenheid in naoorlogs Mozambique
In Social Science & Medicine verscheen deze maand ‘The 
epidemiology of spirit possession in the aftermath of 
mass political violence in Mozambique’. In de psychia-
trische literatuur bestaan twee vormen van dissociatieve 
fenomenen: bezetenheidstrance (possession trance) en 
dissociatieve trance. Bij bezetenheid word de gebrui-
kelijke identiteit vervangen door een nieuwe identiteit 
– vaak van spirituele aard zoals geesten van overleden 
personen, bovennatuurlijke entiteiten, goden, demonen, 
etc. – die vaak met eisen komen of vijandigheid uiten. 
Na afloop van de bezetenheidstrance-episode vertoont 
de gast geheugenverlies over wat er zich toen afspeelde. 
Alternatieve identiteiten komen niet voor in de disso-
ciatieve trance. In het artikel wordt benadrukt dat deze 
definities nuttig zijn wanneer beseft wordt dat bezeten-
heid geen ahistorisch fenomeen is en dat de karakteris-
tieken veranderen in reactie op belangrijke stressoren 
in de samenleving. Etnografische studies beschouwen 
bezetenheid dan ook als een dynamisch en polysemisch 
fenomeen waar het onderdeel is van een religieuze 
praktijk die bijdraagt aan genezing. Bezetenheid geeft 
echter ook (ongevraagd) commentaar op, en presenteert 
oplossingen voor, morele crises die een samenleving be-
zighouden. In de context van politiek geweld beschermt 
bezetenheid tegen psychisch trauma en wanhoop. De 
handelingen van oorlog-gerelateerde geesten functio-
neren ook als een copingmechanisme, terwijl ze tegelij-
kertijd functioneren als een vorm van geheugen over de 
oorlog. Tenslotte erkent men binnen de antropologie ook 
‘bezetenheidsziekte’ (possession sickness) wanneer de 
aandoeningen veroorzaakt worden door de bezetenheid. 
Dit zijn opmerkelijk vaak aandoeningen die te maken 
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hebben met vruchtbaarheid en kindersterfte. In samenle-
vingen die door oorlog verscheurd zijn, vindt men dat het 
ervaren van geweld de kans op bezetenheid verhoogt. 
Ook voorspelt het aantal bezetenheden (of het aantal 
betrokken geesten) de ernst van de psychotraumatische 
symptomen. Er zijn echter slechts enkele epidemiologi-
sche onderzoeken naar bezetenheid gedaan, waarvan 
geen enkele is uitgevoerd in landen die recentelijk door 
politiek geweld zijn geteisterd. Deze studie probeert dat 
gat te vullen. Van de 914 onderzochte individuen rap-
porteerde 18.6% een vorm van bezetenheid, 5.6% door 
meer dan een geest tegelijkertijd. De etiologie van de 
klachten werd gedomineerd door ‘gamba’-geesten. Deze 
zijn een recente ‘verschijning’ tijdens de burgeroorlog 
en getuigen van de horror van moderne oorlogvoering. 
Bezetenheid blijkt een belangrijke oorzaak van serieuze 
gezondheidsproblemen. Bezetenheid correleerde met 
het vrouwelijk geslacht, zwangerschap, maag- en ribpijn, 
slechte eetlust, hoofdpijn en oorlog-gerelateerde nacht-
merries. Met name vrouwen lijden dus onder een opsta-
peling van problemen. Intrusies (bizarre gedachten) van 
de geesten doen het (seksueel) geweld van de oorlog 
herbeleven, leiden tot psychosomatische klachten, het 
onvermogen om stabiele relaties met mannen te krijgen, 
het onvermogen om voor zichzelf en anderen te zorgen 
en een vicieuze cirkel waarin sequentieel baby’s gebo-
ren worden en sterven. De auteurs pleiten daarom voor 
begrip voor de last van het individu dat onder invloed is 
van bezetenheid en de noodzaak van integrale gezond-
heidszorg waarbij er wederkerige verbanden bestaan 
tussen de traditionele en biomedische praktijk. 

Geen houdbare theorie over creativiteit
In Psychological Bulletin verscheen deze maand een 
meta-analyse getiteld ‘A Review of EEG, ERP, and 
Neuroimaging Studies of Creativity and Insight’. Het 
blijkt dat de meeste ideeën over de neurocognitieve 
basis van creativiteit blijven circuleren zonder dat er 
eigenlijk een solide basis voor is. Denk bijvoorbeeld aan 
ideeën over ‘ongerichte aandacht’, ‘ontspannenheid’ of 
‘alpha lateralisatie’. Ook het idee dat voor creativiteit 
de rechterhersenhelft belangrijker is dan de linker wordt 
simpelweg niet door de data ondersteund. Het feit dat 
binnen de wetenschappelijke literatuur dan blijkbaar 
toch overeenstemming gevonden wordt, komt volgens 
de auteurs mede door het feit dat het veld gefragmen-
teerd is. Zo kan vrij eenvoudig ondersteuning gevonden 
worden voor de eigen theorie en kunnen tegenstrijdige 

resultaten genegeerd worden. Debet aan dit probleem is 
het feit dat creativiteit geen ‘monolithische entiteit’ is. 
Pogingen tot het opsplitsen van het concept creativiteit 
leiden tot nu toe tot het veronderstellen van verschil-
lende vormen van creativiteit zoals ‘divergent denken’ 
en ‘inzichtmomenten’ (a-ha!) die op zichzelf niet minder 
complex zijn en het onderzoek niet eenvoudiger maken. 
Een analogie is te vinden in mainstream cognitief onder-
zoek. Daar houden onderzoekers zich niet bezig met de 
neurale mechanismen van ‘denken’, maar onderzoeken 
ze daarentegen aandacht, werkgeheugen en perceptie. 
Creativiteitsonderzoek zou ook op zoek moeten gaan 
naar individuele processen. Alleen wanneer het amorfe 
concept van creativiteit onderverdeeld kan worden in 
overeenstemming met reeds bekende neurocognitive 
processen, zal het creatieve brein in beeld gebracht kun-
nen worden en voorspellingen genereren die specifiek 
genoeg zijn om te kunnen falsificeren.

Onderzoek therapie met psychedelica
In het toonaangevende tijdschrift Nature Neuroscience 
verscheen deze maand een opiniestuk over de weder-
opstanding van onderzoek naar psychedelische mid-
delen voor het behandelen van angst-, stemmings- en 
compulsieve stoornissen: ‘The Neurobiology of psy-
chedelic drugs: implications for the treatment of mood 
distorders’. Het is deels nogal een technisch verhaal 
over de betrokken neurotransmitters. In het kort laten de 
auteurs zien dat voorheen vooral gedacht werd dat de 
therapeutische effecten van hallucinogene drugs zoals 
LSD en psylocybine vooral werken via het stimuleren 
van het serotoninesysteem. De antidepressieve effecten 
van dissociatieve verdovende middelen zoals Ketamine 

Ook het idee dat voor creativiteit 
de rechterhersenhelft belangrijker is 
dan de linker wordt simpelweg niet 

door de data ondersteund…



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 201024

(paardenmiddel en tegenwoordig ook party-drug) zorgen 
daarentegen voor een onderdrukking van het glutamaat-
NMDA-systeem. De auteurs stellen echter voor dat de 
therapeutische werking in beide gevallen tot stand komt 
door een daaropvolgende relatieve verhoging van het 
AMPA-glutamaatsysteem in het prefrontale-limbische 
circuit. Het gemeenschappelijke therapeutische effect 
kan volgens hen verklaard worden door een normalisatie 
van dit circuit door glutamaat-afhankelijke plasticiteit. 
Interessant is dat cognitieve gedragstherapie voor 
depressie het functioneren van hetzelfde prefrontale-
limbische netwerk lijkt te verbeteren. Het zoeken is dus 
nu naar een therapeutische afstemming van de psy-
chedelische middelen waarbij men niet hoeft te ‘lijden’ 
onder de ‘bijwerkingen’. De auteurs beseffen echter dat 
de oorspronkelijke toepassing van psychedelica juist 
gebaseerd was op de veronderstelling van een facili-
terend effect van de psychedelische toestand op het 
psychotherapeutische proces. De transcendentale (piek-) 
ervaringen hebben daar juist een sleutelpositie in het 
therapeutisch resultaat en worden ook door de patiënten 
beoordeeld als de meest betekenisvolle ervaring van 
de therapie. Het therapeutische mes lijkt dus aan twee 
zijden te snijden: volgens deze neuroplasticiteitshypo-
these is een integratie van de geïnduceerde ervaringen 
in het psychotherapeutische proces het cruciale mecha-
nisme dat neuroplasticiteit en gedragseffecten sorteert. 
Farmacologische strategieën veronderstellen daaren-
tegen dat medicatie an sich neuroplastische adaptatie 

veroorzaakt. Het feit dat het wetenschappelijk onderzoek 
naar het therapeutische effect van psychedelische mid-
delen weer aantrekt, stemt optimistisch dat we in de 
nabije toekomst onze patiënten ‘the best of both worlds’ 
kunnen aanbieden. 

Eerste academische conferentie over 
psychedelica
Voor wie geïnteresseerd is in het onderwerp van psyche-
delica: kom 23 en 24 oktober naar Amsterdam. Kijk voor 
meer informatie op: www.mindalteringscience.com 

Zingen met de planten
Stephan Beyer heeft eindelijk zijn boek Singing to the 
Plants klaar. Voor iedereen die breed geïnteresseerd 
is in sjamanisme uit de Amazone en het gebruik van 
Ayahuasca is dit een absolute aanrader. Het is zowel 
een psychologische als een antropologische studie 
van de sociale functie van sjamanisme in de Amazone 
en een (niet te uitvoerige) etnobotanische studie over 
Ayahuasca en gerelateerde flora, allemaal geserveerd 
op een bordje van persoonlijke verhalen over zijn eigen 
initiatie tot sjamaan. Het is des te indrukwekkender 
door de enorme verzameling van de bestaande literatuur 
op de vele gebieden die het complexe onderwerp van 
sjamanistische rituelen, entheogenen en antropologie 
raakt. Wie zijn uitstekende blog kent waar veel materiaal 
al eerder is verschenen (www.singingtotheplants.com/
blog), weet dat hij een nuchtere en gedreven onderzoe-
ker is op het gebied van sjamanisme en spiritualiteit die 
zijn handen graag vuil maakt. De poëzie zal je alleen zelf 
tussen de regels moeten lezen. Maar daar staat genoeg. 

Een agnostisch kerstcadeautje
Neurowetenschapper David Eagleman publiceerde in mei 
het honderd pagina’s tellende boekje Sum: Tales from 
the afterlives. Het is een verzameling van veertig korte 
verhaaltjes over, naar mijn mening, grappige, nerdy, 
absurde en kritische versies van het hiernamaals die 
allemaal beginnen in de trant van: ‘Na de dood…’ De 
media zijn er lyrisch over geweest en de lovende citaten 
van beroemde auteurs zijn overdreven positief. Verwacht 
echter echt geen literatuur maar een leuke conversation 
starter. Ik neem het in ieder geval deze Kerst mee naar 
de familie. n
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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.


