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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 werkelijk-

heid aan het wankelen brengen… 

Wilt u een paranormale ervaring met anderen delen, dan 

vragen 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.

Spontane gevallen

Geestverschijning overdag

Rond mijn zeventiende ging ik samen met mijn moeder 
en zusje op vakantie naar Frankrijk. We trokken van cam-
ping naar camping. Aan het einde van een vermoeiende 
dag kwamen we aan op een camping waar we besloten 
te overnachten. De eigenaresse van de camping ontving 
ons zeer vriendelijk en had in haar huiskamer wat foto’s 
staan van haar zoons. Op de camping hing een naar-
geestige sfeer, maar verder was het er erg mooi. Nadat 
we de tent hadden opgezet voelde ik me steeds rotter. 
Intens verdriet kwam er over me heen en ik begon spon-
taan te huilen. Mijn zusje begon ook. We wilden direct 
weg daar, maar daar was het te laat voor, vond mijn 
moeder. En dus zat ze met twee huilende kinderen, die 
niet precies wisten waarom ze zo moesten huilen. Mijn 
moeder beloofde dat we de volgende morgen zouden 
vertrekken omdat zij zich er ook niet zo prettig voelde. 
We kalmeerden wat en gingen ’s avonds met zijn drieën 
de honden uitlaten. We liepen de camping af en kwamen 
op een kiezelpad terecht dat via een lange weg langs het 
huis van de eigenaresse liep. Mijn moeder bedacht dat 

ze iets was vergeten en moest even terug. Mijn zusje en 
ik besloten daar op haar te wachten. Na ongeveer tien 
minuten hoorden we voetstappen uit de verte op ons 
af komen. En dus dachten we dat mijn moeder eraan 
kwam. Het was behoorlijk mistig dus konden we haar 
niet zien. De voetstappen kwamen dichter en dichter op 
ons af, maar we zagen verder geen voeten. Opeens ver-
scheen er zo’n twee meter voor ons een jongeman met 
capuchon op. We groetten hem, maar kregen geen ant-
woord terug. Hij keek ons niet eens aan. Het was alsof 
hij ons helemaal niet zag. Vervolgens liep hij door ons 
heen. We waren zo verbijsterd dat we niets meer konden 
zeggen. We keken om en zagen de jongen doorlopen 
zonder om te kijken. Na een aantal meter loste hij op in 
het niets. De volgende dag vertelde de eigenaresse dat 
één van haar zoons een aantal jaar daarvoor was omge-
komen tijdens een ernstig ongeluk. De persoon die wij 
hadden gezien leek op haar zoon die was verongelukt.

Isa Taverne
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In 1997 was het dat ik net uit de bijstand opkrabbelde na 
een scheiding en met twee kinderen. Ik was weer fulltime 
aan het werk als telefoniste bij een woningcorporatie. 
Maar op een dag was ik nog maar net met de fiets on-
derweg naar het werk, toen er iets knakte in m’n rug. Het 
was al een tijd aan het zeuren in die rug en nu was het 
echt heel erg. Meteen naar huis en liggen. Een hernia 
zei de dokter. Eerst drie weken plat en rusten, en als het 
dan niet beter is, wordt het opereren. Net als het weer 
een beetje gaat met leuk werk krijg ik dit? Na twee weken 
was er nog niets verbeterd en de pijn was zo erg. In zo’n 
toestand kun je echt niets meer doen. 
Nu volgde ik tai chi-lessen en mijn kinderen de karateles-
sen bij dezelfde leraar in oosterse vechtsporten. Op een 
dag kwam mijn dochter van tien jaar oud toen, thuis en 
ze vertelde dat de leraar (chihan zwarte band, vijfde dan) 
haar vroeg “waar is je moeder want ik mis haar bij de 
tai chi-lessen”. “Mijn moeder moet plat op bed blijven 
van de dokter want ze heeft een hernia.” “Oh” was zijn 
antwoord/opdracht aan haar, “zing jij voor je moeder dat 
liedje maar dat wij altijd in de lessen zingen om rustig 
te worden”. Ja dat zou ze meteen gaan doen. Dit is een 
mantra op een eentonige manier gezongen. En je werd er 
inderdaad rustig van na het sporten. Gewoon fijn, verder 
merkte ik nooit iets bijzonders.
Dus ik ging staan, beetje wankelend weliswaar, maar 
okay, zing maar. Dit deed zij en er kwam zo’n bijzonder 
gevoel langs m’n lichaam aan de buitenkant van alle 
kanten vanaf mijn voeten naar omhoog en weg en het 
kwam weer terug van boven naar beneden langs me 
heen en door me heen. Zoiets bijzonders heb ik nog 
nooit meegemaakt. En mijn dochter stond naar me te 
kijken hoe ik verbaasd was en ik zei, “oh, het lijkt wel of 
ik onder stroom sta”. En ik had helemaal geen pijn meer 
in mijn rug. Van de ene op de andere minuut.
Ik kon gewoon weer buiten lopen en ik was zo ontzet-
tend blij hiermee. Er ging een soort trilling dwars door 
me heen, een soort zwakstroom en dit was pure chi. 
Hiernaar was ik ook steeds benieuwd tijdens de lessen. 
Ik wilde het zo graag ook echt voelen. En precies nu ik 
het zo nodig had mocht ik deze helende ervaring mee-
maken. 
Ik heb mijn leraar hiervoor bedankt. Hij zag het al aan 
me toen ik aan kwam lopen, en zei met een big smile, 
“je was toch zo benieuwd, nu weet je het.”
Als ik deze mantra soms nog wel eens zing komt dat ge-

Wonderbaarlijke chi-genezing
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voel van toen in wat zwakkere vorm terug. Mijn huisarts 
heb ik verteld wat ik had meegemaakt en zijn reactie was 
dat ik hier heel blij mee kon zijn. Hij wist dat deze din-
gen bestaan, een heel mooi geschenk uit het universum. 
Ik hoefde niet meer geopereerd, de hernia bestond niet 
meer.

Ank van den Ende

Lichtflitsen…
Een aantal jaar geleden had ik regelmatig last van gees-
ten in huis. Ik hoorde ze op de trap lopen, ze maakten 
lampjes kapot, trokken dekens van me af, en raakten me 
daarnaast ook aan. Iedere avond stonden er naast mijn 
bed vier verschijningen die hun handen naar me uitsta-
ken wanneer ik naar ze keek. Ik besloot hulp te vragen 
aan mijn opa. Ik vroeg hem of hij ervoor kon zorgen dat 
ik veilig kon slapen en hij de geesten kon wegsturen 
omdat ik niet begreep wat ze wilden. Daarnaast vroeg ik 

hem om een teken (van licht) zodat ik zeker wist dat hij 
het was. De volgende dag verscheen in de keuken een 
spreeuw voor het raam. Hij vloog op me af, keek me in-
dringend aan en veroorzaakte daarna een felle lichtflits. 
De lichtflits had een blauwwitte kleur. Het leek alsof er 
een foto werd genomen. Het was zo fel dat ik echt even 
helemaal verblind werd. Ik vond het vreemd, maar hecht-
te er eerst niet veel waarde aan. Totdat de volgende dag 
precies hetzelfde gebeurde. En de dag erop weer. Soms 
wel drie keer op een dag. Later gingen ook de lampen in 
huis flikkeren rond bedtijd. Het begon bij de lamp boven 
de eettafel. Wanneer ik naar de keuken liep ging het 
daar flikkeren. Als ik naar boven liep stopte het beneden 
en ging het boven verder. Ik werd achtervolgd door flik-
kerende lampen. Het was zelfs zo erg dat mijn vriend er 
bang van werd. Als ik tegen mijn opa zei dat ik wist dat 
hij er was en dat het goed was zo, stopte het direct. Zo 
had ik contact met mijn opa. En de rest van de geesten 
verdwenen. Hoewel de lichtflitsen daarna zijn afgeno-
men zie ik het nog een enkele keer tijdens bijvoorbeeld 
de feestdagen. Als iedereen bij ons thuis komt eten.

Isa Taverne
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Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar,  neemt homeopathie serieus

De Huffington Post is de laatste 

weken in het nieuws omdat de 

nieuws-website door AOL is overge-

nomen. Deze website had in korte 

tijd een grote bekendheid verwor-

ven door de onafhankelijke bericht-

geving. Wij vertaalden en bewerkten 

een artikel van 30 januari j.l. van de 

hand van Dana Ullman. Het onder-

werp homeopathie behoort strikt 

genomen niet tot het domein van 

de parapsychologie of bewustzijns-

onderzoek maar de manier waarop 

homeopathie door de mainstream 

wetenschap wordt benaderd, toont 

vele overeenkomsten met de manier 

waarop de parapsychologie wordt 

behandeld. En de argumentatie van 

‘sceptici’ is identiek: het kan niet…

Dick Bierman



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 2010 5

Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar,  neemt homeopathie serieus
Dr. Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 2008 de 
Nobelprijs in ontvangst mocht nemen omdat hij het 
AIDS-virus had ontdekt, heeft de wetenschappelijke we-
reld verrast vanwege zijn uitgesproken steun voor de ho-
meopathie. In een opmerkelijk interview dat in december 
2010 in het populairwetenschappelijke tijdschrift Science 
verscheen, uitte professor Montagnier expliciet dat hij 
meende dat de resultaten van zijn onderzoek steun 
gaven aan het idee dat de vaak verfoeide praktijk van 
homeopathische geneeskunst wel degelijk werkzaam 
zou kunnen zijn. Hoewel homeopathie het al meer dan 
200 jaar volhoudt en de meest gebruikte methode van 
alternatieve geneeskunst is die door artsen wordt uitge-
oefend, geloven de meeste artsen en wetenschappers 
niet in de werkzaamheid omdat er zulke extreem lage 
doses van de medicijnen worden gebruikt. 
De meeste experimenten waarin de homeopathische 
medicatie wordt vergeleken met een placebo hebben 
positieve resultaten, met name waar het de behande-
ling van ademhalingsaandoeningen betreft. Maar ook bij 
aandoeningen als griep, reuma, ADHD, diarree etc. (voor 
referenties zie de website: www.parapsy.nl).
Naast dit soort onderzoek waarbij patiënten worden ge-
bruikt om de medicijnen met een placebo te vergelijken, 
zijn er honderden fundamentele laboratoriumstudies uit-
gevoerd naar de biologische activiteit van homeopathi-
sche medicijnen. De meeste van deze studies laten zien 
dat homeopathische medicijnen wel degelijk biologische 
activiteit vertonen (referenties als boven). Naast dit we-
tenschappelijk ‘bewijs’ zou men ook kunnen stellen dat 
een niet werkende methode nooit z’n algemene accep-
tatie had kunnen verkrijgen, met name door de indruk-
wekkende resultaten die men in de negentiende eeuw 
zag ten tijde van de grote epidemieën, zoals cholera en 
tyfus, die in die tijd in Europa en Amerika woedden.
Montagnier, die ook de oprichter en president is van 
de World Foundation for AIDS Research and Prevention, 
zegt: “Ik zal niet beweren dat homeopathie in elk opzicht 
gelijk heeft. Wat ik nu wel kan zeggen is dat de sterke 
verdunningen die er gebruikt worden op zich werkzaam 
kunnen zijn. Dit soort sterke verdunningen zijn niet 
‘niets’. Zo’n oplossing bestaat uit water met een struc-
tuur die de oorspronkelijke (en nu verdwenen) moleculen 
nabootst.”
Montagnier baseert zich met deze uitspraak op zijn eigen 

experimentele werk dat een van de meest controversiële 
aspecten van de homeopathische medicatie direct on-
derzocht: het gebruik van doses waarbij steeds opnieuw 
na heftig schudden verdund wordt. Hoewel de meeste 
tegenwoordige wetenschappers aannemen dat na een 
aantal van dit soort verdunningen er geen enkel origineel 
molecuul meer in de oplossing zit, kon Montagnier aan-
tonen dat de electromagnetische signalen van het origi-
nele medicijn nog steeds in het water aanwezig waren en 
dat deze electromagnetische activiteit sterke biologische 
effecten tot gevolg had. 
Montagnier is recentelijk gaan werken op de Jiaotong 
Universteit in Shanghai, een universiteit waar vaak naar 
gerefereerd wordt als ‘China’s MIT’. Zijn nieuwe onder-
zoek is sterk interdisciplinair met vertakkingen naar de 
fysica, de biologie en de medische wetenschappen. Het 
topic is de productie van electromagnetische straling 
die ontstaat als DNA in water wordt opgelost. Hij zal dat 
onderwerp samen met een team verder benaderen van-
uit een theoretisch perspectief maar ze zullen eveneens 
zoeken naar mogelijke toepassingen in de medische 
wetenschap. 
Montagnier zegt: “Wat we tot nu toe hebben ontdekt is 
dat DNA structurele veranderingen in water veroorzaakt. 
Veranderingen die niet verdwijnen bij sterke verdun-
ningen en die op zich weer resulteren in de electromag-
netische ‘signalen’ die we meten. Maar niet elke vorm 
van DNA produceert een meetbaar signaal. De sterkste 
signalen komen van DNA dat afkomstig is van bacteriën 
en van virussen.” Montagnier meent dat deze nieuwe 
ontdekkingen zullen resulteren in nieuwe behandelingen 
voor veelvoorkomende chronische ziektes als Alzheimer, 
Parkinson en multiple sclerose. 
De eerst publicatie over deze ontdekkingen verscheen in 
2009 en medio 2010 presenteerde hij deze bevindingen 
op een bijeenkomst van voormalige Nobelprijswinnaars 
alwaar hij ook de link legde met homeopathie en moge-
lijke andere implicaties voor de medische wetenschap.
De Franse pensioeneringswetgeving maakt het voor 
Montagnier, die nu 78 jaar is, onmogelijk nog te werken 
in een publiek instituut als een universiteit en daarnaast 
blijkt het moeilijk om sponsoring te verwerven van de 
farmaceutische industrie voor dit type onderzoek, van-
wege de weerstand daar tegen homeopathie en andere 
natuurlijke behandelingsmethoden.
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Steun van een andere Nobelprijswinnaar
Montagnier’s nieuwe ontdekkingen doen sterk den-
ken aan één van de meest sensationele verhalen in 
de Franse wetenschappelijke wereld, de ‘Benveniste-
affaire’. Benveniste, die in 2004 overleed, was een 
eens zeer gerespecteerd immunoloog. Maar toen hij in 
Nature een experiment publiceerde over de effecten van 
extreem verdunde oplossingen op witte bloedcellen trok-
ken vele collega’s de wenkbrauwen op, hoewel het ex-
periment in drie onafhankelijke universiteitslaboratoria 
gerepliceerd werd. 
De affaire leek te zijn geëindigd toen het werk van 
Benveniste door de bekende scepticus James Randi 
ontmaskerd zou zijn. Niettemin ziet Montagnier hem als 
een ‘moderne Galileo’ die zijn tijd ver vooruit was. En die 
werd aangevallen omdat hij een onderwerp bestudeerde 
dat de wetenschappelijke orthodoxie ten onrechte over 
het hoofd had gezien en zelfs had gedemoniseerd.
Naast de meningen van Benveniste en Montagnier heeft 
ook de Nobelprijswinnaar Brian Josephson een opinie 
over homeopathie. In een reactie op een artikel over dit 
onderwerp in het populairwetenschappelijke tijdschrift 
New Scientist schreef Josephson:
“Met betrekking tot uw commentaar betreffende homeo-
pathische claims: kritiek die zich richt op de extreme 
verdunning, waardoor geen enkel werkzaam molecuul 
nog in de oplossing aanwezig kan zijn, is niet relevant 
omdat de verdedigers van de homeopathische methode 
de effecten niet aan deze oorspronkelijke moleculen 
toeschrijven maar aan de verandering van de structuur 
van het oplosmiddel (water). Simplistische analyse zou 
misschien kunnen suggereren dat water geen structuur 
kan hebben omdat het een vloeistof is. Maar vloeistoffen 
zoals ‘liquid crystals’ die zich gedragen als een normale 
vloeistof laten zien dat deze toch een geordende struc-
tuur kunnen hebben die in stand blijft over grote afstan-
den. Er zijn voor zover mij bekend geen weerleggingen 
van de mogelijke werking van homeopathie als dit speci-
fieke punt geaccepteerd wordt.”
Een aan dit alles gerelateerd onderwerp is dat van het 
‘geheugen van water’. Dit verschijnsel wordt onderzocht 
door een ex-collega van Benveniste, Yolen Tomas, en 
wordt nu door meerdere onderzoekers gekarakteriseerd 
als ‘degelijk vastgesteld’. En het heeft de potentie om 
een grotere betekenis te krijgen dan homeopathie zelf 
omdat de reactie op de resultaten weer een typisch voor-
beeld is van de reactie van de gevestigde wetenschap-
pers op controversieel onderzoek. In plaats van zelf de 

claim dat water een soort geheugen kan hebben te gaan 
onderzoeken, was de enige response: ‘dat kan niet’.
Naar aanleiding van zijn commentaar op het homeopa-
thie-artikel in New Scientist werd Josephson gevraagd 
hoe hij toch de advocaat van ‘onconventionele ideeën’ 
was geworden en zijn response was: “Ik ging naar een 
congres waar de Franse immunoloog Benveniste voor 
het eerst sprak over zijn ontdekking dat water een soort 
‘geheugen’ had voor stoffen die er ooit in waren opge-
lost. Zijn voordracht resulteerde in irrationele en heftige 
reacties van de wetenschappers in de zaal en ik werd 
getroffen door de agressieve manier waarop Benveniste 
werd behandeld.”
Volgens Josephson lijden veel wetenschappers heden 
ten dage aan ‘pathologisch wantrouwen’, dat wil zeggen 
een onwetenschappelijke houding die wordt gekenmerkt 
door de uitspraak: ‘zelfs als het waar was, zou ik het niet 
geloven’.
In het recente interview gaf Montagnier aan ook erg be-
zorgd te zijn over de onwetenschappelijke atmosfeer die 
tegenwoordig heerst als het gaat om onconventionele 
onderwerpen als homeopathie: “Ik weet dat sommige 
onderzoekers Benveniste’s resultaten hebben gerepli-
ceerd maar dat ze bang zijn om te publiceren vanwege 
het intellectuele terrorisme van de kant van mensen die 
het onderzoek niet eens begrijpen.” Motagnier wordt aan 
het einde van het interview gevraagd of hij niet bang is 
dat hij afglijdt naar pseudowetenschap. Hij antwoordt 
dan zonder een krimp te geven: “Nee, want het is geen 
pseudowetenschap. Het is geen kwakzalverij. Dit zijn 
objectieve verschijnselen die het waard zijn nader bestu-
deerd te worden.”

Sceptisch bedrog
Het is opvallend dat veel sceptici rondbazuinen dat 
er geen ‘onderzoek’ bestaat dat aantoont dat home-
opathische medicijnen werken (op de website van de 
Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij bijvoorbeeld 
staat over homeopathie: “…Zodra van een van de vele 
alternatieve behandelwijzen in een behoorlijk onderzoek 
is aangetoond dat er een genezende werking van uitgaat 
is het tijd om bij te scholen…”). Dergelijk uitspraken zijn 
aantoonbaar niet juist en toch vind je ze overal op het 
internet en zelfs in een aantal wetenschappelijke publi-
caties. Met een klein beetje zoekwerk vind je veel hoog-
kwalitatief onderzoek in medische tijdschriften als the 
Lancet, BMJ, Pediatrics etc.. Sommige van deze tijdschrif-
ten hebben ook onderzoek gepubliceerd waaruit bleek 
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dat een homeopatische ingreep geen effect had, maar 
het aantal gepubliceerde positieve resultaten overtreft 
verre het aantal negatieve resultaten. En reken er maar 
op dat het moeilijker is om een positief resultaat gepu-
bliceerd te krijgen dan een negatief! Onjuiste informatie 
over homeopathie is te begrijpen omdat deze behande-
lingsmethode bedreigend is voor de farmaceutische in-
dustrie, om maar niet te spreken van de bedreiging voor 
de aan de reguliere medische wetenschap ten grondslag 
liggende filosofie en wereldvisie.
Het is daarom niet verrassend dat de Britse Medical 
Association over homeopathie spreekt als ‘hekserij’. Het 
is tamelijk voorspelbaar dat als men op zoek gaat naar 
‘heksen’ men ze ook vindt, vooral als er economische 
voordelen zijn te behalen door een potentiële concurrent 
te demoniseren.
Naast het onderzoek van Montagnier, waarbij het lijkt 
dat de structuur van water de homeopathische werking 
bemiddelt, zijn er de laatste tijd ook nieuwe aanwijzin-
gen dat zelfs bij extreme verdunningen toch nog zoge-
naamde nanodeeltjes achterblijven, zodat zelfs de claim 
van de sceptici dat er na verdunning niets meer in het 
water zit direct twijfelachtig lijkt te zijn. 
Er is overigens een heel veld van onderzoek dat zich 
bezighoudt met zeer lage doses. Dit veld wordt ‘horme-
sis’ genoemd en op dit gebied zijn al ongeveer 1000 
experimenten gepubliceerd waarbij soms substantiële 
biologische effecten worden gemeten van extreem kleine 
doses werkzame middelen. Een speciaal nummer van 
het tijdschrift Human and Experimental Toxicology van 
juli 2010 werd gewijd aan de relatie tussen ‘hormesis’ en 
homeopathie.
Laten we tot besluit duidelijk stellen dat een sceptische 
houding erg belangrijk is voor de wetenschappelijke 
vooruitgang. Als je iets niet gelooft, dan kun je het zelf 
over doen. Daarom geven wetenschappelijke artikelen 
altijd zoveel details. Waar echter vooral tegen gewaar-
schuwd moet worden, is het argument ‘dat kan niet’. 
Stenen die uit de lucht vallen konden lange tijd niet tot-
dat de wetenschap meteorieten had vastgesteld. En de 
wetenschappelijke geschiedenis kent vele van dit soort 
voorbeelden. Vaak spelen bij de uitspraak ‘het kan niet’ 
naïeve (Newtoniaanse) interpretaties van de natuurkun-
de een rol. De overeenkomsten tussen de receptie van 
homeopathie en parapsychologie binnen de traditionele 
wetenschap zijn treffend. n

Het is meestal treurnis, tv-programma’s over paranormale 
verschijnselen. Slecht zelden treft men een evenwichtige 
voorstelling van zaken, het lijkt veelal op een religieuze 
oorlog waarbij je ofwel niets gelooft en a priori stelt dat 
deze verschijnselen niet kunnen bestaan, ofwel kritiekloos 
gelooft dat de verschijnselen reëel zijn, zelfs verschijnselen 
waarover de wetenschappelijke parapsychologie geen uit-
spraken doet.
De reden is dat tv-makers denken dat een programma met 
teveel mitsen en maren de kijker naar de afstandbedie-
ning jaagt. Dus moet het vooral extreem zijn. Dat houdt 
de kijker vast. Zappen moet ten koste van alles voorko-
men worden.
Maar er zijn uitzonderingen. Zo’n twintig jaar geleden 
zond de BBC in het wetenschappelijke programma 
‘Horizon’ een serie programma’s uit die de meest 
recente stand van het parapsychologisch onderzoek 
op evenwichtige wijze weergaven. 
Maar nu is er weer een serie waarbij sensatie niet 
het primaire oogmerk is. De serie ‘Consciousness 
and Science’ is gemaakt door Thomas Breinhold 
en wordt vertoont op de Deense televisie. 
Uitzending in Noorwegen staat ook al gepland. 
Ondanks het evenwichtige karakter is de serie 
zeer succesvol, het kan dus wel. En Thomas 
Breinhold heeft nu een baan als programmaont-
wikkelaar bij de Deense tv zodat we op termijn 
nog wel meer kunnen verwachten.
Deens en Fries liggen redelijk dicht bij elkaar, 
dus voor onze Friese lezers hier de website waar 
de serie te vinden is:
www.dr.dk/DR2/S/Sjael_videnskab
/seprogram.htm#/5660 n

Psi & de media
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Toch kan ik niet nalaten gedachtenexperimentjes op 
te zetten, hoe ik destijds gereageerd zou hebben als 
iemand had getracht mij die inzichten bij te brengen. 
Zou ik het hebben begrepen? Of is de jarenlange ont-
wikkeling van brein en persoonlijkheid wellicht een 
onontkoombare voorwaarde om tot dit genuanceerdere 
beeld te kunnen komen? Zijn het verstrijken van tijd en 
het opdoen van levenservaring onmisbare ingrediënten 
voor het komen tot inzichten? Eén van mijn favoriete 
boeddhistische motto’s is: de bloem opent niet door aan 
haar blaadjes te trekken. Met andere woorden: ontwikke-
ling ontstaat door rijping en kan niet geforceerd worden. 
Loslaten dan maar?
Dit is een vraagstuk waar ieder mens in de loop van zijn 
leven mee te maken krijgt. Intrapersoonlijk, in interactie 
met dierbaren of professioneel, zoals in de hulpverle-
ning. In begeleidingstrajecten zullen zich momenten 
voordoen waarop je als hulpverlener de afweging moet 
maken of dit een geschikt moment is om de cliënt te 
trachten tot een bepaald inzicht te laten komen. De 
socratische vraagtechniek, waarbij men de cliënt door 
middel van het stellen van vragen zelf tot inzichten laat 
komen, is hierbij een beproefd instrument. Maar, wat als 
deze techniek niet volstaat en een cliënt cognities heeft 
die zijn welzijn ernstig belemmeren? Dan kan je zelfs 
betogen dat het ethisch onverantwoord is om als bege-
leider niet in te grijpen. Gaat het boeddhistisch principe 
hier dus niet op? Aan die blaadjes trekken dan maar! 

Het dilemma lijkt zich dus te bevinden in de afweging 

Het fanatisme en het compromisloze 

waarmee ik me als jongvolwassene 

vastbeet in de werelproblematiek, ge-

tuigden van een voor die levensfase 

ontroerend dichotoom wereld- en 

mensbeeld. Terugblikkend vraag ik me 

regelmatig af wat me in die tijd belem-

merde de wereld om me heen met de 

verfijning te zien, die ik nu meen waar 

te nemen – ik dek me vast in, voor het 

geval ik over tien jaar een verfijnings-

graad bereik waar ik nu nog blind voor 

ben. De oordelen zijn vervangen door 

een besef dat iedereen worstelt met 

onkunde, blinde vlekken en onver-

mogen. Mijn conclusie is dan steevast 

dat ik toen kennelijk nog niet over de 

inzichten beschikte om die verfijning in 

mijn waarneming mogelijk te maken. 

Die kous is af, zou je denken…

Cindy Doggen

Wel of niet:  ongevraagde inzichten
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tussen wanneer los te laten en wanneer een interventie 
te doen. Daarbij rijst de vraag of cliënten openstaan 
voor inzichten waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn. 
Is een begeleidingstraject in staat mensen sneller door 
hun natuurlijke ontwikkelingsproces te stuwen? Heb je 
als hulpverlener de verantwoordelijkheid om de –vaak 
comfortabele– ballon van ontwetendheid, waar de cliënt 
wellicht kalmpjes op leunt, door te prikken? Met alle mo-

gelijke gevolgen van dien. 
En hoe ervaren we die verantwoordelijkheid in ons per-
soonlijke leven: als we een dierbare gebukt zien gaan 
onder een schadelijk ingesleten routine. Wat is dan ware 
vriendschap: die persoon toestaan om zijn eigen ont-
wikkelingsproces door te maken met alle worsteling die 
daarmee gepaard gaat of die persoon zo weinig en kort 
mogelijk te laten lijden? In het eerste geval geef je het 
verlossende inzicht niet (loslaten), in het tweede geval 
wellicht wel (ingrijpen). 

Een gedicht over loslaten betoogt: “loslaten is niet ande-
ren tegen zichzelf beschermen, maar een ander toestaan 
de werkelijkheid te zien”. Interessant genoeg, kan deze 
strofe als argument voor beide zienswijzen in deze af-
weging worden ingezet. Poëzie gaat ons dus ook geen 
uitsluitsel brengen in deze kwestie. 
De kracht lijkt in elk geval te zitten in het zelf tot inzicht 
komen. Wat wezenlijk anders is dan een inzicht gepre-
senteerd krijgen. De impact van een authentiek zelf ge-
initieerd inzicht is vergelijkbaar met de ‘aha-erlebnis’ of 
het ‘eureka-gevoel’. Vele malen krachtiger dan het inzicht 
dat we gepresenteerd krijgen. Boeddha zei hierover: 
“Geloof niets omdat iemand anders het zegt of gelooft, 
geloof alleen in wat je zelf als waar ervaart”. Als je deze 
gedachte onversneden doorvoert, dan dreigt het stiel 
van de (psychisch) hulpverlener daarmee zijn bestaans-
recht te verliezen. Dan verworden in dat licht onze welge-
meende adviezen voor vrienden en dierbaren –iets wat 
in onze westerse wereld unaniem als verdienste gezien 

wordt– tot niets meer dan het gras voor de voeten weg-
maaien van het ontwikkelingsproces van een individu. 
Dat is nog eens een schraal inzicht!
Daar staat tegenover dat het niet aannemelijk is dat 
ieder mens zelfstandig tot ieder inzicht kan komen. Niet 
voor niets hebben we spiritueel leiders nodig die ons 
middels inzichtgevende oneliners met een frisse blik op 
ons leven laten reflecteren. We hebben Boeddha nodig 
die ons vertelt dat we niets van hem aan moeten nemen. 
Ziedaar de paradox.
Timing lijkt hier het sleutelwoord, dus dan grijpen we 
weer terug op het boeddhistische principe van rijping. 
Maar in interactie met derden blijft de vraag hoe je je-
zelf ervan verzekert dat de tijd rijp is om de inzichten te 
gaan oogsten. Is dit op voorhand in te schatten? Want 
vanzelfsprekend is het niet ethisch iemand inzichten op 
te dringen, het is echter evenmin verantwoord deze per-
soon langer dan noodzakelijk gebukt te laten gaan onder 
schadelijke, ingesleten routines. 
 
Iedereen zal ergens in de loop van zijn of haar leven er 
wel eens het hoofd over gebroken hebben: ongevraagde 
inzichten, wel of niet? Parallel hieraan kun je jezelf de 
vraag stellen: moet een mens meer leunen op de inzich-
ten die hij of zij zelf vergaart of mag/moet je als mens je 
wijsheden ook aftappen uit de inzichten uit (zelfhulp-)
boeken en kennis van anderen? Uw standpunt is van 
harte welkom in deze discussie, laat het ons weten op 
cindydoggen@gmail.com. Vermeldenswaardige stand-
punten zullen in het volgende TvP worden gepubliceerd.n

De impact van een authentiek zelf ge-

initieerd inzicht is vergelijkbaar met de 

‘aha-erlebnis’ of het ‘eureka-gevoel’. 

Vele malen krachtiger dan het inzicht 

dat we gepresenteerd krijgen…

Wel of niet:  ongevraagde inzichten
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Wonderbaarlijke genezingen

Het placebo-effect, verbetering van de patiënt na een in-
terventie die geen werking zou mogen hebben (het nut-
tigen van een pseudo-pil, het bezoeken van een gebeds-
genezer, het offeren van een geit, enz. enz.), moet echter 
wel bekeken worden als de farmaceutische industrie een 
nieuw medicijn ontwikkelt. Onderzocht moet dan worden 
of het nieuwe medicijn beter werkt dan een nep-pil.
Merkwaardig genoeg blijkt bij een literatuuronderzoek 
naar dergelijk onderzoek dat de effectgrootte van de 
placebo-behandeling groter is als het echte middel beter 
werkt. Dat doet een beetje de wenkbrauwen fronsen 
want een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat er 
bij dat onderzoek gesjoemeld wordt. Maar dat terzijde. 
Waar het om gaat is dat we weinig weten van de factoren 
die een rol spelen bij placebo-effecten. Er wordt veron-
dersteld dat de patiënt en de arts beiden zouden moeten 
geloven dat het nep-middel werkt. Maar is dat voor ie-
dere patiënt waar? Zijn er misschien bepaalde persoon-
lijkheden waarbij het beter werkt ook als er twijfel is? En 
wat is de rol van de persoonlijkheid van de arts die het 
nep-middel voorschrijft? 
Over spontane remissie is er nog minder bekend. 

Jomanda leeft er o.a. van. Van de sporadische maar wel 

degelijk voorkomende zogenaamde ‘spontane remissies’: 

Iemand is opgegeven naar huis gestuurd en leeft tien 

jaar later nog. Ik weet niet wat de medische stand onrus-

tiger maakt, een ‘spontane remissie’ of een ‘placebo-ef-

fect’. Hoe dan ook, aan beide verschijnselen wordt in de 

medische wetenschap relatief weinig aandacht besteed. 

Het ontbreken van een theoretisch chemisch of fysisch 

model is een van de redenen.

Dick Bierman
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Eigenlijk zou een ziekenhuis verplicht moeten worden 
om een ‘uitbehandelde’ patiënt globaal te blijven volgen. 
Dan zou het in ieder geval duidelijk worden hoe vaak 
‘spontane remissie’ voorkomt. En wellicht ook iets van 
de factoren die daarbij een rol spelen. 

Homeopathie
We spreken hier niet over homeopathie. Immers voor 
homeopathie is er een theoretisch model: water zou 
een geheugen hebben. De oorspronkelijke oplossing 
die vele malen verdund is, zou werkzaam blijven dankzij 
dit geheugen. Voor spontane remissie en placebo is er 
niet zo’n fysisch model. Alleen een model dat mentale 
toestanden, zoals hoop en verwachting, effectief laat zijn 
op moleculair niveau. Dat model is een doorn in het oog 
van de materialistische wetenschap. Niettemin wordt 
homeopathie ook heftig bestreden door de Nederlandse 
Vereniging tegen Kwakzalverij. Misschien dat ze daar hun 
eerste Waterloo zullen vinden (zie eerder in dit nummer 
het artikel over homeopathie).

Experimenteel onderzoek
Net als bij onderzoek naar nieuwe medicijnen zal bij 
onderzoek naar een alternatieve behandeling de pla-
cebo-behandeling als controleconditie moeten worden 
meegenomen. Maar dat is geen sinecure. Immers de eis 
is dat die placebo-behandeling dubbelblind plaatsvindt. 
Ik geef een voorbeeld. Als een ‘genezer’ claimt iemand 
door ‘instraling’ te kunnen verbeteren, dan zou je in de 
controleconditie de genezer moeten vragen wel net te 
doen of hij of zij instraalt maar het moeten verbieden. 
Dat is echter niet dubbelblind. Zowel de genezer als de 
experimentator is op de hoogte. Nog afgezien van het 
probleem dat sommige ‘genezers’ zullen vinden dat deze 
controleconditie te onnatuurlijk is. 
Blinder kan het wel maar dan moet de normale situatie 
tussen patiënt en ‘behandelaar’ blind gemaakt worden. 
Dus de genezer zit aan één kant van een halfdoorlaat-
bare spiegel waar de patiënt hem niet kan zien. In de 
controleconditie kun je dan helemaal de genezer wegla-
ten. Een halfdoorlaatbare spiegel laat wel geluiden door. 
Ethisch is het noodzakelijk dat de patiënt weet dat hij 
of zij in een placebo-conditie kan zitten en het ligt voor 
de hand dat de patiënt zal proberen er achter te komen 
of er nu wel of niet een genezer achter de spiegel zit. 
Overigens kun je hier wel enigszins omheen komen door 
de resultaten apart te analyseren voor die behandelin-
gen waar de patiënt het goed raadde om te kijken of die 

kennis er iets toe doet. 
In de praktijk van het onderzoek naar alternatieve ge-
neeswijzen blijkt dat de onderzoekers zich wel bewust 
zijn dat de gouden standaard een dubbelblinde aanpak 
is maar dat vaak de garanties hiervoor ontbreken. 
Maar er zijn wel degelijk resultaten van redelijk onder-
zoek die bevestigen dat een alternatieve behandeling 
zou helpen. Er zijn diverse overzichtsartikelen hierover 
geschreven o.a. door Daniel Benor. 

Interpretatie
Toch is het maar de vraag of er werkelijk een effect is van 
de behandeling. Zelfs als het dubbelblind is uitgevoerd 
en er een duidelijk effect is. En dat komt omdat je de re-
sultaten op een totaal andere manier kunt interpreteren. 
Het punt waar die alternatieve interpretatie zich op 
richt is de zogenaamde randomisatie. Om echt eerlijk 
onderzoek te doen moet je bij elke patiënt een muntje 
opgooien om te bepalen of deze behandeld zou worden 
of als controle dient. Zou het kunnen dat je bij deze 
toewijzing van patiënten aan behandeling of controle op 
systematische wijze de toch al wat slechtere patiënten in 
de controlegroep terecht laat komen? 
Niet alleen is dat mogelijk maar het is zelfs voor de hand 
liggend. Immers, in onderzoek naar micro-psychokinese, 
het effect van intentie op toevalsgeneratoren, bijvoor-
beeld ‘gooi meer kop dan munt’, zijn er inderdaad re-
sultaten waarbij deze wens uitkomt. Dat zijn weliswaar 
kleine effecten, te klein om het casino mee te plunderen. 
Maar in dat genezingsonderzoek lijkt het ‘makkelijker’ 
om dit randomisatieproces te beïnvloeden dan om bij-
voorbeeld AIDS te genezen.
We hebben hier dus een vicieuze cirkel. Om goed on-
derzoek te doen, moet je het toeval een rol laten spelen 
bij de toewijzing van patiënten aan de controleconditie, 
maar tegelijkertijd is dat toeval beïnvloedbaar (en zelfs 
met terugwerkende kracht). 

Een oplossing van dit dilemma
Misschien is het veel verstandiger om een alternatieve 
behandeling gewoon een placebo-behandeling te noe-
men. Paranormaal genezers zouden dan voor bepaalde 
patiënten (en dat kan voor elke genezer anders zijn) een 
optimaal placebo-effect weten te bewerkstelligen. 
Onderzoek zou zich dan kunnen richten op de optima-
lisering van placebo-effecten. Bijvoorbeeld door het 
matchen van de persoonlijkheden van patiënt en behan-
delaar. n
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50 jaar geleden

Heinlein gaf daarmee een bijdrage aan het volwassen 
worden van de science fiction-literatuur als literatuur, 
en aan de flower power-beweging die enkele jaren 
later vooral vanuit Californië de wereld zou veranderen. 
Bijvoorbeeld de studentenbeweging van 1968 kan be-
schouwd worden als één van de gevolgen. 
Stranger in a Strange Land is een verhaal dat begint 
met de eerste bemande Mars-expeditie, waarvan na 
aankomst bij Mars – na een reis van negen maanden – 
nooit meer iets vernomen is. Een kwart eeuw later – we 
hebben inmiddels verbeterde aandrijving, de derde 
wereldoorlog is achter de rug en de aarde heeft een 
wereldregering – gaat een tweede expeditie op pad om 
te kijken wat er van de eerste expeditie geworden is. 
Het blijkt dat Mars bewoond is door intelligente wezens, 
die zich ontfermd hebben over de enige overlevende 
van de eerste expeditie. De bemanning van die eerste 
expeditie bestond uit vier getrouwde stellen, een samen-
stelling die optimale psychologische condities beloofde. 
Heinlein sluit hier aan bij gangbare opvattingen over de 
samenstelling van zo’n bemanning.
De overlevende is het kind van twee leden van de 
oorspronkelijke bemanning, die door ruzie, moord en 
doodslag wegens overspel en van de moeder tijdens de 
bevalling, om het leven gekomen is. Het kind, Valentine 
Michael Smith, heeft de ellende op de een of andere 
manier overleefd en is opgevoed door de inheemse be-
woners van Mars. (In 1961, drie jaar voordat de foto’s en 
metingen van de Mariner 4 een einde aan zulke illusies 
maakten konden we nog denken dat Mars een weliswaar 
ijle atmosfeer had, maar één waarin mensen zouden 
kunnen overleven.) De Marsbewoners in het verhaal heb-
ben een oude en vreemde cultuur, maar wat natuurlijk 
pas echt vreemd is, is als de ongeveer 25-jarige Michael 
Smith door de tweede expeditie meegenomen wordt 
naar de aarde. Hij is de vreemdeling, en de aarde het 
vreemde en onbegrijpelijke land.
Dit om even de setting aan te geven, ik ga hier heus niet 
het hele verhaal vertellen. Kortom, Michael Smith is het 
kind en wettige erfgenaam van drie begaafde en rijke en 
overleden ouders (zo wil het erfrecht in de verschillende 

De eerste aflevering van psi in de literatuur ging over 

Alan Turing, één van de grondleggers van de informatica 

en hoe hij door de coryfeeën Hofstadter en Dennett 

in de hoek gezet werd omdat hij – Turing dus – het 

bestaan van psi als serieuze mogelijkheid beschouwde. 

En een serieuze moeilijkheid: zijn er geen grenzen aan 

de mogelijkheden van psi? En wat kun je als onder-

zoeker dan doen? Vandaag even iets anders: we gaan 

terug naar het jaar 1961. Voor de historici onder ons: 

een nogal saai jaar, behalve dat de mogelijkheid van 

bemande ruimtevaart gedemonstreerd werd door de 

vlucht van Yuri Gagarin, die in anderhalf uur éénmaal om 

de aarde vloog met een snelheid van acht kilometer per 

seconde om levend en wel te landen in de steppe van 

Kazachstan, toen nog deel van de Unie van Socialistische 

Sowjetrepublieken. Maar 1961 was ook het jaar van de 

publicatie van Stranger in a Strange Land, de op vele ge-

bieden baanbrekende SF-roman van de hand van Robert 

Anson Heinlein.

Joop M. Houtkooper

Psi in de literatuur
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Amerikaanse staten). Smith dreigt een speelbal van al-
lerlei politieke machinaties te worden, maar wordt geluk-
kig gered door een verpleegster, een journalist en een 
succesvolle en rijke schrijver en nonconformist, waarna 
een enerverend verhaal zich ontvouwt, waarin de mores 
van de Amerikaanse maatschappij, sex, macht en religie 
op de korrel genomen worden. 
De kortgeleden uitgebrachte onverkorte editie van het 
boek maakt nog steeds de indruk, dicht bij de huidige 
actuele maatschappelijke situatie te staan. In de zestiger 
jaren heeft de maatschappijkritische kant van dit boek 
een onmiskenbare invloed gehad. Het werkwoord ‘to 
grok’ heeft het woordenboek niet gehaald, ook vanwege 
de nogal mystieke betekenis, en ‘discorporate’ komt 
nog voor in een tekst van de Beatles, maar de zekere 
anti-autoritaire strekking van Stranger in a Strange Land 
heeft wel geholpen de zestiger jaren te maken tot wat 
ze geworden zijn. Dat gedachtengoed is vervolgens na-
tuurlijk verloren gegaan, daarvoor is de huidige ‘help-de-
planeet-naar-de-bliksem-als-er-maar-economische-groei-
is’-beweging te sterk. (Sorry, lezers, als ik op politiek 
gevoelige eksterogen ga staan, maar dat krijg je ervan.)
Waar het natuurlijk ons hier om gaat: komt psi voor in 
deze roman en welk beeld van psi spreekt daar uit? Waar 
moet ik in hemelsnaam mee beginnen? 
De geesten van overledenen zijn op Mars onderdeel 
van de dagelijkse realiteit – deze ‘Old Ones’ kun je 
gewoon om raad vragen. Laat ik de vraag wat er met je 
bewustzijn gebeurt als je lichaam ermee ophoudt, maar 
even laten rusten. Valt buiten het bestek van dit stukje. 
Evengoed is het een interessante vraag, als geesten van 
overledenen zich zodanig manifesteren dat er dagelijks 
met ze gecommuniceerd kan worden, welke scepticus 
zou dan nog aan hun bestaan twijfelen? (In dit verband 
noemt Heinlein het scheermes van Occam, wat hier na-
tuurlijk heel toepasselijk is.)
Maar psi werkt, en wel tamelijk dramatisch. Smith laat 
er voor het eerst wat van zien op het moment dat hij en 
Jill, zijn verpleegster en redster, bedreigd worden door 
ongure agenten van de geheime dienst. Smith herkent 
de slechte intenties en floep! De agenten en hun vuur-

wapens verdwijnen in een soort wormgat naar de vierde 
dimensie. ‘Slechtheid’ is een voorwaarde, anders kan 
Smith het niet – dat is toch een geruststelling. 
Een ander vermogen van Smith is telekinese, voorgesteld 
als het vermogen om voorwerpen te verplaatsen of in 
de lucht zwevende te houden. Verder kan Smith uit zijn 
lichaam treden en waarnemen wat er op andere plaatsen 
gebeurt. Wat we tegenwoordig een Out-of-the-body-
experience (OBE) noemen, is misschien ook nog wel 
door Heinlein in de wereld geholpen (maar ook bekend 
als ‘traveling clairvoyance’ in de negentiende eeuw, zie 
bijvoorbeeld het boek van John Beloff (1993)). 
Verder komen in Stranger nog helderziendheid voor, pre-
cognitie en teleportatie, d.w.z. plotselinge verplaatsing 
van de ene plek naar de andere, zonder de tussenlig-
gende ruimte te passeren. (De kwantumfysici hebben de 
term geleend om het overbrengen van kwantum-infor-
matie van de ene plek naar de andere te beschrijven.) 
Telepathie wordt bij deze vermogens als vanzelfsprekend 
beschouwd – als een stem in je hoofd. 
Wat oplettende lezers natuurlijk willen weten is: hoe 
doet Smith dat? Het is duidelijk dat Smith het buiten-
beentje is: kind van hoogbegaafde ouders, opgevoed in 
een uitzonderlijk vreemde en superieure cultuur, en dan 
ook nog uitzonderlijk rijk. Buitenbeentje is zwak uitge-
drukt, ‘freak’, gevaarlijk wangedrocht, als gezien door 
sommigen, de leden van de ‘normale maatschappij’ in 
het boek.
Het bedreigende van psi-vermogens en de freaks die er 
over beschikken komt wel vaker in de science fiction-
literatuur voor, bijvoorbeeld bij John Wyndham in The 
Midwich Cuckoos en in The Chrysalids.
De psi-vermogens van Smith zijn trouwens wel door 
normale stervelingen te leren: door de juiste mentale 
instelling, en die verkrijg je door te beginnen met de 
taal – het Marsiaans dus – te leren. Maar ja, de science 
fiction levert geen bouwbeschrijving van ruimteschepen 
die sneller dan het licht kunnen en dus helaas ook geen 
cursus Marsiaans. 
Het model van psi dat uit Stranger in a Strange Land 
spreekt is eigenlijk eenvoudig: telepathie als een stem 
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U betaalt mee aan de financiering van wetenschappelijk 

onderzoek. Onderzoek naar documenten in een of ander 

gemeentearchief, onderzoek naar het copulatiegedrag 

van de slak, het zijn allemaal uw centen. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat er een zekere controle is op wat 

die wetenschappers met dat geld uitvoeren. Gebruikelijk 

is om te kijken naar de output. Publiceert die onderzoe-

ker eigenlijk wel? Voldoende? Van voldoende kwaliteit? 

Maar juist deze situatie resulteert erin dat uw belasting-

geld voor misschien wel de helft in de prullenbak ver-

dwijnt. En tevens, dat impliciet een soort wetenschap-

pelijk populisme ontstaat, waarbij de inhoud van het 

onderzoek op oneigenlijke manier bepaald wordt.

Hoe komt dat? 

Weggegooid geld 
in de bureaulade

Laten we als voorbeeld psychologisch onderzoek nemen. 
Is tv met agressieve series wellicht mede aanleiding 
tot agressie van de kijkers? Of hebben meer agressieve 
mensen misschien wel een vergrote Amygdala (een 
gebiedje in de hersenen)? Dat soort onderzoek. Nou, 
stel dat de betreffende onderzoeker zijn vak verstaat 
en na een half jaar onderzoek met de, o zo modieuze, 
hersenscanner de resultaten bekijkt. Na een statistische 
analyse blijkt dat inderdaad de Amygdala gemiddeld 
groter is van agressieve mensen dan van de vreedzame 
controlegroep. De kans dat deze bevinding gewoon 
toeval is blijkt na wat rekenwerk 7% te zijn. Als deze 

COLUMN
Dick Bierman

in je hoofd, telekinese als het vermogen om voorwerpen 
te bewegen alsof je een extra onzichtbare arm hebt. 
Teleportatie wordt genoemd, maar verder niet duidelijk 
gemaakt. En het laten verdwijnen in het niets van voor-
werpen, mensen, politiehelicopters, etc., is een mooi 
element in het boek, dat het vreemde, beangstigende, 
extra accent geeft.
Verder komt er in het boek een astrologe voor: horosco-
pen zijn nep, maar de astrologe heeft een goede intuïtie. 
Ergens in het boek komt ook nog het ‘Rhine Institute’ 
voor, waar je je mentale vermogens kunt trainen. Geen 
verdere details, maar misschien heeft Heinlein wel Extra-
Sensory Perception van J.B. Rhine gelezen. 
Net als waar Turing zich zorgen over maakte, hebben de 
psi-vermogens in Stranger geen duidelijke beperkingen. 
Je kunt er zelfs planeten mee vernietigen, zie de astero-
idengordel. Misschien willen de Marsbewoners dat wel 
met de aarde doen, als ze er klaar mee zijn alle aspecten 
volledig te begrijpen – ‘to grok it in fullness’. Dat is een 
belangrijk aspect: psi is alleen op een ethisch verant-
woorde wijze te gebruiken. Daarmee is Heinlein ook niet 
de enige. n
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 De auteur van dit stukje houdt zich tegenwoordig bezig met het 
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nogal wat scepticisme voor.
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Weggegooid geld 
in de bureaulade

onderzoeker zijn mooie manuscript instuurt naar de 
uitgever van een vaktijdschrift krijgt hij het per kerende 
post terug want ‘er kwam niets uit’. Hoe bedoel u, er 
kwam niets uit? Ik heb hier toch data. De gemiddelde 
Amygdala van ‘aggresieven’ is 400 kubieke millimeter 
en van de ‘vreedzamen’ 375 kubieke millimeter. Dat is 
toch iets? Nee, zegt de uitgever dan (middels door hem 
gekozen beoordelaars), wij publiceren geen resultaten 
die met meer dan 5% kans aan toeval zouden kunnen 
zijn toe te schrijven. Omdat alle psychologen al van dat 
5% criterium al weten, zenden ze hun manuscript niet 
eens in, maar het verdwijnt in de bureaulade en er werd 
nooit meer iets van vernomen. Dag pak hem beet 70.000 
euro. Weg. 
Maar de situatie is nog veel erger. Er wordt gesjoemeld. 
We weten niet door wie, maar er zijn veel te veel, ver-
dacht veel, gepubliceerde resultaten waarbij de kans dat 
de uitkomst op toeval berust een ietsjepietsje kleiner is 
dan 5% (dat heet dan ‘significant’). Ja die worden dus 
net wel gepubliceerd. Maar met mathematische zeker-
heid is duidelijk dat hier met resultaten die eigenlijk net 
niet publiceerbaar waren is gesjoemeld om ze net wel 
publiceerbaar te maken. Dat hoeft niet altijd bewust ge-
sjoemel te zijn. Een onderzoeker die net niet publiceer-
bare resultaten heeft gaat zeker alles nog eens nauw-
keurig nalopen. En haalt er wellicht een fout uit. Een 
onderzoeker die net wel publiceerbare resultaten heeft 
doet veel minder controles en de fout blijft zitten. Er zijn 
wel tien manieren om zo je onderzoeksresultaten wat op 
te pimpen. En als het oppimpen echt niet lukt dan is er 
maar één eindstation, de bureaulade.
En dan de kwaliteit. Die wordt dan vaak gemeten door te 
kijken naar het aantal citaties. Die methode is zo bela-
chelijk fout dat het beschamend is dat wetenschappers 
daarmee doorgaan. Het is een soort wetenschappelijk 
populisme. Als je iets publiceert in een groot en populair 
vakgebied dan wordt dat sowieso meer geciteerd dan 
onderzoek dat plaatsvindt in een klein vakgebied, zoals 
de parapsychologie. En nu we het toch over de para-
psychologie hebben, toevallig echt waar, kreeg ik net 
de beoordeling onder ogen van een manuscript dat was 
ingezonden naar een zogenaamd mainstream tijdschrift. 

TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 2010

De resultaten in dat onderzoek voldeden wel degelijk 
aan het criterium dat ze significant waren. Maar de 
beoordelaar zeurde maar door dat dit soort onderzoek 
naar verschijnselen die niet bestaan de maatschappij 
veel geld kost en omdat de uitkomsten per definitie niet 
waar konden zijn, was dat allemaal heel schandalig. 
Parapsychologisch onderzoek wordt echter nauwelijks 
gefinancierd en al helemaal niet met uw belastingcent-
jes. Dus de beoordelaar zat er goed naast. En hoe vaak is 
er in de wetenschap al door sceptici gezegd dat ‘iets niet 
kon’ waarna uiteindelijk, vaak na decennia, bleek dat de 
‘sceptici’ het bij het verkeerde eind hadden. In dit num-
mer staat bijvoorbeeld een verhaal over homeopathie 
met aanwijzingen dat homeopathische middelen mis-
schien toch wel kunnen werken. 
Het netto-effect van deze situatie is dat de parapsycholo-
gisch onderzoeker uiteindelijk zijn resultaten in de veel 
minder gelezen parapsychologische tijdschriften moet 
publiceren. Tijdschriften die door de beoordelaars van 
de grote vaktijdschriften nooit gelezen worden zodat de 
situatie niet verandert. 
Het feit dat Daryl Bem erin slaagde om deze patstelling 
te doorbreken met een publicatie in een mainstream tijd-
schrift heeft tot vele verontwaardigde reacties aanleiding 
gegeven. Veelal van het type ‘het kan niet’, ‘weggegooid 
geld’ en bij alle reacties blijkt een flagrant gebrek aan 
kennis over het vakgebied. Lazen ze maar het Tijdschrift 
voor Parapsychologie en BewustzijnsOnderzoek! n
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Een speurtocht   naar menselijke relaties 

Over de speurtocht hoe een biologisch organisme kan worden gebruikt om objectief te meten wat zich tussen men-

sen afspeelt, is reeds eerder in het Tijdschrift voor Parapsychologie (jaargang 2002, nr. 4) geschreven. De auteur 

beschreef toen de basisgedachte over het bestaan van een veld dat, bij verandering, veranderingen kon laten zien 

in randomprocessen die door een computerprogramma worden gegenereerd. Een dergelijk programma heeft aan de 

basis gestaan van onderzoek door het Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR). Dit PEAR-programma om-

vatte onderzoek naar allerlei activiteiten in (groepen van) mensen waar, zonder dat deze mensen dit bewust waren, de 

randomisering met behulp van een computer wordt gevolgd. De resultaten suggereerden een duidelijke afwijking van 

random wanneer binnen een groep sterke emoties optraden. Zelfs in een ‘kleine groep’ van twee mensen binnen het 

raamwerk van ‘healing’ (patiënt en therapeut) werd een dergelijk effect waargenomen.

Roel van Wijk & Eduard van Wijk*
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Een speurtocht   naar menselijke relaties 
De auteurs zochten naar mogelijkheden om het random 
proces gegenereerd door een computer te vervangen 
door een process van randomisering dat plaatsvindt in 
een levend organisme en dat automatisch en objectief 
geregistreerd kan worden. Zo’n procesregistratie kan 
het levende organisme maken tot een ‘stille getuige’ 
wanneer het zich bevindt in de directe aanwezigheid 
van een ‘groep’ mensen zonder dat deze mensen zich 
daarvan bewust zijn. Daardoor kan worden uitgesloten 
dat zij bewust invloed uitoefenen op dit organisme. Bij 
biologische organismen echter, is het moeilijk en waar-
schijnlijk onterecht om van randomprocessen te spreken. 
Levensprocessen, dus processen die zich in het levende 
organisme afspelen, zijn onderling gekoppeld en verlie-
zen daardoor hun random karakter; we spreken daarom 
liever daarom van ‘quasi-random’. Een biologisch proces 
dat vergelijkbaar is met het random in de tijd voorkomen 
van 0-en en 1-en, kan evenwel duidelijk in een levend 
organisme worden geregistreerd als het gaat om het uit-
zenden ofwel verliezen van fotonen. 

Fotonen
Een foton vertegenwoordigt een klein pakketje energie 
en het verlies van energie gebeurt in een levend orga-
nisme (gelukkig) met een tussentijd die het in principe 
mogelijk maakt deze enkele fotonen te detecteren. De 
tijd tussen de fotonen is geen vaste tijd maar deze tijd is 
‘quasi-random’ verdeeld. Daardoor kan met behulp van 
opeenvolgende korte registraties een wisselend aantal 
fotonen, quasi-random verdeeld, worden gedetecteerd. 
Hoewel de achtergrond van de processen die ten grond-
slag liggen aan deze fotonenemissie voor de methode in 
wezen niet ter zake doen, is het goed te noemen dat het 
hier gaat om energetische, deels metabolisch bepaalde 
processen die te maken hebben met de vorming van vrije 
zuurstofradicalen. De fotonen worden gedetecteerd door 
gevoelige fotoversterkerbuizen. Alle levende organismen, 
levend in een zuurstofrijke omgeving, produceren vrije 
radicalen en daarmee samenhangend, fotonen met een, 
gemiddeld, stabiele intensiteit van enkele tientallen tot 
honderden fotonen per seconde per vierkante centimeter 

oppervlak. 
Om een geschikt signaal te krijgen is gebruikgemaakt 
van de spontane fotonenemissie van algen met de naam 
Acetabularia acetabulum. Het gaat hier om een relatief 
eenvoudig organisme; het is een enkele, vijf centimeter 
lange, dunne cel die normaliter in diverse zeeën groeit 
maar ook relatief eenvoudig voor experimentele doelein-
den kan worden gekweekt. Voor het gebruik van dit orga-
nisme als ‘stille getuige’ in de buurt van mensen zoals in 
een therapeutische praktijk, worden 50 van deze cellen 
in een klein, volkomen donker kamertje onder de foto-
nenversterkerbuis geplaatst waardoor, automatisch, de 
fotonen afkomstig van deze algen worden gemeten. In 
de eerste serie experimenten bevond zich de apparatuur 
in een hoek van een therapeutische ruimte tijdens een 
periode waarin 36 paranormale behandelsessies met 
patiënten plaatsvonden. De perioden dat genezer en pa-
tiënt contact hadden, werden afgewisseld met perioden 
waarin geen behandeling plaatsvond. De data laten zien, 
dat gedurende de behandelperioden, de quasi-random 
fotonendistributie van de A. acetabulum-cellen signifi-
cant (p=0.0001) verandert. De gemiddelde intensiteit 
van de emissie verandert niet. Het genezingsritueel zou 
een ‘veld’-verandering teweegbrengen die ook door het 
organisme (als ‘informatieverwerker’), wordt ‘ervaren’.1

‘Absoluut bewustzijn’
De studie is enkele jaren later gerepliceerd. Daarin 
namen drie paranormale genezers deel. Net als bij de 
eerste studie werd de alg A. acetabulum gebruikt als 
‘stille getuige’ en de verandering in de distributie van de 
fotonenaantallen, die per tijdseenheid wordt gemeten, 
onderzocht. De gegevens van 45 sessies konden worden 
geanalyseerd. In deze vervolgstudie werd aan de hand 
van een nieuw ontwikkelde maat een verandering in de 
distributieverdeling (en dus in de ‘randomness’) van de 
fotonen vastgesteld die al bijna significant was tijdens 
de behandeling, maar nog duidelijker werd direct na de 
behandeling. Een samenvatting van dit onderzoek is ver-
schenen; de volledige publicatie wordt momenteel voor-
bereid.2 Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is dat 
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de fotonenemissie van de alg wordt vervangen door de 
fotonenemissie van de mens. Bij deze mens wordt dan 
vastgesteld hoe het random-karakter van zijn of haar fo-
tonenemissie, wanneer hij/zij afgeschermd en onbewust 
van het groepsgebeuren (‘stille getuige’) is, reageert 
wanneer in een groep van mensen in zijn/haar nabijheid 
sterke veranderingen in het bewustzijn optreden. 
De vraag was evenwel welke bewustzijnsveranderin-
gen hiervoor in aanmerking komen. Daarvoor is in het 
onderzoek de aandacht gericht op meditatie zoals bij 
Transcendente Meditatie ™ plaatsvindt. Bij TM wordt 
een veld van ‘absoluut en totaal bewustzijn’ ervaren. 
Bij het mediteren in een TM-groep wordt bijna bij iedere 
deelnemer deze ervaring gehoord. De ervaring van een 
‘absoluut bewustzijn’ vloeit voort uit een eliminatie van 
disharmonie in de omgeving. Historisch wordt binnen de 
TM-gemeenschap gesteld dat ook een gemeenschap of 
maatschappij wordt omgeven door een toestand van har-
monie of disharmonie. De veldtheorie, die hierop door 
verschillende TM-onderzoekers is gebouwd, impliceert 
dat een gedeeld gevoel van harmonie binnen een groep 
van mediteerders kan ‘uitstralen’ naar andere mensen 
buiten de groep.3 Daarvoor is het echter noodzakelijk dat 
eerst onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden 
om het random karakter van de fotonenemissie van een 
mens vast te stellen en tevens vast te stellen wat er ge-
beurt wanneer een mens in een meer meditatieve staat 
verkeert. 

Fotonenemissie in relatie met TM
Sinds 2002 hebben de auteurs standaardprotocollen 
ontwikkeld waarmee de lichtemissie van een mens op 
een betrouwbare wijze kan worden bepaald. In de eerste 
jaren werd op verschillende plaatsen van het menselijk 
lichaam gemeten terwijl de persoon geruime tijd was 
gelegen in een volkomen donkere kamer. De persoon lag 
op een bed en boven hem/haar hing een zeer gevoelige 
fotonenversterkerbuis die kon worden bewogen en zo 
boven de gewenste plaats van het lichaam werd gehan-
gen.4 
Op deze wijze werd een vergelijkend onderzoek uitge-
voerd naar de fotonenemissie van 3 groepen van ieder 
20 personen. Bij iedereen werd, standaard, van meer-
dere plaatsen de fotonenemissie gemeten. De 3 groepen 
omvatten: (a) personen die mediteren en een langdurige 
ervaring hebben (tenminste 10 jaar) met TM, (b) perso-

nen die mediteren en daarbij andere vormen gebruiken, 
zoals yoga of zen, en (c) personen die geen ervaring met 
enige vorm van meditatie hebben. De gegevens lieten 
zien dat de fotonenemissie bij personen die TM prakti-
seerden bijna 30% lager was dan van personen die geen 
enkele meditatie beoefenden, terwijl voor de menggroep 
dit percentage bijna 20% bedroeg.5 Zoals hiervoor al 
beschreven, duidt dit op een geringer energieverlies, 
deels als gevolg van lagere vrije radicaal-productie. Deze 
gegevens worden bevestigd door eerdere onderzoeken, 
waarbij met behulp van chemische bepalingen een in-
druk werd verkregen van de vrije radicaal-reacties in het 
bloed.
In tegenstelling tot een chemische bepaling kan met be-
hulp van de fotonenemissie continu het random-karakter 
van een proces worden gevolgd. In de laatste jaren zijn 
steeds betere manieren ontwikkeld om de mate van wil-
lekeurigheid kwantitatief vast te stellen. Zo werden gege-
vens over de fotonenemissie, die waren verzameld van 
ervaren mediteerders voor en direct na hun meditatie, 
geanalyseerd op hun fractale eigenschappen. Fractalen 
hebben grote aandacht gekregen in de wiskunde en fy-
sica en worden ook steeds meer gebruikt in de biologie 
(fysiologie). In wezen vertegenwoordigen fractalen be-
paalde objecten of processen waarin kleine onderdelen 
lijken op het grotere geheel. Wanneer een niet-fractaal 
proces wordt uitvergroot komen geen nieuwe eigenaar-
digheden naar voren. Echter, wanneer een fractaal pro-
ces wordt uitvergroot, dan worden steeds fijnere struc-
turen erin zichtbaar. De fluctuatie in een fractaal proces 
hangt af van de resolutie in de tijd.
De fractaliteit van de licht-emissie verandert duidelijk bij 
meditatie. Meditatie leidt tot een daling in de mate van 
fractaliteit. Wat dat betekent is niet duidelijk. Een ge-
dachte is dat in ons normale leven zoveel gewoonten zijn 
geslopen dat voor een groot deel ons (fysiologisch) ge-
drag geconditioneerd is en afgestemd op allerlei stimuli 
vanuit de omgeving. De bij de geconditioneerdheid be-
horende koppeling tussen allerlei fysiologische proces-
sen brengt met zich mee dat de afstemming van allerlei 
processen plaatsvindt en zeker niet efficiënt op de prik-
kels gebeurt. Volgens de algemene opvatting wordt bij 
meditatie getracht deze conditionering, die leidt tot niet-
functioneel adaptatiegedrag, los te laten. Deze gedachte 
wordt ook gesteund door de waarneming dat personen 
met langjarige mediteerervaring een substantiële daling 
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in hun fotonenemissie vertonen en in de hoeveelheid 
vrije radicalen in hun bloed. 
Voor het ‘Human Witness Model’-onderzoek kan me-
ditatie en zeker een groepsmeditatie een geschikte 
vervanging zijn van de eerder genoemde therapeutische 
setting, tussen therapeut en patiënt. De (groeps-)medi-
tatie zou in een groep een versterking ondergaan en als 
(groeps-)meditatie ook een helende omgeving kunnen 
scheppen. Meditatie maakt het mogelijk dat de invloed 
van zuiver bewustzijn in de omgeving merkbaar wordt en 
het vermogen van de omgeving om harmonie te ervaren 
doet verbeteren. In dit ‘Human Witness Model’, wordt 
een mens beschouwd als een informatieverwerkend 
system dat door het omgevende ‘omgevingsveld’ wordt 
beïnvloed, zonder dat de mens zich daarop hoeft te rich-
ten. Zo kan men komen tot de hypothese dat mensen, 
aanwezig buiten een groep die aan het mediteren is, 
potentiële informatie ontvangen die dan niet alleen bij 
de mediteerders een energetische verandering teweeg-
brengt maar ook bij die mensen die in de buurt zijn maar 
zich er niet op hebben afgestemd. Voor het valideren van 
deze hypothese kan dit een geschikt onderzoeksmodel 
zijn. Daarvoor moet de fotonenemissie van een persoon, 
die als getuige functioneert, gedurende langere tijd wor-
den gemeten, terwijl in zijn/haar nabijheid en zonder 
zijn/haar weten groepsmeditaties plaatsvinden.

Tot slot
In de laatste jaren is onderzoek gericht op de technische 
aspecten van een nieuw fotomultiplier-ontwerp die het 
makkelijk maakt lange tijd aan een persoon te meten. 
Dit nieuwe apparaat is ontworpen om gelijktijdig de 
fotonenemissie van beide handen van één persoon (de 
getuige in het onderzoeksmodel) te meten. Het nieuwe 
ontwerp is een relatief klein, verplaatsbaar prototype dat 
overal kan worden ingezet. 
Het nieuwe ontwerp maakt het ook mogelijk dat er naar 
de correlaties in lichtpatronen tussen beide handen 
wordt gekeken. Door het ontwerp kunnen de energeti-
sche fluctuaties die met behulp van de fotonenemissie 
worden vastgesteld ook verder worden vergeleken met 
andere fysiologische systemen waardoor de verbanden 
tussen het ritmische verloop van meerdere fysiologische 
systemen zoals hart (ECG), ademhaling en hersenacti-
viteit (EEG), kunnen worden gevolgd en de onderlinge 
afstemming kan worden bepaald. Enkele combinaties 

hebben een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling 
van cross coherentie-maten. In een recente studie is de 
procedure besproken voor het bepalen van de correlatie 
tussen het lichtveld gemeten aan de hand en de elek-
trische (alfa-)activiteit gemeten van de hersenen.6 Dit 
onderzoek wordt momenteel voortgezet. 
Onderwijl wordt verder gewerkt aan de methodologie 
en de opzet van de ‘human witness’-studie waarin een 
mens als getuige wordt gevolgd op allerlei samenhan-
gende fysiologische processen als EEG, ECG en fotonene-
missie in de nabijheid van groepsmeditaties. Zover is het 
echter nog niet. Wetenschappelijk wordt hier hard aan 
gewerkt. Maar, zoals bij veel onderzoek dat ‘te’ innova-
tief is, is financiële steun niet eenvoudig te verkrijgen.
De waarde voor het begrijpen van de menselijke of beter 
de natuurlijke interacties, zeker als het gaat om de in-
vloed die het heeft op onze gezondheid, is wel cruciaal. 
Maar zeker ook voor het begrip dat we veel meer onder-
ling verbonden zijn dan we denken of ons realiseren. Het 
maakt het misschien mogelijk de rol van ons bewustzijn 
te begrijpen in de omgeving die voor ons welzijn cruciaal 
is. n

* De auteurs zijn verbonden aan Meluna Research, Amersfoort, en 

aan het Sino-Dutch Centre for Preventive & Personalized Medicine.
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De Bem-saga gaat door

Hoewel het artikel van Daryl Bem 

waarin hij suggereert dat paranormale 

verschijnselen reëel kunnen zijn bij 

het ter perse gaan van dit nummer 

nog steeds niet verschenen was, zijn 

er nu al honderden reacties op het 

internet en in populairwetenschap-

pelijke tijdschriften te vinden. De 

meest serieuze kritiek, die overigens 

in hetzelfde nummer van het tijdschrift 

Journal of Personality and Social 

Psychology zal verschijnen, is van 

een groep Amsterdamse statistici en 

methodologen die de uitkomsten op 

een andere manier hebben geanaly-

seerd en claimen dat de uitkomsten 

van deze alternatieve zogenaamde 

Bayesiaanse analyse te zwak zijn om 

de conclusie van Bem te rechtvaardi-

gen. Dat was de stand ongeveer een 

maand of twee geleden. Ondertussen 

reageerden Bem en twee Amerikaanse 

statistici op de Amsterdamse kritiek en 

verscheen ook weer een response van 

de Amsterdammers. Beide artikelen 

komen niet in het tijdschrift maar zijn 

op internet te vinden. Tijd om eens 

even te reflecteren…

Dick J. Bierman
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Als we de betreffende artikelen ontdoen van de minder 
wetenschappelijke retoriek dan blijven er twee belangrij-
ke argumenten over. Ze zijn wat technisch van aard maar 
ik zal proberen ze simpel te houden zonder de essentie 
geweld aan te doen.

Wat wordt er eigenlijk geclaimd?
De eerste andere ‘Amsterdamse’ analyses vergelijken 
twee claims. De eerste claim is dat psi niet bestaat. 
Laten we dat ‘het is allemaal toeval-model’ noemen (H0, 
‘Ha-nul’, in het jargon). Die claim wordt ook wel anders 
geformuleerd. Namelijk dat er geen effect is en de effect-
grootte in een experiment waar psi gemeten wordt dus 
nul is. De tweede claim is dat psi wel bestaat. Dat noe-
men we dan het psi-model (H1 in de taal van de statis-
tiek). In dat geval is er wel een effect en het effect heeft 
een waarde afwijkend van 0. 
Laten we een concreet voorbeeld nemen. Als we iemand 
vragen om van 100 speelkaarten te voorspellen welke 
kleur ze na perfect schudden hebben (rood of zwart) 
dan is in het ‘het is allemaal toeval-model’ de meest 
waarschijnlijke uitkomst dat er 50 kaarten goed worden 
voorspeld. En in het psi-model is de meest waarschijn-
lijke uitkomst dat er meer dan 50 kaarten goed worden 
voorspeld. In de traditionele statistische benadering, 
zoals Bem die gebruikte, worden de resultaten echter 
alleen vergeleken met het ‘het is allemaal toeval-model’ 
en werd door Bem geconcludeerd dat dit model niet 
houdbaar is. In de Bayesiaanse benadering worden de 
uitkomsten met beide modellen vergeleken en wordt ge-
keken welk model het beste past. 

Hoe sterk is psi dan?
Om dat te kunnen doen moet je specificeren hoe groot 
het te verwachten effect is, ook voor het psi-model. Echt 
een waarde opgeven dus, en niet alleen maar zeggen dat 
die waarde groter is dan 0.
De Amsterdammers hebben dus een bepaalde waarde 
gekozen, in ons kaartvoorbeeld zou het kunnen dat ze 
zeggen dat het psi-model een effectgrootte van 0.5 de 
meest waarschijnlijke effectgrootte is. (In werkelijkheid 
moet je niet alleen die waarde geven maar ook hoeveel 
die kan variëren, of een verdeling, maar dat verandert de 
argumentatie niet wezenlijk.) Een effectgrootte van 0.5 
zou betekenen dat er niet 50 kaarten goed worden gera-

den maar ~75 kaarten. 
Als de uitkomst nu is dat er 60 kaarten goed worden 
geraden dan ligt dit dichter bij de 50 dan bij de 75 en 
dus wordt het ‘het is allemaal toeval-model’ beter onder-
steund dan het psi-model. 
Bem en zijn co-auteurs stellen nu dat de Amsterdammers 
kiezen voor te verwachten effecten in het psi-model die 
veel te sterk zijn. Volgens hen is een betere schatting 
dat in het kaartraden-voorbeeld psi zo sterk is dat je ver-
wacht dat de proefpersoon 63 kaarten goed raadt. 
En de conclusie is dan, bij dezelfde uitkomst van 60 
goede voorspellingen, de omgekeerde: het psi-model 
past beter dan het ‘het is allemaal toeval-model’. Immers 
60 ligt dichter bij 63 dan bij 50. Die keuze van wat je 
verwacht is dus essentieel. En volgens Bem is de keuze 
van de Amsterdammers volslagen irreëel. Maar de 
Amsterdammers riposteren dat ze de standaardwaarde 
hebben gekozen die iedereen toepast. En claimen ze, 
als ze die keuze wat variëren dan verandert dat niets aan 
hun conclusie. 
Als u nu concludeert dat hier iets subjectiefs de ar-
gumenten binnensluipt, dan heeft u gelijk maar niet 
helemaal. Als je kijkt naar alle voorgaande resultaten in 
de psi-literatuur kun je daar wel een op het verleden ge-
baseerde waarde voor het te verwachten effect uithalen. 
Op grond van deze benadering komt Bem met een aan-
zienlijk kleinere te verwachten effectgrootte (rond 0.25). 
Uitgaande van de goede trouw van de Amsterdamse 
groep, zijn ze te excuseren omdat door de moeilijkheid 
paranormale resultaten te publiceren in mainstream tijd-
schriften deze slecht beschikbaar zijn en de keuze voor 
een standaardwaarde dus te billijken is. 
Maar er is nog meer subjectief. Want de Amsterdammers 
stellen dat het hier niet gaat om het vergelijken van twee 
modellen en dan kiezen voor het meest waarschijnlijke, 
maar dat het psi-model minimaal 50 maal zo waarschijn-
lijk moet zijn voordat ze overtuigd zijn. Dat is, zo stellen 
zij, het gevolg van het feit dat het psi-model a priori zo 
ontzettend onwaarschijnlijk is. En hun keuze zou over-
een komen met de spreuk: ‘sterke claims behoeven sterk 
bewijs’. 

Alles op één hoop?
Het tweede punt van discussie is of je de experimenten 
van Bem op één hoop mag gooien in de analyse. Als je 
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elk experiment op zich beschouwt, dan haal je nergens 
die eis dat het psi-model 50 maal zo waarschijnlijk moet 
zijn als het ‘het is allemaal toeval-model’. Maar als je 
alles samenvoegt is het plaatje aanzienlijk overtuigen-
der. Nou, u begrijpt het al: de Amsterdammers menen 
dat samenvoegen niet mag. En Bem meent dat het wel 
mag. De Amsterdammers stellen dat ze liever één experi-
ment zien met heel veel proefpersonen dan negen expe-
rimenten met een bescheiden aantal. 

En wat denk ik hier nu allemaal van? 
Om te beginnen vind ik de argumentatiestijl bij vlagen 
zeer kwaadaardig (ad hominem) en daar word ik altijd 
treurig van. Het lijkt er een beetje op dat twee religieuze 
scholen bezig zijn met hun positie te verdedigen in 
plaats van te proberen de waarheid te achterhalen. Dat 
betekent niet dat ik geen kritiek heb op Bems experi-
menten en dat betreft met name het punt dat Bem soms 
de uitkomsten zo voorstelt dat deze precies zijn zoals hij 
van tevoren dacht dat ze zouden zijn, terwijl het toch af 
en toe de schijn heeft dat hij dat pas na afloop bedacht 
heeft. 
In het argument betreffende de keuze van de grootte van 
het te verwachten psi-effect denk ik dat Bem gelijk heeft 
om die keuze te baseren op de grootte van de effecten 
in eerder onderzoek i.p.v. op een standaardwaarde. In 
de traditionele statistiek is het gebruikelijk om dit ook 
te doen middels een zogenaamde power-analyse. Ik 
zie geen reden waarom dat anders zou moeten in de 
Bayesiaanse benadering. Met betrekking tot het samen-
voegen van de uitkomsten van verschillende experimen-
ten kan ik me de huiver van de Amsterdamse groep wel 
voorstellen omdat, als Bem een kleine fout heeft ge-
maakt, hij die wel in al zijn experimenten zal hebben ge-
maakt en dat blaast dan al snel op tot een enorm effect. 
Wetenschap gaat zelden in grote stappen waarbij door 
één experiment het wereldbeeld dramatisch verandert. 
Daarom zou ik de voorkeur geven aan de zogenaamde 
onafhankelijke replicatie: laat het experiment door ande-
ren overdoen. En dat is wat Bem eigenlijk beoogde met 
zijn artikel en het beschikbaar stellen van zijn experi-
ment aan een ieder die het wil overdoen. Het wachten is 
op deze replicaties. Maar het laatste woord betreffende 
Bems publicatie is, vrees ik, nog niet gezegd. We houden 
u op de hoogte. n

Parapsychologie:   centrum of stiefkind van de wetenschap?

“De parapsychologie zal ooit het centrum van alle we-

tenschap en filosofie zijn”. Dit is een prikkelende uit-

spraak van de Duitse bioloog en filosoof Hans Driesch, 

die werd geplaatst op de titelpagina van het eerste 

Tijdschrift voor Parapsychologie toen dit in 1928 werd 

opgericht door W.H.C. Tenhaeff en P.A. Dietz. Of het 

ooit zover zal komen is een van de vragen die worden 

gesteld in de expositie ‘Parapsychologie: centrum of 

stiefkind van de wetenschap?’, die in januari te bezoe-

ken was in de universiteitsbibliotheek van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Met die vraag neemt de initia-

tiefneemster, bibliotheekmedewerkster Marga Pauwels, 

vast een schot voor de boeg in haar brochure, waarin zij 

– terecht – de parapsychologie als wetenschap neerzet, 

en de verschillende thematieken behandelt vanuit een 

historische invalshoek…

Fred Melssen

foto’s: Léon Stapper, UBN
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Parapsychologie:   centrum of stiefkind van de wetenschap?

“In de populaire cultuur is het paranormale in”. We 
zien een grote belangstelling voor het paranormale 
maar vooral ook een esoterische overtuiging die hieruit 
spreekt. Pauwels laat zien dat het heel goed mogelijk is 
om paranormale ervaringen en fenomenen los te bestu-
deren van een dergelijke esoterische overtuiging. Dat 
is wat de parapsychologie als wetenschap doet. Ze laat 
deze wetenschap beginnen rond 1882, toen in Engeland 
de Society for Psychical Research werd opgericht. Aan de 
hand van tentoongestelde werken wordt niet alleen het 
onderzoek in Engeland, Frankrijk en Duitsland belicht, 
ook Nederland komt uitvoerig aan bod met experimen-
teel parapsychologisch onderzoek dat in de jaren ’20 
van de vorige eeuw werd beoefend, en dat uitmondde in 
de oprichting van het Tijdschrift voor Parapsychologie. 
De titelpagina van weleer, met de stelling dat de para-
psychologie ooit het centrum van alle wetenschap en 
filosofie zal zijn, prijkt al lang niet meer op de voorkant 
van het tijdschrift. De parapsychologie is voorzichtiger 
geworden. Duidelijk is inmiddels dat de parapsychologie 
een uiterst serieuze wetenschap is. Vanuit de filosofie 
werden buitengewone ervaringen aanvaard als leerop-
dracht, toen Prof. dr. Hans Gerding in 2005 zijn inaugu-
rele rede uitsprak als bijzonder hoogleraar metafysica in 
de geest van de theosofie (Universiteit Leiden). En in de 
experimentele parapsychologie wordt inmiddels gewerkt 
met verschillende onderzoekshypothesen. We komen 
langs de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake 
en de observationele theorieën die aanknoping zoeken 
bij modellen uit de kwantummechanica. Uit de expositie 

spreekt de veelheid van onderzoekers en onderzoeks-
instituten. Evenzoveel thema’s worden belicht. Maar 
volgens de brochure is een eenduidige verklaring van pa-
ranormale verschijnselen nog niet voorhanden. Is de pa-
rapsychologie daarmee misschien geworden tot het stief-
kind van de wetenschap? In een historisch onderzoek 
naar het vakgebied in Duitsland wordt dit bevestigd. In 
de expositie blijft het een tweede, maar onbeantwoorde 
vraag. Misschien is op beide vragen een bevestigend 
antwoord mogelijk? Ik troost me met de gedachte dat het 
een het ander niet hoeft uit te sluiten.
De expositie was een mooie en geslaagde exercitie. De 
basis vormde een selectie van meer dan twintig werken, 
uit de meer dan tweehonderd werken die we daar vinden 
onder het trefwoord ‘parapsychologie’. De geïnteres-
seerde bezoeker krijgt een aardig inzicht in de thema-
tiek. Voor de kenner is de expositie een klein feestje 
van herkenning. De brochure werd zo’n negentig keer 
meegenomen. Dat is behoorlijk wat voor een dergelijke 
expositie die ruim een maand was te zien. De brochure 
alleen al is de moeite waard, met een redelijke literatuur-
lijst met werken uit de bibliotheek, en is te downloaden 
van de website (www.parapsy.nl). De geïnteresseerde 
lezer vindt helaas geen recente (overzichts)werken; dit 
zou ook te ambitieus zijn. Noodgedwongen komen ook 
niet alle hedendaagse onderzoekers aan bod. Maar de 
bezoeker maakt wel kennis met een aantal pareltjes uit 
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de historie van de parapsychologie, zoals de verkorte 
Franse versie van Phantasms of the living, van Gurney, 
Myers en Podmore.
Het is interessant om eens wat dieper te kijken naar de 
collectievorming ‘parapsychologie’. Niet alleen bij deze 
bibliotheek, maar bij alle universiteitsbibliotheken. Wat 
is de achterliggende visie en het beleid wanneer het om 

collectievorming gaat? En wat is de uitleengeschiedenis 
van deze werken? Dit zijn vragen waar we in dit tijdschrift 
in de toekomst aandacht aan zullen besteden. Het kan 
ons wat meer inzicht geven in de populariteit van de 
onderwerpen en het lezerspubliek door de jaren heen. 
Misschien heeft u als lezer nog andere suggesties. Laat 
het ons weten. n

Dag van de Parapsychologie 2011

Programma:
•	 11.00	uur:	Ontvangst	met	koffie
•	 11.30-11.45	uur:	Opening	door	de	dagvoorzitter	Hans 

Gerding
•	 11.45-12.45	uur:	Psi	en	psi	is	twee?
 —Drs. Eva Lobach
 Aan de Universiteit van Amsterdam loopt momenteel 

een studie waarin bewuste én onbewuste aspecten 
van psi tegelijkertijd onderzocht worden. Kunnen we 
vaststellen of beide aspecten altijd in één persoon 
verenigd zijn, of verschillen mensen hierin onderling 
van elkaar?

•	 12.45-13.45	uur:	Geschiedenis	van	de	Nederlandse	
parapsychologie

 —Drs. Ingrid Kloosterman
 Als promovenda aan de Universiteit Utrecht onder-

zoekt zij de geschiedenis van de Nederlandse para-
psychologie in relatie tot de academische ontwikkelin-
gen in de psychologie vanaf eind 19de eeuw. 

•	 13.45-15.00	uur:	Pauze	(kantine	is	open)
•	 15.00-16.00	uur:	Het	Nederlands	kampioenschap	‘toe-

komst voorspellen’
 —Prof. dr. Dick Bierman 
 In een collectief experiment met de zaal zal er gezocht 

worden naar de beste voorspeller van de toekomst.
•	 16.00-17.00	uur:	Parapsychologie	en	reductionisme
 —Dr. Hein van Dongen
 Hoe houden buitengewone ervaringen stand temid-

den van reductionistisch denken? Bestaat het gevaar 
dat onderzoekers van buitengewone ervaringen ook 
reductionistisch te werk gaan?

•	 17.00-19.00	uur:	Borrel

Zaterdag 28 mei
Algemene ledenvergadering van de SPR
Op 28 mei a.s. zal de algemene ledenvergadering 
van de SPR worden gehouden in Utrecht (Uithof), 
Heidelberglaan 8 (9.00 uur zaal open, 9.15-10.45 uur le-
denvergadering SPR).

Na deze vergadering volgt het programma van de ‘Dag 
van de Parapsychologie’.

Op de agenda staan deze bestuursmutaties:
•	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar:
 Prof. dr. Victor Lamme (voorzitter)
 Prof. dr. Hans Gerding (vice-voorzitter)
 Hanneke Sevink M.A. (secretaris)
 Drs. Josseline Steenaert
 Drs. Willem Voois
 Drs. Rens Wezelman
•	 Verkiesbaar	zijn:
 Drs. Pieter de Jong (beoogd penningmeester)
 Drs. Eva Lobach
•	 Benoembaar	in	de	functie	van	voorzitter:
 Prof. dr. Dick Bierman

Leden van de SPR hebben de bevoegdheid om, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de 
statuten, tegenkandidaten voor te dragen.
Voorstellen voor tegenkandidaten, kunt u sturen naar:
Drs. Ruud van Wees (secretaris),
per adres d.j.bierman@uva.nl



TVP
TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE

& BEWUSTZIJNSONDERZOEK

profiteer van de vele extra’s en steun de wetenschappelijke parapsychologie in nederland. 

er zijn 2 manieren waarop u het tvp voortaan bij u thuisbezorgd kunt krijgen:

1 —u neemt een abonnement

en betaalt € 22,- per jaar. hiervoor ontvangt u 4x per jaar het tvp. 

u profiteert niet van de extra’s.

2 —u wordt lid van de studievereniging voor psychical research (spr) 

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

treedt dan toe tot de ‘steungroep parapsychologie’. 
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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.


